f – 1. značka pre femto-; 2. značka pre dĺţkovú jednotku fermi; 3. skr. pre frekvenciu.
f. – 1. značka pre feminínum (ţenský rod); 2. farm. skr. na recepte l. fiat aby vzniklo, vznikli.
F – 1. fyz. skr. jednotky elektrickej kapacity →farad; 2. fyz. znak na označenie Faradayovho náboja; 3.
chem. značka pre chem. prvok →fluór; 4. fertilita (→plazmid).
F. – f., skr. na recepte l. fiat aby vzniklo, vznikli.
F1, F2 – prvá, druhá filiálna generácia.
F4 – antiprotozoikum; →azanidazol.
®

F 139 (Thuron) – inhibítor cholínesterázy, anthelmintikum pouţívané vo veter. med.; →butonát.
®

F 151 –antihistaminikum; →metafurylén.
®

F 190 – antiprotozoikum; →acetarzón.
®

F 440 – relaxans kostrového svalstva; →dantrolén.
®

F 1500 – chemoterapeutikum, leprostatikum; →sukcisulfón.
®

F 1983 – centrálne stimulans; →pyrovalerón.
®

F 1991 – anthelmintikum; →benomyl.
®

F 2559 – relaxans kostrového svalstva; →galamíntrietjodid.
®

F 6066 – stimulans gonád; →cyklofenil.
®

F 6113 – diuretikum; →furterén.
°F – stupne Farenheitovej teploty.
f. l. a. – skr. na recepte z l. fiat, finat lege artis aby vzniklo podľa pravidiel umenia.
f. m., f. mixt. – skr. na recepte z l. fiat mixtura aby vznikla mixtúra.
f. op. – skr. na recepte z l fiat ope priprav pomocou.
f. sol. – skr. na recepte z l. fiat solutio aby vznikol rozt., aby sa rozpustilo.
FA – 1. skr. angl. fatty acid ,,mastná kys.“, karboxylová kys.; 2. skr. angl. fluorescent antibody
fluorescenčné protilátky.
®

FA 402 – insekticídum; 1,1-dichlór-2,2-bis(p-chlórfenyl)-etán.
®

FA 2071 – fungicídum; →iprodión.
2-FAA – skr. N-2-fluorenylacetamid, karcinogén.
FAB – French-British; →klasifikácia.
Fab – imunol. skr. angl. fragment antigen binding, fragment →imunoglobulínov, pôvodne ktorýkoľvek z
dvoch identických fragmentov, kt. obsahujú väzbové miesto pre antigén, získané papaínovým
štiepením molekuly IgG.
F(ab,)2 – imunol. skr. angl. fragment antigen binding, fragment, kt. obsahuje obidve oblasti Fab a
oblasť, kt. ich spája disulfidovou väzbou, získaný pepsínovým štiepením molekuly IgG.
faba, ae, f. – [l.] bôb.
Faba vulgaris – bôb obyčajný; →Vicaceae.
Fabaceae →Vicaceae.

Fabahistin® (Bayer) – antihistaminikum; →mebhydrolín.
fabella – [l.] označenie pre sezamskú kosť uloţenú v hlave m. gastrocnemius v zakolenovej jamke.
Faberov syndróm – [Faber, Knud Hegle, 1862–1956, dán. lekár] →syndrómy.
®

Fabianol (Ciba-Geigy) – antibiotikum; →acetylcysteín.
fabismus, i, m., fabizmus – [l. faba bôb] →favizmus.
Fabriciova burza – [Fabricius (ab Aquapendente), Hieronymus, 1533 – 1619, tal. anatóm a chirurg
pôsobiaci v Padove] ústredný lymfatický orgán, kt. majú všetci vtáci. Nachádza sa na vonkajšej
strane čreva vedľa kloaky. V embryonálnom období sa vychlipuje vo forme divertikula terminálneho
čreva, v období pohlavnej zrelosti involvuje. Reguluje vývin B-lymfocytov. Je miestom tvorby
burzových lymfocytov (B-lymfocyty) produkujúcich imunoglobulíny po osídlení cirkulujúcich
kmeňových buniek vo včasnej embryonálnej fáze. Jej experimentálne odstránenie vyvoláva
insuficienciu humorálnej imunity pri zachovaní celulár-nej imunity. U ľudí a cicavcov, kt. nemajú F.
b., sa tvoria B-lymfocyty závislé od burzy priamo z lymfoidných kmeňových buniek v tzv. ekvivalente
F. b., doteraz presne neurčenom anat. mieste (pp. v ostrovčekoch krvotvorných tkanív v pečeni
plodu a plodovej, dospelej kostnej dreni a i. oblastiach lymfatického tkaniva).
Fabricius (ab Aquapendente), Hieronymus – [1533 – 1619] tal. anatóm a chirurg. Pôsobil v
Padove, ţiak Gabriela Fallopia, učiteľ Harveya, objaviteľa krvného obehu, a prvý demonštrátor
ţilových chlopní.
®

Fabrol (Geigy) →acetylcysteín.
Fabryho choroba – [Fabry, Johannes, 1860–1930, nem. dermatológ] syn. angioma corporis diffusum
universale, angiokeratoma corporis diffusum universale, hereditárna dystopická lipidóza,
thesaurismosis lipoidica, Andersenova-Fabryho choroba, Fabryho-Andersenov syndróm, RuiterovPompenov-Wyersov sy., Swee-leyova-Klionskyho choroba. Ide o recesívne dedičnú poruchu
metabolizmu glykosfingo-lipidov viazanú na chromozóm X, s výskytom 1:40 000 pôrodov. Patol. gén
je lokalizovaný na dlhom ramienku chromozómu X v oblasti Xq13 – 22. V homozygotnej forme sa
prejavuje len u muiţov, kým ţeny sú heterozygotky s rôznou manifestáciou. F. ch. patrí k lyzozó-galaktozidázy A, EC
3.2.1.22), kt. odštiepuje cukry z globozidov. Následkom je akumulácia trihexozylcerami-du v
lyzozómoch, kt. poškodzuje najmä endotelové bunky ciev. Trihexozylceramid sa hromadí aj v koţi,
očiach a obličkách.
Klin. obraz – príznaky u muţov sa zjavujú v detstve, niekedy aţ v adolescencii. Ide o opakované
horúčkové stavy s akrálnymi parestéziami s následnými záchvatmi trýznivých bolestí končatín a
brucha. Charakteristické je postihnutie koţe – na bruchu, v pubickej oblasti, na dolnej časti chrbta,
gluteách a stehnách sa zjavujú tmavočervené angiektázie a angiokeratómy. Prítomná je
hypohidróza, zvýšené vinutie a drobné aneuryzmy v cievach sietnice a spojovky. Dg. významné sú
opacity v rohovke (cornea verticillata). Prítomné bývajú poruchy GIT, neurol. a kardiovaskulárne
poruchy. Uţ vo včasnom štádiu bývajú postihnuté obličky. V moči sa zisťuje proteinúria, cylindrúria,
lipidúria a mikroskopická hematúria, v močovom sedimente penovité bunky a početné maltézske
kríţe. Zníţená je najmä koncentračná schopnosť. Vzniká sy. podobný diabetes insipidus, kt. je
následkom necitlivosti tubulárnych buniek na ADH al. poruchou sekrécie ADH v bunkách
hypotalamu, do kt. sa ukladá ceramidtrihexozid. Pacienti vylučujú veľký objem bledého,
hypoosmotického moču, majú poruchu acidifikácie (renálna tubulárna acidóza), aminoacidúriu a
glykozúriu.

Choroba prebieha v troch štádiách: v detstve prevaţujú bolestivé krízy, v adolescencii a na začiatku
dospelosti orgánové príznaky, najmä kardiovaskulárne, a v 3. – 4. decéniu sa začne vyvíjať chron.
obličková nedostatočnsoť al. pacient exituje na kardiálne, príp. cerebrálne komplikácie.
Dg. – potvrdzuje sa očným vyšetrením, najmä štrbinovou lampou a dôkazom zníţenej aktivity
ceramidtrihexozidázy v leukocytoch, koţných fibroblastoch, slzách al. vlasových folikuloch.
Vyšetrením vlasových folikulov sa dajú zistiť aj heterozygotky. Pri biopsii obličiek sa zistia myelínové
telieska v podocytoch zloţené z viacerých lamiel, kt. sa dajú dokázať aj pri biopsii koţe v
endotelových bunkách koţných ciev u pacientov, kt. nemajú ešte vyvinuté keratoangiómy. Niekedy
sa nájdu aj v bunkách močového sedimentu. Prenatálna dg. ochorenia z amniovej tekutiny je moţná
-galaktozidázy A a určenia chromozómov muţského pohlavia
XY.
Th. – pri parestéziách sa podávajú hydantoináty a karbamazepín, skúša sa dodávanie chýbajúceho
enzýmu infúziami plazmy, plazmaferézou, transplantáciou fetálnych pečeňových buniek a
-galaktozidázy. V štádiu terminálnej renálnej insuficiencie je indikovaná
transplantácia obličiek, kt. priaznivo ovplyvní aj koţné, kardiovaskulárne, očné a i. príznaky .
fabulácia – [fabulatio] vymyslený príbeh. Ide o prúd myšlienok vo forme vyprávania, beţného u detí.
Je základom literárnej tvorby. Patol. predstavivosť následkom oslabenia pamäti a orientácie u
duševne chorých a v stavoch zmätenosti pri intoxikácii ap.; por. konfabulácia.
fabulatio, onis, f. – [l. fabula bájka] →fabulácia.
FAC – skr. kombinácie cytostatík fluorouracil + doxorubicín (adriamycín) + cyklofosfamid.
Facb – imunol. skr. fragment antigen-and-complement-binding, fragment obsahujúci obidva ľahké
reťazce a domény VH, CH2 obidvoch ťaţkých reťazcov, získaný plazmínovým štiepením molekuly
IgG.
FACD – amer. titul Fellow of the American College of Dentists.
facélia – (Phacelia tanacetifolia, Hydrophyllaceae) druh kalifornskej trávnatej medonosnej a kŕmnej
rastliny.
facetectomia, ae, f. – [[franc. facette + g. ektomé odstrániť] →fazetektómia.
fácia – geol. ráz vrstiev v zemskej kôre.
facialis, e – [l. facies] faciálny, tvárový, lícový.
facies, ei, f. – [l.] 1. anat. plocha; 2. tvár.
Facies abdominalis (cholerica) →facies Hippocratica.
Facies acromialis claviculae – hladká plocha na laterálnom konci kľúčovej kosti, kt. tvorí kĺb s
nadpleckom (acromion scapulae).
Facies acromialis scapulae – f. articularis acromii scapulae, malá plocha na nadplecku (acromion
scapulae), kt. tvorí kĺb s nadpleckovýmkoncom kľúčovej kosti.
Facies adenoidea – tupý výraz tváre s pootvorenými ústami, vyskytuje sa niekedy u detí s
adenoidnými vegetáciami.
Facies alcoholica – syn. f. potatorica, tvár alkoholikov; →facies plethorica.
Facies antebrachialis anterior (posterior) →regio antebrachialis anterior (posterior).
Facies anterior calcanei – f. articularis talaris anterior calcanei – malá plôška na hornom povrchu
pätovej kosti blízko pred strednou kĺbovou plôškou, kt. sa tvorí kĺb s s členkovou kosťou.

Facies anterior cordis – f. sternocostalis anterior.
Facies anterior corneae – predná plocha rohovky.
Facies anterior dentium premolarium et molarium – kontaktná plocha premolárov a molárov
privrátená k strednej čiare zubného oblúka.
Facies anterior glandulae suprarenalis – predná al. frontálna plocha nadobličiek.
Facies anterior epistrophei – f. articularis anterior axis, predná kĺbová fazeta čapovca (epistropheus); oválna fazeta na ventrálnej ploche zuba čapovca (processus odontoideus epistrophei).
Facies anterior iridis – predná plocha dúhovky privrátená do prednej očnej komory.
Facies anterior lateralis humeri – syn. f. anterolateralis humeri, anterolaterálna plocha ramennej
kosti, kt. poskytuje úpon pre m. deltoideus a laterálnu časť m. brachialis.
Facies anterior lentis – plocha šošovky privrátená k prednému povrchu oka.
Facies anterior maxillae – plocha tela maxily privrátená dopredu a laterálne; ohraničuje ju margo
infraorbitalis, odstup čelových výbeţkov, nosový zárez, processus alveolaris a processus
zygomaticus.
Facies anterior medialis humeri – syn. f. anteromedialis humeri, anteromediálna plocha ramennej
kosti, kt. sa začína hore pri intertuberkulárnej jamke a šíri sa smerom nadol do veľkej hladkej
plochy, v kt. odstupuje m. brachalis.
Facies anterior palpebrarum – predná al. vonkajšia plocha mihalníc.
Facies anterior partis petrosae ossis temporalis – syn. f. anterior pyramidis ossis temporalis,
plocha skalnej časti spánkovej kosti, kt. tvorí zadnú časť dna strednej lebkovej jamy.
Facies anterior patellae – mierne konvexná, longitudinálne pruhovaná predná al. čelná plocha
jabĺčka, kt. je perforovaná malými otvormi vyţivujúcich ciev.
Facies anterior prostatae – predná al. ventrálne plocha prostaty, kt. oddeľuje od lonovej spony
plexus venosus pudendalis.
Facies anterior pyramidis ossis temporalis – f. anterior partis petrosae ossis temporalis.
Facies anterior radii – syn. f. volaris radii, predná al. volárna plocha vretennej kosti, kt. poskytuje
úpon m. flexor pollicis longus a m. pronator quadratus.
Facies anterior renis – predná plocha obličiek krytá pobrušnicou privrátená k vnútornostiam.
Facies anterior scapulae – f. costalis scapulae.
Facies anterior ulnae – f. volaris ulnae, čelná al. predná plocha ulny.
Facies anterolateralis cartilaginis arytenoideae – vonkajšia plocha krhlovitej (hlasivkovej)
chrupky, na kt. je trojuholníková a pozdĺţna jamka a oblúkový hrebeň.
Facies anterolateralis humeri – f. anterior lateralis humeri.
Facies approximalis dentis →facies contactus.
Facies articularis – kĺbová plôška.
Facies aortalis – aortálna tvár, bledá tvár pri aortálnej stenóze.
Facies avina – vtáčia tvár pri oligoartikulárnej forme chron. juvenilnej artritídy podmienená
poruchou vývinu dolnej čeľuste (bradygnatia) a postihnutím temporomandibulárneho kĺbu.
Facies auricularis – styčná plocha v tvare ušnice pre skĺbenie bedrovej a kríţovej kosti.

Facies cardiaca – výraz tváre pri dekompenzovaných kardiopatiách. Koţe tváre má cyanotické
sfarbenie s ľahkým subikterom sklér, zračí sa v nej nepokoj spojený s núdzou o vzduch a úzkosťou.
Facies cirrhotica – cirhotická tvár, výraz tváre pri cirhóze pečene. Pleť má ţltosivý nádych,
vychudnutý výraz, spánkové oblasti sú zapadnuté. Prítomný býva subikterus sklér.
Facies composita – pravidelný, prirodzený výraz tváre zdravého človeka.
Facies contactus – f. approximalis, plocha vzájomného dotyku susedných zubov jednej čeľuste
(meziálna al. distálna).
Facies Cooleyi – deformity tváre podmienené hyperpláziou čeľusti s prominujúcim čelom; vyskytuje
sa pri homozygotnej forme →-talasémie.
Facies costalis – plocha pľúc privrátená k rebrám.
Facies diaphragmatica – plocha privrátená k bránici.
Facies diaphragmatica lienis →facies diaphragmatica splenis.
Facies diaphragmatica pulmonis – konkávna spodná plocha pľúc privrátená ku klenbe bránice.
Facies diaphragmatica splenis – f. diaphragmatica lienis, konvexný posterolaterálny povrch
sleziny privrátený k bránici.
Facies digitales – plochy prstov rúk al. rúk.
Facies digitales dorsales manus – zadné (chrbtové) plochy rúk.
Facies digitales dorsales pedis – zadné (chrbtové) plochy nôh.
Facies digitales lateralis manus – f. digitales radiales, bočné plochy prstov rúk.
Facies digitales lateralis pedis – f. digitales fibulares pedis, bočné plochy prstov nôh.
Facies digitalesmediales manus – f. digitales ulnares manus; mediálne plochy prstov rúk.
Facies mediales pedis – f. digitales tibiales pedis; mediálne plochy prstov nôh.
Facies mediales palmares manus – syn. f. digitales ventrales manus, dlaňové plochy prstov rúk.
Facies mediales plantaris pedis – f. digitales ventrales pedis, stupajové plochy prstov.
Facies medialesradiales manus →facies digitales laterales manus.
Facies mediales tibiales pedis →facies digitales mediales pedis.
Facies mediales ulnares manus →facies digitales mediales manus.
Facies medialesventrales manus →facies digitales palmares maus.
Facies mediales ventrales pedis →facies digitales plantares pedis.
Facies distalis dentis – vertikálna dotyková plocha zuba obrátená smerom k poslednému moláru.
Facies dolorosa – bolestivý výraz tváre.
Facies dorsalis – zadná plocha.
Facies dorasles ossis sacri – f. posterior ossis sacri, výrazne vypuklá a drsná, zadná (dorzálna)
plocha kríţovej kosti, od kt. odstupujú m. sacrospinalis a m. multifidus.
Facies dorasles radii – zadná plocha vretennej kosti.
Facies dorasles scapulae – zadná plocha lopatky.
Facies dorasles ulnae – zadná plocha lakťovej kosti.

Facies externa – vonkajšia plocha.
Facies externa ossis frontalis – vonkajšia plocha čelovej kosti.
Facies externa ossis parietalis – vonkajšia plocha spánkovej kosti.
Facies facialis dentis – f. vestibularis dentis.
Facies febrilis – horúčková tvár, rozpálená tvár s planúcimi lícami, vlhkými, lesklými očami a
nepokojným výrazom.
Facies femoralis anterior →regio femoralis anterior.
Facies femoralis posterior →regio femoralis posterior.
Facies frontalis ossis frontalis →facies externa ossis frontalis.
Facies gargoylica – výraz tváre pri →gargoylizme.
Facies gastrica – ţalúdková tvár, hlboká nazolabiálna brázda pri chorobe ţalúdka.
Facies gastrica lienis – f. gastrica splenis, styčná plocha sleziny so ţalúdkom.
Facies glutaea ossis ilii – syn. f. glutealis ossis ilii, vonkajšia plocha lopaty bedrovej kosti.
Facies hectica – hektická tvár pri pľúcnej tbc s ruţovými zónami na lícach.
Facies hepatica – tvár pacientov s bledými vychudnutými lícami pri ťaţkej hepatopatii.
Facies Hippocratica – syn. facies abdominalis, strhaná tvár, popolavosinavá, pokrytá studenými
kropajmi potu, zahrotený nos, halonované, hlboko vpadnuté zakalené oči dodávajú tvári úzkostný
výraz; charakteristický príznak terminálneho štádia peritonitídy následkom dehyd-ratácie.
Facies Hutchinsoni – typický výraz tváre pri ophthalmoplegia externa, fixované očné gule, zvýšené
obočie a ptóza mihalnice.
Facies cherubiniformis – tvár podobná tvári cherubínov; vyskytuje sa pri familárnej fibrovaskulárnej dysplázii sánky (→Gorlinov-Goltzov sy.) a fibromatóze ďasien (→Ramonov sy.);
→syndrómy.
Facies inferior – dolná, spodná plocha.
Facies inferior cordis →facies diaphragmatica cordis.
Facies inferior hemispherii cerebelli – spodná plocha mozočkovej pologule tvorená lobulus
semilunaris inf., lobulus biventralis, tonzilou a flokulom.
Facies inferior hemispherii cerebri – časť mozgovej pologule, kt. spočíva na tentóriu a fossa
cranii anterior et media.
Facies inferior hepatis →facies visceralis hepatis.
Facies inferior linguae – spodná plocha tela jazyka.
Facies inferior pancreatis – spodná plocha pankreasu.
Facies inferior partis petrosae ossis temporalis – f. i. pyramidis ossis parietalis, plocha skalnej
časti spánkovej kosti, kt. vystupuje na vonkajší povrch lebkovej spodiny.
Facies inferolateralis prostatae – konvexná plochá prostaty smerujúca nadol a laterálne,
oddelená od fascia sup. diaphragmae pelvis ţilovou spleťou.
Facies infratemporalis maxillae – zadná, vonkajšia konvexná plocha tela čeľuste ohraničená
fissura orbitalis inf., processus zygomaticus, tuberositas maxillaris a zadným okrajom povrchu nosa.

Facies interlobaris pulmonis – interlobárna plocha, povrch pľúc v brázdach medzi pľúcnymi
lalokmi.
Facies interna – vnútorná plocha.
Facies interna ossis frontalis – f. cerebralis ossis frontalis, vertikálne uloţená, konkávna,
mozgová plocha čelovej kost; v jej strednej čiare prebieha hore sulcus sagittalis, dole crista frontalis.
Facies interna ossis parietalis – f. cerebralis ossis parietalis, vnútorná, mozgová plocha temennej
kosti.
Facies intervertebralis – plocha tela stavca privrátená k medzistavcovej platničke.
Facies intestinalis uteri – dorzokraniálna plocha maternice stýkajúca sa s črevnými slučkami.
Facies labialis dentis – lícová plocha zuba: vestibulárna (faciálna) plocha rezákov a očných zubov,
privrátená k perám.
Facies lateralis – bočná plocha.
Facies lateralis dentium incisivorum et caninorum – dotyková plocha rezákov a očných zubov
odvrátená od strednej čiary zubného oblúka.
Facies lateralis fibulae – plocha medzi predným a zadným okrajom ihlice.
Facies lateralis ovarii – plocha vaječníka naliehajúca na laterálnu stenu panvy.
Facies lateralis radii – plocha vretennej kosti, na kt. sa upína proximálne m. supinator et m. teres
pronator, distálne tvorí podloţku šľachy m. extensor carpi radialis longus et brevis.
Facies lateralis testis – bočná plocha semenníka odvrátená od druhostranného semenníka.
Facies lateralis tibiae – syn. f. malaris tibiae, vonkajšia plocha píšťaly.
Facies leontina – levia tvár, deformovaná tvár pri lepre a difúznej hypertrofii mozočka;
→Lhermitteova-Duclosova choroba.
Facies lingualis dentis – plocha zuba privrátená k jazyku.
Facies lunata acetabuli – 1. polmesiačikovitá vlastná kĺbová plocha na obvode acetabula; 2.
mesiačikovitá tvár pri Cushingovom sy.
Facies malaris ossis zygomatici – f. lateralis ossis zygomatici.
Facies malleolaris lateralis tali – veľká trojuholníková fazeta na členkovej kosti kosti, kt. artikuluje
s laterálnym maleolom.
Facies malleolaris medialis tali – úzka fazeta na členkovej kosti tvoriaca pokračovanie hornej
plochy, tvorí kĺbové spojenie s mediálnym maleolom.
Facies Marshalli Halli – tvár pri hydrocefale: trojuholníková tvár so širokým čelom a prominujúcimi
čelovými kosťami.
Facies maxillaris alae majoris – f. sphenomaxillaris alae magnae, malá plôška na dolnej časti ala
major ossis sphenoidei nad processus pterygoideus; prechádza ním foramen rotundum.
Facies maxillaris laminae perpendicularis ossis palatini – f. maxillaris partis perpendicularis
ossis palatini.
Facies medialis – stredná plocha.
Facies medialis cartilaginis arytenoideae – povrch krhlovitej (hlasivkovej) chrupavky, privrátený k
mediálnej rovine.

Facies medialis cerebri – plocha mozgu paralelná s mediálnou rovinou.
Facies medialis dentium incisivorum et caninorum – dotykové plôšky rezákov a očných zubov
privrátené k strednej čiare zubného oblúka.
Facies medialis fibulae – úzka plocha tela ihlice medzi margo interossea et ant.
Facies medialis hemispherii cerebri – vnútorný povrch mozgovej pologule paralelný so strednou
rovinou korešpondujúci s vnútornou plochou druhostrannej pologule.
Facies medialis ovarii – plocha vaječníka spojená s koncami fimbrií vajíčkovodu naliehajúca na
črevom.
Facies medialis pulmonis – f. mediastinalis pulmonis.
Facies medialis testis – povrch semenníka privrátený k druhostrannému semenníku.
Facies medialis tibiae – mierne konvexná plocha tela píšťaly medzi margo ant. et med.
Facies medialis ulnae – hladká, zaoblená, vnútorná plocha lakťovej kosti.
Facies mediastinalis pulmonis – f. medialis pulmonis, povrch pľúc naliehajúci na chrbticu a
mediastínum, obsahuje impressiones cardiacae.
Facies mesialis dentis – vertikálna styčná plocha zuba odvrátená od posledného molára.
Facies mitralis – mitrálna tvára, bledá aţ namodralá tvár so sýtou červeňou líc, cyanózou pier a
ľahkým subikterom pri mitrálnej stenóze.
Facies morbillosa – výraz tváre pri osýpkach s nastrieknutými spojovkami, edémom spojoviek,
svetloplachosťou, plačlivým výrazom tváre a typickým osýpkovým exantémom (spočiatku ruţové
škvrny veľkosti prosa, kt. sa rýchlo zväčšujú na veľkoškvrnité ruţovočervené eflorescencie; exantém
sa dostavuje na vrchole ochorenia a trvá 2 – 3 d; →morbilli.
Facies myopathica – typický výraz tváre pri dystrophia myotonica Curschmann-Steinert, svalovej
dystrofii facioskapulohumerového typu, myasthenia gravis pseudoparalytica a kongenitálnej
centronukleárnej myopatii; →myopatie.
Facies myasthenica – typický výraz tváre pri myasthenia gravis podmienený ptózou a slabosťou
tvárových svalov.
Facies nasalis – nosová tvár.
Facies nasalis laminae horisontalis ossis palatini – f. nasalis partis horisontalis ossis palatini,
horná plocha horizontálnej časti kostného podnebia, tvorí zadnú časť klenby nosovej dutiny.
Facies nasalis laminae perpendicularis ossis palatini – f. nasalis partis perpendicularis ossis
palatini, mediálna plocha kolmej platničky podnebnej kosti, artikuluje so strednou a dolnou nosovou
mušľou.
Facies nasalis maxillae – plocha tela maxily, kt. spoluutvára laterálnu stenu nosovej dutiny;
ohraničuje ju margo medialis orbitae, margo medialis f. infratemporalis, processus palatinae a
sulcus nasolabialis.
Facies nasalis partis horizontalis ossis palatini – horizontálna plocha podnebnej kosti.
Facies nephritica – výraz tváre pri glomerulonefritíde, tvár má anemický vzhľad s výraznými
opuchmi okolo mihalníc, najmä ráno.
Facies occlusalis dentis – f. masticatoria dentis, ţuvacia plocha zuba.
Facies orbitalis – očnicová plocha.

Facies orbitalis alae magnae – f. orbitalis alae majoris, margo orbitalis ossis sphenoidis,
štvoruholníková plocha ala major ossis sphenoidis, kt. tvorí väčšiu časť laterálnej steny očnice.
Facies orbitalis maxillae – trojuholníková plocha tela maxily, kt. tvorí väčšiu časť dna očnice a
klenby prednej lebkovej jamy.
Facies orbitalis ossis frontalis – trojuholníková platnička čelovej kosti, kt. tvorí väčšinu klenby
očnice.
Facies orbitalis ossis zygomatici – očnicová plocha hornej čeľuste tvoriaca spodinu očnice.
Facies palatalis dentis – podnebná plocha maxilového zuba.
Facies palatina laminae horisontalis ossis palatini – syn. f. palatina partis horisontalis ossis
palatini, dolná plocha horizontálnej časti podnebnej kosti, tvorí zadnú časť tvrdého podnebia.
Facies parietalis ossis parietalis – f. externa ossis parietalis.
Facies Parkinsoni – parkinsonská tvár, tupý, maskovitý výraz tváre s niţšou frekvenciou
ţmurkania, patognomická pre →Parkinsonov sy. ( →syndrómy).
Facies patellae femoris – f. intercondylaris anterior femoris, f. patellaris, hladká predná plocha,
pokračovanie kondylov, kt. tvorí kĺbovú plochu stehnovej kosti artikulujúcu s patelou.
Facies pelvica ossis sacri – syn. f. pelvica ossis sacri, predná plocha kríţovej kosti privrátená do
panvy.
Facies plethorica – pletorická tvár, tmavočervená, prekrvená tvár s výraznou cievnou kresbou
nosa a líc a nastrieknutými spojovkami; býva prítomná pri polyglobúlii, alkoholizme, vazoneuróze,
naznačená je aj pri škvrnitom týfe.
Facies poplitea femoris – planum popliteum femoris, trojuholníková dolná tretina zadnej plochy
stehnovej kosti medzi linea supracondylaris med. a lat., kt. tvorí hornú časť dna fossa poplitea.
Facies posterior – zadná plocha.
Facies posterior cartilaginis arytaenoideae – konkávna zadná plocha krhlovitej (hlasivkovej)
chrupavky.
Facies posterior corneae – zadná plocha rohovky, kt. vpredu ohraničuje prednú očnú komoru.
Facies posterior dentium premolarium et molarium – zadná plocha premolárov a molárov,
dotyková plocha odvrátená od strednej čiary zubného oblúka.
Facies posterior fibulae – veľká plocha medzi margo posterior a margo interossea tela ihlice, kt.
tvorí crista medialis.
Facies posterior glandulae suprarenalis – časť povrchu nadobličky privrátená k zadnej ploche
tela.
Facies posterior hepatis – zadná plocha facies diaphragmaticae hepatis.
Facies posterior humeri – zadná plocha ramennej kosti, odstupuje od nej laterálna a mediálna
hlava m. triceps.
Facies posterior iridis – zadná plocha dúhovky privrátená k zadnej očnej komore.
Facies posterior lentis – zadná plocha šošovky naliehajúca na sklovec.
Facies posterior palpebralis – f. posterior palpebrarum, vnútorný povrch mihalníc naliehajúci na
očnú guľu, vystlaný spojovkou.
Facies posterior pancreatis – zadná plocha pankreasu.

Facies posterior partis petrosae ossis temporalis – f. posterior pyramidis ossis temporalis.
Facies posterior prostatae – zadná plocha prostaty oddelená fasciou od prednej steny rekta.
Facies posterior pyramidis ossis temporalis – f. posterior partis petrosi ossis temporalis.
Facies posterior renis – zadná plocha obličiek privrátená k zadnej stene, nepokrytá peritoneom.
Facies posterior scapulae – f. dorsalis scapulae, dorsum scapulae, konvexná zadná plocha
lopatky, kt. predeľuje spina scapulae na dve nerovnaké časti.
Facies posterior tibiae – plocha tela píšťaly medzi margo medialis a interossea; v proximálnej
tretine sa na nej nachádza linea m. solei.
Facies posteriorulnae – f. dorsalis ulnae, plocha lakťovej kosti smerujúca dozadu a navonok.
Facies potatorica →facies alcoholica.
Facies Potteri – typický výzor tváre pri kongenitálnej agenézii obličiek: oploštelý nos, zmenšená
brada, široký rozostup očí a veľké, nízko uloţené ušnice (tzv. slonie uši).
Facies pulmonalis cordis – f. lateralis cordis, ľavá plocha povrchu srdca naliehajúca na pľúca.
Facies renalis – obličková plocha.
Facies renalis glandulae suprarenalis – basis glandulae suprarenalis, margo inferior glandulae
suprarenalis; povrch nadobličky naliehajúci na obličky, oddelený od nej vrstvou tuku.
Facies renalis lienis – syn. f. renalis splenis, plocha sleziny naliehajúca na ľavú obličku.
Facies sacropelvina ossis ilii – nepravidelná plocha na vnútornej strane ala ossis ilii za fossa
iliaca; nachádza sa na nej tuberositas iliaca a f. auricularis.
Facies scaphoidea – miskovitá tvár, deformita tváre charakterizovaná prominenciou čela a vpáčením jej strednej časti, sedlovitým nosom, predĺţením hornej pery a prognátiou.
Facies scrophulosa – typický výraz tváre pri skrofulóze.
Facies sphenomaxillaris alae magnae – sfenomaxilárna polocha veľkých krídel, plocha privrátená
ku klinovej kosti a maxile.
Facies sternocostalis cordis – f. anterior cordis, predná konvexná plocha srdca.
Facies superior – horná plocha.
Facies superior hemispherii cerebri – horná plocha mozočkovej pologule naliehajúca na ala
lobuli centralis, lobuli quadrangularis, lobuli simplex et lobuli semilunaris superior.
Facies superior hepatis – časť hornej plochy f. diaphragmatica hepatis.
Facies superior trochleae tali – široká, hladká plocha členkovej kosti, kt. artikuluje s píšťalou.
Facies superolateralis cerebri – f. superolateralis hemispherii cerebri, konvexná vonkajšia plocha
mozgu privrátená ku kalve.
Facies symphyseos ossis pubis – drsná, ovoidná, mediálna plocha tela lonovej kosti, tvorí kĺb
(symfýzu) s druhostrannou plochou lonovej kosti.
Facies temporalis – spánková plocha.
Facies temporalis alae magnae – f. temporalis alae majoris, laterálna dolná plocha ala magna
ossis sphenoidis, kt. rozdeľuje crista temporalis na hornú časť tvoriacu časť steny fossa temporalis
a dolnú časť tvoriacu časť steny fossa infratemporalis.

Facies temporalis ossis frontalis – mierne konkávna plocha čelovej kosti tvoriaca hornú časť
steny fossa temporalis, od kt.odstupuje predná horná časť m. temporalis.
Facies temporalis ossis zygomatici – vnútorná, konkávna plocha jarmovej kosti, privrátená k
fossa temporalis et infratemporalis.
Facies temporalis partis squamosae – f. temporalis squammae temporalis, vonkajšia plocha
squama ossis temporalis, kt. predná časť tvorí časť fossa temporalis.
Facies urethralis penis – spodná plocha penisu.
Facies ventralis scapulae – f. costalis scapulae.
Facies vesicalis uteri – plocha maternice smerujúca ventrokaudálne, privrátená k močovému
mechúru.
Facies vestibularis dentis – syn. f. facialis dentis, plocha zuba privrátená do vestibulum oris,
zahrňuje bukálnu a labiálnu plochu; protiľahlou plochou je lingválna (orálna) plocha.
Facies visceralis – viscerálna plocha.
Facies visceralis hepatis – f. inferior hepatis, zadná, dolná plocha pečene naliehajúca na rôzne
brušné orgány.
Facies visceralis lienis – f. visceralis splenis, plocha sleziny naliehajúca na rôzne vnútornosti
vrátane čreva (f. colica), obličky (f. renalis) a ţalúdka (f. gastrica).
Facies volaris – dlaňová plocha.
Facies volaris radii →facies anterior radii.
Faciens volaris ulnae →facies anterior ulnae.
facilis, e – [l.] ľahký.
facilitácia – [facilitatio] 1. uľahčenie priebehu prirodzeného procesu; op. inhibície; 2. uľahčovanie
vzniku reflexu podprahovými podnetmi podmienený zvýšením intenzity nasledujúceho podnetu
prechádzajúceho synapsiou v dôsledku zvýšenia postsynaptického akčného potenciá-lu v nervovom
vlákne al. konvergujúcich nervových vláknach.
Proprioceptívna nervosvalová facilitácia – systém cvičení s cieľom zmierniť spastickosť;
pozostáva najmä z diagonálnych a špirálovitých pohybov tela proti odporu synergickým spôsobom.
Dlhodobé opakovanie mimovôľových reflexných pohybov sa vyuţíva na vypracovanie väčšej
vôľovej motorickej kontroly.
Postaktivačná, posttetanická facilitácia – f. nervosvalového spojenia, klesajúce odpovede al.
stúpajúca amplitúda vlny M po opakovanom dráţdení nervov aplikovanom niekoľko s po silnej
vôľovej kontrakcii al. po vzniku tetanu. Por. postaktivačná depresia, postaktivačné vyčerpanie.
facilitatio, onis, f. – [l. facilis ľahký] →facilitácia.
facilitovaná difúzia – uľahčená →difúzia.
facioaudiosymfalangizmus – sy. mnohopočetných synostóz.
facioaurikuloradiálny syndróm →syndrómy.
facioaurikulovertebrálny syndróm →Goldeharov sy. (→syndrómy).
faciobrachialis, e – [l. facies tvár + l. brachium rameno] faciobrachiálny, týkajúci sa tváre a ramena.
faciocervicalis, e – [l. facies tvár + l. cervix šija] faciocervikálny, týkajúci sa tváre a šije.

faciogenitodigitálny syndróm – Aarskogov sy. (→syndrómy)
faciolingualis, e – [l. facies tvár + l. lingua jazyk] faciolingválny, týkajúci sa tváre a jazyka.
facioscapulohumeralis, e – [l. facies tvár + l. scapula lopatka + l. humerus ramenná koť]
facioskapulohumerový, týkajúci sa tváre, lopatky a ramennej kosti.
faciotelencefalopatia →holoprozencefália.
FACOG – skr. angl. Fellow of the American College of Obstetricians and Gynecologists člen
Americkej spoločnosti pôrodníkov a gynekológov.
FACP – skr. angl. Fellow of the American College of Physicians, člen Americkej spoločnosti
praktických lekárov.
FACR – skr. angl. Fellow of the American College of Radiology člen Americkej rádiologickej
spoločnosti.
FACS – skr. angl. 1. Fellow of the American College of Surgeons člen Americkej spoločnosti
chirurgov; 2. skr. angl. fluorescence-activated cell sorting laboratórna metóda úprietokovej
cytometrie, kt. umoţňuje semikvantitatívne hodnotenie a triedenie buniek na základe ich odlišnej
fluorescencie pri dopade laserového klúča. Hodnotí sa relat. Veľkosť buniek, ich granulozita a po
pouţití špeciálnych farbív aj ďalšie parametre buniek, najčastejšie ich povrchové molekuly (CD)
pomocou protilátok a na ne nadviazaných (priamo al. nepriamo) fluorescenčných farbív. Niekt.
prístroje umoţňujú aj vzájomné oddelenie meraných buniek (sorter) podľa nastavených parametrov
a ich ďalšie štúdium. Metóda sa vyuţíva v klinickej praxi i výskumne, napr. pri stanovení CD molekúl
na krvinkách (napr. lymfocytoch), stanovenie počtu jednotlivých typov, dg. hematologických
malignít; por. cytofluorimetria.
FACSM – skr. angl. Fellow of the American College of Sports Medicine člen Americkej spoločnosti
športovej medicíny.
factic. – skr. z l. factitius umelý.
factitius, a, um – [l. factus hotový, urobený] faktitívny, umelý.
®

Factive – chemoterapeutikum zo skupiny chinolónov III. generácie s rozšíreným spektrom (G+, G–
i anaeróbne baktérie), pouţíva sa ako rezervné antibiotikum; gemifloxacín.
factor, oris, m. – [l. facere činiť] →faktor.
Factor analysis – faktorová analýza.
Factor coagulationis →hemokoagulačný faktor.
®

Factor transferendi – Immondin Sevac inj.
®

Factor VII Baxter – rekombinantný koagulačný faktor VII pouţívaný v th. porúch zráţania krvi
vyvolaných nedostatkom tohto faktora.
®

Factorate (Armour Pharm.) →faktor VIII.
®

Factoris coagulationis fractio – Prothromplex TIM 4 inj. sicc.
®

Factrel (Ayerst) – gonadostimulans; →LH-RH.
factum, i, n. – [l. facere činiť] fakt, skutočnosť, čin.
facultas, atis, f. – [l.] schopnosť, moţnosť, fakulta.
facultativus, a, um – [l. facultas moţnosť] →fakultatívny.
fáč – [l. fascia, nem. Fasche páska] hovor. obväz.

FAD – 1. skr. →flavínadeníndinukleotid; 2. skr. angl. fetal activity determination určovanie aktivity
plodu.
fading – [angl.] únik. Rádiotech. náhodné kolísanie intenzity prijímacieho rádiového al. televízneho
signálu následkom kolísania fázového rozdielu dvoch al. viacerých rádiových vĺn, kt. sa dostali do
miesta príjmu rôznymi cestami, zmenami v ionosfére, zmenami polarizácie rádiovej vlny ap.
®

Fado (Errekappa) – cefalosporínové antibiotikum; →cefamandol.
®

Fadormir – hypnotikum, sedatívum; →metakvalón.
faecalis, e – [l. faeces výkaly] fekálny, výkalový, týkajúci sa stolice.
faeces, ei, f. – [l. faex nečistota usadenina] fekálie, výkaly, stolica. Tvoria ju nestrávené zvyšky
potravy (voda, produkty kvasenia a hniloby bielkovín, z kt. má typický zápal skatol a indol),
14
odlúpané črevné bunky a veľké mnoţstvo baktérií – črevná flóra – asi 1,5 kg, 10 ). Objem stolice
kolíše v závislosti od prijatých potravín, jej hmotnosť predstavuje 100 – 500 g/d. Zníţený objem je
opri nezvyškovej strave (bohatej na bielkoviny), veľký objem je po strave bohatej na celulózu
(bohatej na balastné látky). Stolica sa tvorí aj pri hladovaní, 70 % tvorí voda (150 g/d), pri cholere
aţ 10 – 20 l/d, pri vrodenej chloridovej hnačke u dojčiat 300 ml/d, u dospelých 3 l/d. Jej objem sa
zväčšuje s obsahom vláknin v potrave. Hnedé sfarbenie je podmienené ţlčovými farbivami
(sterkobilín). Keď do stolice neprichádza ţlč, napr. pri obštrukcii ţlčovodov konkrementom ap., je
stolica svetlá (acholická). Sušina stolice tvorí 14 – 30 % (4g/d), z toho 14 – 30 % pochádza
z odumretých baktérií, 25 – 40 % zo zvyškov potravy (celulóza, svalové vlákna ap.).
Fyz.-chem. parametre stolice
25

Relatívna hustota (d4

– stolica obsahujúca plyn ~1,00 (meria sa po odstránení črevných plynov)
+

+

Osmolalita – závisí najmä od obsahu iónov (v mmol/l): katióny – K 80, Na 26, amoniak 15, Ca
2+
–
–
12,5 a Mg 21; anióny – HCO3 30, Cl 17, org. kys. 172, fosfáty 2, sulfáty 1,5 mmol/l.

2+

pH – závisí od druhu prijatej potravy, rýchlosti črevnej pasáţe, črevnej flóry a i. faktorov.
faecla – laxatívum, diuretikum; vínan draselný.
faecula, ae, f. – [l. faex nečistota, usadenina] laxatívum, diuretikum; vínan draselný.
Faex medicinalis – skr. Faex. medic., ČSL 4, liečivé kvasnice. Sú to preprané pivné kvasnice
spodného kvasenia Saccharomyces cerevisiace (Meyen) Hansen (Saccharomycetaceae), zbavené
horkých látok, vysušené pri teplote neprevyšujúcej 40 °C a potom jemne upráškované. Pomocná
látka, dietetikum.
Dôkaz
a) Mikroskopicky: vo vodnej al. chloroformovej suspenzii sú viditeľné guľaté aţ oválne bunky
veľkosti 8 –
b) Asi 0,1 g sa zmieša s 5,0 ml chloroformu a sfiltruje sa. K filtrátu sa pridajú 2,0 ml anhydridu kys.
octovej a 2 kv. koncentrovanej kys. sírovej; do 10 min sa rozt. musí sfarbiť na zeleno (sterol).
c) Asi 1,0 g vzorky sa pretrepe s 10,0 ml rozt. glukózy (50 g/l) a pridá sa 1 kv. rozt.
hydrogénuhličitanu sodného; do 3 h nastane búrlivé kvasenie (rozdiel od umŕtvených kvasníc).
Stanovenie obsahu
Asi 0,1500 g vzorky sa skúša spôsobom uvedeným v stati Stanovenie dusíka (ČSL I) s tým
rozdielom, ţe sa tekutina titruje odmerným rozt. kys. chlorovodíkovej 0,1 mol/l.
1 ml odmerného rozt. kys. chlorovodíkovej 0,1 mol/l zodpovedá 0,008756 g bielkovín.

Uchováva sa v dobre uzavretých obaloch a chráni pred svetlom.
Dávkovanie – th. jednotlivá dávka p. o. je 2,0 g, denná p. o. 6,0 g.
®

®

®

®

Prípravky – Preparation H supp., Preparation H ung., Revalid cps., Vitamin for Hair tbl.; Faex
®
medicinalis siccum – sušené kvasnice pivné (Dermabion drg.).
fág →bakteriofág.
-fág – [l. fagein hltať] druhá časť zloţených podstatných mien vyjadrujúca, ţe niekto (niečo) je hubiteľ,
ničiteľ, poţierač toho, čo uvádza prvá časť (napr. →bakteriofág).
Fagaceae – bukovité. Čeľaď dvojklíčnych rastlín, prevaţne stromov, zriedka krov so striedavými
jednoduchými nedelenými al. delenými listami a opakovanými prílistkami. Trojpočetné kvety s
okvetím sú jednopohlavné. Sú jednodomé a vetroopelivé. Vidlice tyčinkových kvetov tvoria jahňady
al. hlávky. Piestikové kvety tvoria trojkvetú (gaštan), dvojkvetú (buk) al. jednokvetú vidlicu (dub –
ostatné kvety trojkvetej vidlice zanikli). Sedia v stonkatej čiaške (kupula). Plodom je oriešok (naţka),
čiastočne al. úplne uzavretý v stonkatej čiaške. Rastú v sev. miernom a subtropickom pásme (7
rokov rodov, 700 druhov). Bučiny tvorí u nás buk lesný (Fagus silvatica). Z veľkého rodu dub
(Quercus) rastie u nás dub letný (Quercus petraea), dub plstantý (Quercus pubescens) a dub
cerový (Quercus cerris); tvoria dúbravy. Zo Stredomoria je dub korkový (Quercus suber), dub
bezbranný (Quercus inermis). Niekt. druhy dubov sa pestujú v parkoch ako okrasné dreviny. Gaštan
jedlý (Castanea vesca) sa pestuje u nás v teplejších polohách; →bukvicový olej.
fagarasterol – syn. →lupeol.
fagarín – -fagarín, 4,8-dimetoxyfuro[2,3-b]chinolín, C13H11NO3, Mr 229,23; antiartymicky pôsobiaca
látka nachádzajúca sa v rastline Fagara coco (Gill.) Engl., Rutaceae. -fagarín – syn. → alokryptopín. -fagarín – syn. →skimianín.
Fagarín

Fagarol® – synergista insekticídov; →sezamín.
fagedenický – [phagedaenicus] plazivý.
Fagetov príznak →príznaky.
Faggeho syndróm – syn. myxoedema congenitum Fagge, syndroma Hall; →myxedém.
®

Fagi partic. antistaphyllococcus polyval. – Stafval Sevac susp.
-fágia – [l. fagein hltať] druhá časť zloţených slov vyjadrujúcich hubenie, ničenie, poţieranie
(ichtyofágia, saprofágia ap.).
fagín – hydroxid →cholínu.
fagocyt – [phagocytus] bunka schopné pohltiť korpuskulárny cudzorodý materiál (→fagocytóza). F. sú
základnými bunkami zápalu, ale aj významnými sekrečnými bunkami, lebo ich produkty sa
zúčastňujú na regulácii homeostázy organizmu. Schopnosť fagocytózy majú aj bunky vyšších
rastlín, ak sa im odstráni bunková stena, čiţe protoplasty. V tele cicavcov môţu fagocytovať všetky
bunky obsahujúce →lyzozómy, napr. aj svalové bunky a bunky myokardu, účinnosť fagocytózy je
však nízka.

Najintenzívnejšia je fagocytóza v tzv. profesionálnych f. Sú to bunky, kt. sú predurčené na
poţieranie mikroorganizmov a i. buniek al. častíc. Patria k nim polymorfonukleárne leukocyty
(Mečnikovove mikrofágy) a makrofágy, kt. vznikli z monocytov. Všetky profesionálne f. sa
diferencujú z multipotentnej hemopoetickej kmeňovej bunky v kostnej dreni. Z polymorfonukleárnych leukocytov najintenzívnejšie fagocytujú neutrofilné granulocyty, menej eozinofilné
leukocyty, ale ich sekrečné produkty sa výrazne uplatňujú v regulačných a cytotoxických reakciách.
Bazofily a mastocyty fagocytujú len v obmedzenej miere, ale po stimulácii ochotne uvoľňujú obsah
svojich sekrečných granúl. Neutrofily majú len obmedzenú schopnosť →pinocytózy, kým makrofágy
môţu kaţdú h utvoriť také mnoţstvo pinocytových vakuol, kt. je úmerné aţ ich 25 % objemu. Tak sa
môţu do makrofágov dostať aj niekt. vírusy. Lymfocyty nie sú prakticky schopné endocytózy častíc,
ale pinocytovať prostredníctvom oplášťovaných jamiek môţu; navyše secernujú rôzne látky
(lymfokíny, imunoglobulíny ap.).
Na tento cieľ majú tieto bunky vo svojej cytoplazmatickej membráne osobitné receptory. Ak sa
mikrób obalí C3b al. špecifickou protilátkou (obyčajne IgG), môţe sa tento komplex nadviazať na
komplementové receptory (CR), čo je signálom na tzv. imunitnú fagocytózu. Neimunitná fagocytóza,
pri kt. sa nevyuţívajú CR a FcR je oveľa menej účinná. Látky, kt. majú schopnosť obaliť mikróby a i.
častice a uľahčiť tak ich prilipnutie na povrch profesionálneho f., sa nazývajú opsoníny (Wright a
Douglas, 1903).
Okrem týchto ,,profesionálnych“ f. majú schopnosť fagocytózy aj niekt. bunky retikulohistiocytárneho systému. Sú to ,,fakultatívne“ f. ; →fagocytóza.
fagocytín – prvý známy proteín s baktericídnymi vlastnosťami. Izoloval ho z králičích polymorfonukleárnych leukocytov Hirsch (1956). Ide o molekulu s kladným nábojom (granulový
katiónový proteín). Zeya a Spitznagel (1971) zistili, ţe sa skladá z niekoľkých druhov, z kt. niekt. sú
účinnejšie proti gramnegat. a i. proti grampozit. baktériám. Niekt. z nich majú proteolytickú aktivitu s
optimom pH pri neutrálnom pH. K týmto neutrálnym proteinázam patrí →katepsín G (EC 3.4.21.20),
→elastáza (EC 3.4.21.37) a →kolagenáza (EC 3.4.24.7). Všetky majú antibaktériový účinok a
zvyšujú pôsobenie myeloperoxidázového systému.
fagocytóza – [phagocytosis] zloţka prirodzenej (nešpecifickej) celulárnej imunitnej odpovede. Názov
prvý pouţil Mečnikov (1883), kt. f. študoval na morských hviediciach. Ide o proces, pri kt. →fagocyty
rozpoznávajú, pohlcujú a zneškodňujú cudzorodý materiál nachádzajúci sa v tele vrátane
mikroorganizmov, cudzích buniek a vlastných odcudzených (antigénov a funkčne pozmenených)
buniek. F. ako osobitný prípad →endocytózy zahrňuje migráciu fagocytov, →opsonizáciu a
→adhéziu mikroorganizmov na povrch fagocytu, ingesciu, intracelulárne usmrtenie a deštrukciu
pohltených mikróbov.

Fagocytoza (a) a pinocytóza (b) (podľa
Böhmera a kol., 2005)

Vyšetrenie f. je indikované najmä u detí s výraznými príznakmi imunodeficiencie (febrility,
pyodermie). K skríningovým vyšetreniam f. patrí: 1. mikrobicídny test – zisťuje schopnosť
granulocytov ničiť mikróby, najmä Staphylococcus aureus al. Candida albicans; 2. test oxidačného
vzplanutia –zisťuje sa schopnosť granulocytov redukovať bezfarebné tetrazóliové soli na farebné
formazány, napr. nitroterazóliovú modrú (nitro blue tetrazolium, NBT); 3. test chemiluminiscenčnej
aktivity – zisťuje sa schopnosť granulocytov oxidovať luminol; oxidovaný luminol pri nasledujúcej
redukcii vysiela fotóny, kt. mnoţstvo sa zisťuje v luminometroch.

Schopnosť fagocytov pohlcovať častice in vitro sa vyšetruje pomocou latexových častíc,
kadmiumalbumínových kryštálikov a i.). Test je značne nešpecifický a jeho výsledky ovplyvňuje
základné ochorenie, lieky, ako aj hodnoty opsonínov, proteínov akút. fázy a i. činitele. Pri akút.
zápaloch s normálnou imunitnou odpoveďou býva pohlcovanie zvýšené, pri poruchách protilátok al.
systému komplementu (nedostatok opsonínov) zníţené. Význam tohto testu sa obyčajne preceňuje.
Poruchy fagocytózy – charakterizujú poruchy funkcie al. počtu granulocytov. Sek. poruchy
chemotaxie, ingescie a mikrobicídnych mechanizmov môţu byť fyziol. (v gravidite, u novorodencov
a starších osôb) al. patol. Poruchy počtu granulocytov môţu byť vrodené al. získané.
Vrodené poruchy fagocytózy sú zriedkavé. Patrí sem vrodená chron. →agranulocytóza, benígna
cyklická neutropénia a chron. granulomatózna choroba (porucha aj makrofágov). Zaraďuje sa sem
aj sy. deficitu leukocytových adhezínov (LAD sy.) a s istou rezervou aj sy. hyperIgE (Buckleyovej
sy.) s poruchou chemotaxie granulocytov.
Benígna cyklická neutropénia je najčastejšia vrodená porucha f. Treba na ňu myslieť u detí s
opakovanými nevysvetliteľnými horúčkami. Dostavuje sa zhruba v 3-týţd. intervaloch a prejavuje sa
niekoľkodňovými horúčkami al. recidivujúcimi angínami.
Chron. granulomatózna choroba sa prejavuje hnisavými afekciami na koţi, z kt. vznikajú hlboké
abscesy aţ granulómy. Prítomné bývajú aj lymfadenitídy, kt. môţu byť ohraničené al. flegmonózne.
U pacientov s recesívne dedičnou formou ochorenia je jeho priebeh miernejší. Ide o vrodené
ochorenie, viazané na chromozóm X podobne ako Brutonova agamaglobulinémia, ale môţe byť aj
recesívne dedičná. Ochorenie sa spája s poruchou funkcie granulocytov i makrofágov, porucha
usmrcovanie pohltených mikroorganizmov, kt. rozkladajú peroxid vodíka nevyhnutný na ich
usmrtenie (infekcie stafylokokmi, seráciami, E. coli a i. gamnegat. paličkami, kandidami, aspergilami
a i.).
Sy. deficitu leukocytových adhezínov – Leukocyte Adhaesin Deficiency syndrome, LAD sy., sa
prejavuje uţ u novorodencov zlým odhojovaním pupočníka a omfalitídou. V neskoršom veku sa
pozoruje zlé hojenie rán, tvorba abscesov s malou účasťou hnisu al. flegmóny. Ľahšie formy sa
môţu prejaviť parodontitídou, sínusitídami a recidivujúcimi infektami. Ide o následok nedostatočnej
expresie molekúl na povrchu polymorfonukleárnych leukocytov, kt. uľahčujú prenikanie leukocytov
cievnou stenou do tkanív (leukocytové integríny). V th. sa skúša transplantácia kostnej drene.
Chediakov-Hidashiho sy. sa spája s parciálnym albinizmom. Poruchu f. podmieňuje neschopnosť
fagocytov spojiť fagocytované častice s lyzozómom. V lyzozóme sú prítomné proteolytické enzýmy,
kt. uľahčujú degradáciu fagocytovaného materiálu. Klin. obraz sa podobá granulocytopénii aţ
agranulocytóze.
Sy. hyperIgE – Buckleyovej sy. sa prejavuje častými stafylokokovými a kandidovými infekciami,
koţnými abscesmi a ekzémom. V sére sú nápadne vysoké hodnoty IgE.
Dg. porúch fagocytózy – základom dg. je vyšetrenie krvného obraz, v kt. sa zisťuje pokles počtu
granulocytov (pri LAD naopak nápadná leukocytóza). Špecializované vyšetrenie sa zameriava na
jednotlivé fázy f. polymorfonukleárnych leukocytov.
Th. porúch fagocyozy – pri začínajúcej infekcii treba podať antibiotiká podľa citlivosti, profylakticky
je vhodný kotrimoxazol v malých dávkach. Pri ťaţších, najmä sek., poliekových agranulocytózach
moţno vyuţiť cytokíny, kt. stimulujú rast granulocytov al. makrofágov (GM-CSF, G-CSF) v
®
®
prípadoch, kde ide o prechodnú poruchu a stav ohrozujúci ţivot (Leukomax , Neupogen ). Niekt.
®
sek. získané poruchy f. (po operácii, anestézii) sa zlepšujú po podaní levamizolu (Decaris ).
Pacienti s akút. príznakmi sa majú hospitalizovať, často v sterilnom prostredí. Chron. prípady sa
dispenzarizujú na oddelení klin. imunológie. Pri interkurentných infekciách sa ihneď podávajú
®
®
antibiotiká (oxacilín) al. kotrimoxazol (Biseptol , Septrin ). Osvedčuje sa aj podávanie vysokých

dávok vitamínu C (aţ 1 g/d). Mierne a prechodné formy porúch f. moţno priaznivo ovplyvniť
®
podaním gamaglobulínu i. m. (Norga ) v malých dávkach (2 – 3 amp. raz/týţd aţ raz/14 d, počas 3
aţ 6 mes.).
Získané poruchy fagocytózy sú podstatne častejšie ako vrodené. Týkajú sa prevaţne zníţenia
počtu aţ chýbania neutrofilných granulocytov. Príčinou poruchy f. býva neutropénia al.
agranulocytóza iatrogénneho pôvodu. Bývajú komplikáciou th. rôznymi liečivami a toxického
poškodenia kostnej drene, najmä cystostatikami a oţarovaním.
Granulocytopénia aţ agranulocytóza vzniká pri rôznych formách aplastických anémií a. pancytopénii (idiopatickej). Ich príčinou môţe byť aj prítomnosť protilátok proti granulocytom
(autoimunitná granulocytopénia). Prechodná porucha f. vzniká po kaţdom väčšom operačnom
výkone a anestézii. Väčšinou sa porucha f. spontánne upraví do 1 týţd. aţ 10 d., niekedy však
pretrváva dlhšie a môţe zapríčiniť komplikácie a zlé hojenie rán. Na funkčnej poruche f. sa podieľa
aj nedostatok opsonizačných faktorov (hypo- aţ agamaglubulinémia, defekty C3 a C5 zloţky
komplementu), inhibičný vplyv na f. majú imunokomplexy s IgE (sy. hyperIgE).
9

Klin. obraz – závisí od základného ochorenia a počte granulocytov. Hodnoty < 1.10 /l signalizujú
9
značné riziko infekcie, pri počte < 0,5.10 /l je uţ infekcia prakticky vţdy prítomná. Vznik
agranulocytózy po cytostatikách sa prejaví obyčajne triaškou, vysokými teplotami a septickým
stavom. Príčinou býva bronchopneumónia a narušenie slizníc (nekróza sliznice ústnej dutiny, príp.
značnej časti GIT) s prelomením obranných bariér.
Niekedy sa porucha f. prejavuje miernejšie, recidivujúcimi infekciami koţe, nekrotizujúcimi afekciami
v ústnej dutine, pyogénnymi abscesmi al. naopak flegmonóznymi zápalmi bez tendencie k
ohraničeniu. Ťaţké poruchy vedú k sepsám. Pri výskyte abscesu pľúc, pečene al. pararektálnom,
abscese, kt. často recidivuje, treba vţdy vylúčiť poruchu f. Podobne recidivujúce hnisavé
lymfangitídy v axilách môţu byť podmienené poruchami f. Inokedy sa porucha f. manifestuje
osteomyelitídou, recidivujúcimi koţnými infekciami, parodontidídou.
Najčastejším pôvodcom infekcie bývajú Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, príp.
plesne (Candida albicans, Aspergillus).
fagofóbia – [phagophobia] strach pred jedlom, pred hltaním.
fagolyzozóm – [phagolysosoma] syn. fagozóm, fagocytová vakuola, sek. lyzozóm, bunková organela
(dutina), kt. vzniká po obalení častice membránou →fagocytu a splynutí s lyzozómom, uzavretý
priestor vo fagocyte, v kt. sa nachádza pohltená častica. Je to miesto, kde sa vo fagocyte
uskutočňuje usmrcovanie a deštrukcia mikroorganizmov. Ľudské neutrofily obsahujú dva druhy f. –
zapečatené (sealed), kt. nekomunikujú s okolitým prostredím a nezapečatené, kt. komunikujú s
okolím. Pre usmrcovanie kandíd sú rozhodujúce napr. zapečatené f. Ak sa do nich pohltia
zymozánové častice označené fluoresceínovými indikátormi, po 5 min sa pH najprv zvýši na 7,8,
potom klesne za 15 min na 6,35 a za 60 min na hodnotu 5,68. Kyslé pH nemá priamy mikrobicídny
účinok, ale utvára priaznivé podmienky na činnosť myeloperoxidázového systému a lyzozómových
hydrolytických enzýmov, kt. majú optimum aktivity v slabo kyslej oblasti.
fagománia – [phagomania] chorobná nenásytnosť, hltavosť, ţravosť.
fagopyrizmus – [phagopyrismus] vet. choroba niekt. druhov domácich zvierat po jednostran-nom
kŕmení pohánkou a pri dlhotrvajúcom pobyte na slnku.
Fagopyrum esculentum (Polygonaceae) – pohánka jedlá. Jednoduchá bylina so vzpriamenými
byľami, mäkkými šípovitými listami a malými ruţovkastými kvetmi v tele. Tvorí malé semená v tvare
trojbokých pyramíd. Pouţíva sa ako múka v Strednej Ázii a Číne, odkiaľ pochádza, ako zrnovina v
Rusku a na výrobu omeliet v Sev. Amerike. Listy obsahujú flavonoidové glykozidy, rutín a kvercetín.

Pôsobí kapilaroprotektívne, zabraňuje krvácaniu a rozširuje krvné cievy. Pouţíva sa vo forme
záparu a tbl. pri vaskulopatiách, hypertenzii, omrzlinách, krvácaní do sietnice a poškodeniach z
oţiarenia. V čínskej med. sa predpisuje pri úrazoch, lumbágu, bolestivej menštruácii, uhryznutiach a
uštípnutiach.
Fagopyrum sagittatum Gilib. (Polygonaceae) – pohánka strelovitá. Vňať Herba fagopyri je zdrojom
→rutozidu.
Fagopyrum tataricum (L.) Gaertn. (Polygonaceae) – pohánka tatárska. Vňať Herba fagopyri je
zdrojom →rutozidu.
fagotypizácia – identifikácia baktérie podľa antigénovej štruktúry, vyšetrovanie antigénneho
vybavenia bunky, kt. odráţa vnímavosť baktérie na infekciu typovými →bakteriofágmi. Antigénové
štruktúry na povrchu baktérie (mikropuzdrové, somatické, bičíkové, fimbriové a i.) slúţia ako
špecifické receptory pre rôzne bakteriofágy. Vyuţíva sa aj skutočnosť, ţe lyzogénne kmene (kmene
s integrovaným bakteriofágom) sú nevnímavé voči bakteriofágu uţ integrovanému do baktériovej
bunky. Metóda sa vyuţíva najmä pri podrobnej epidemiologickej charakterizácii zdroja a ciest
šírenia infekcie pri salmonelózach, šigelózach, stafylokokových infekciách, výnimočne pri iných
infekciách.
F. sa vykonáva na tuhých pôdach vhodných na rast vyšetrovaného kmeňa. Na povrch pôdy sa v
Petriho miske naočkuje 3–h bujónová kultúra kmeňa. Po zaschnutí kultúry sa podľa šablóny na
povrch pôdy nanesú kvapky typových bakteriofágov nariedených na pracovnú koncentráciu (min.
mnoţstvo bakteriofágov, kt. spoľahlivo lyzuje príslušný druh). Platne sa kultivujú pri 37 °C 7 – 8 h.
Vnímavosť baktériového kmeňa sa prejaví vznikom lytického plaku v mieste naočkovania
bakteriofága. Podľa citlivosti kmeňa sa určí fagotyp.
fagozóm – [phagosoma] →fagolyzozóm.
Fagus silvatica L. (→Fagaceae) – buk lesný (čes. buk lesní). Strom, so štíhlym kmeňom. Koreňová
sústava je plošná, rozkonárená, najmä v horných pôdnych vrstvách. Najmladšie konáre sú bielo aţ
hnedoplstnaté, neskôr lysé, jednoročné majú olivovozelenú farbu. Mladá kôra je hladká, staršia
rozbrázdená. Listy sú v špirálnom postavení, vajcovitého tvaru, s končistým vrcholom a klinovitou
bázou. Ich okraj je celistvý, trocha zlvlnený al. jemne zúbkovaný. Hnedé prilístky
opadávajú skoro. Buk je jednodomá drevina. Samčie kvety sú v dlhostopkatých
previsnutých zväzočkoch, vyrastajúcich z pazúch listov, samičie sú zoskupené
vţdy po dvoch v červenkastej šupinatej čiaške, pokrytej drevnatejúcimi ostňami.
Plodmi sú ostro krídlaté trojhranné naţky–bukvice. Kvitne v apríli aţ máji, plody
dozrievajú v októbri. U nás je hojný. Drevo buka je rovnomerne rastené, pevné a
ťaţké. Vyuţíva sa v stavebníctve, na výrobu parkiet, ohýbaného nábytku, sudov a
v chem. priemysle. Je vysokovýhrevným palivom. Drevené uhlie je dobrým
dezodoračným a dezinfekčným prostriedkom, bukový decht (Pix fagi, Pix liquida)
sa získava suchou destiláciou dreva, pouţíva sa v dermatol. prípravkoch.
Fagus silvatica

Fahrenheitov stupeň – [Fahrenheit, Gabriel Daniel, 1686 – 1736, nem. fyzik] stupeň °F, teplota
mrazu vody na hladine mora je pri 32 °C, teplota varu je pri 212 °C.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-Prevodová tabuľka Celsiových (C) a Fahrenheitových (F) stupňov
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
C → F
C → F
F → C
F → C
–40 –40,0
15
59,0
–40
–40
97
36,1
–35 –31,0
20
68,0
–20
–28,9
98
36,6
–30 –22,0
25
77,0
0
–17,8
98,6
37,0

–25
–20
–15
–10
–5
0
5
10

–13,0
– 4,0
5,0
14,0
23,0
32,0
41,0
50,0

30
35
36
37
38
39
40
41

86,0
95,0
96,8
98,6
100,4
102,2
104,0
105,8

20
40
50
60
70
80
90
95

–28,9
4,4
10,0
15,5
21,1
26,6
32,2
35,0

99
100
101
102
103
104
105
106

37,2
37,7
38,3
38,8
39,4
40
40,5
41,1

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Fahrov syndróm →syndróm.
Fahrova nefritída →nefritída.
Fairbankov syndróm →syndróm.
Fairbankova choroba →choroby.
Fairbankov-Keatsov syndróm →syndróm.
Fairfaxov-Leathamov syndróm →syndróm.
Fajansov zákon →zákon.
Fajansova metóda →metóda.
fajčenie →tabakizmus.
Fajerszteinov príznak I a II →príznaky.
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FAK III® – sulfónamid; →N -formylsulfosomidín.
fakitída – [phakitis] zápal očnej šošovky.
fakľovec obrovský – Cereus giganteus, najväčší kaktus; →Opuntiaceae.
fako- – [faco-] prvá časť zloţených slov z g. fakos šošovka s významom šošovka.
fakoanafylaxia – [facoanaphylaxis] hypersenzitivita na proteíny šošovky vyvolaná únikom materiálu
zo šošovkového puzdra.
fakocysta – [phacocystis] capsula lentis, puzdro šošovky.
fakocystektómia – [phacocystectomia] chir. odstránenie časti šošovkového puzdra pre kataraktu.
fakocystitída – [phacocystitis] syn. fakohymenitída, zápal v okolí šošovkového puzdra.
fakoeryza – [phacoerysis] odstránenie šošovky pri katarakte odsatím pomocou prístroja zvaného
eryzifak; Barraquerova operácia.
fakoglaukóm – [phacoglaucoma] štruktúrne zmeny v šošovke vyvolané glaukómom.
fakohymenitída – [phacohymenitis] →fakocystitída.
fakoid – [phacoidum] útvar tvarom podobný šošovke.
fakoditída – [phacoditis] →fakitída.
fakodoskop – [phacodoscopus] →fakoskop.
fakokéla – [phacocele] prietrţ šošovky; dislokácia očnej šošovky z jej pôvodného miesta.
fakolit – odroda chabazitu.
fakolýza – [phacolysis] uvoľnenie a vybratie očnej šošovky.

fakolyzín – [phacolysinum] albumín z očnej šošovky; pouţíva sa v th. včasnej katarakty.
fakóm – [phacoma] hamartóm vyskytujúci sa charakteristicky pri fakomatózach, napr. pri tuberóznej
skleróze.
fakomalácia – [phacomalacia] zmäknutie šošovky; mäkká katarakta.
fakomatóza – [phacomatosis] syn. neurokutánny sy., skupina kongenitálnych a hereditárnych
vývojových anomálií so selektívnym postihnutím tkanív ektodermového, príp. mezenchýmového
pôvodu (CNS, očí a koţe) s vývojom diseminovaných gliových hamartómov (fakómov) a
kongenitálnych cievnych zmien (angiofakomatóza) v týchto tkanivách. Patria sem: angiomatosis
cerebroretinalis (→von Hippelova-Lindauova choroba, tzv. f. 3), →ataxia–teleangiektázia, sy.
→bazocelulárneho névu (tzv. faktor 5), mnohopočetné nádory →glómu, →GrönbladovStrandbergov s., →incontinentia pigmenti, →Kasabachov-Merrittov sy., →LEOPARD sy.,
→neurofibromatosis generalisata Recklinghausen (tzv. f. 1), →neurokutánna melanoblastóza,
→Oslerova-Renduova
choroba,
→Peutzov-Jeghersov
sy.
(→syndrómy),
→PringlehoBournevilleova tuberózna skleróza (tzv. f. 2), →Sturgeho-Weberov sy. (tzv. faktor 4; (→syndrómy).
fakometachoréza – [facometachoresis] dislokácia očnej šošovky.
fakometokéza – [phacometecesis] fakometachoréza.
fakometer – [phacometron] lensometer, šošovkomer, prístroj na meranie optických charakteristík
očnej šošovky.
fakopalingenéza – [phacopalingenesis] reformátovanie očnej šošovky.
fakopatia – [phacopathia] nešpecifikované ochorenie šošovky.
fakoplanéza – [phacoplanesis] abnormálna pohyblivosť očnej šošovky.
fakoskleróm – [phacoscleroma] zákal očnej šošovky, tvrdá, jadrová katarakta; →cataracta nuclearis.
fakoskopia – [phacoscopia] priame vyšetrenie šošovky.
fakoskotazmus – [phacoscotasmus] skalenie očnej šošovky.
fakotoxický – [phacotoxicus] škodlivo pôsobiaci na šošovku.
faksimile – 1. verná napodobenina textu al. obrazu tlačou, pomocou pečiatky ap. 2. meteorol. prístroj
na diaľkový prenos obrazov synoptických máp.
faktis – produkt reakcie niekt. vysychavých a polovysychavých olejov so sírou za tepla (hnedý f.) al. s
chloridom sírnym za studena (biely f.). Pouţíva sa ako prísada do kaučukových zmesí na
dosiahnutie špeciálnych vlastností vulkanizátu.
faktívny – [factitius] účinný, zapríčiňujúci, vyvolávajúci.
faktografia – [factographia] zhromaţďovanie údajov, dát, faktov, skutočností bez zovšeobecňovania,
hodnotenia, analýzy.
faktologický – [factologicus] zaloţený na presných dôkazoch; skutočný.
faktor – [factor] činiteľ; 1. sila uplatňujúca sa v nejakom procese; 2. mat. spoločný názov pre
násobenca a násobiteľa, objekt zmysluplne zapísaný v tvare multiplikatívnej operácie (súčinu, ...);
napr. delitele 5 a 3 sú f. 15, lebo 5 . 3 = 15; keď sa vynásobia 2 algebraické výrazy, kaţdý súčiniteľ
2
2
(činiteľ) sa volá f. Napr. ak (2x + 3).(x y).(2x y).x je súčin, potom f. sú 2x + 3, xy, 2x y, x. Takto
chápaný f. má určujúci prívlastok (predikát), napr. integračný f. v diferenciálnych rovniciach; vo
finančnej mat. vystupuje diskontný f. atď.; 3. biol., med., psychol. f. ako činiteľ uplatňujúci sa v nejakom
procese – rizikový, rastový, psychol., sociol. a i.; 4. f. ako jeden z prvkov, kt. prispieva k

partikulárnemu výsledku al. situácii; 5. f. ako ľubovoľná podstata (substancia) nutná na vysvetlenie
daného vedeckého problému ako procesu, kt. presná podstata al. funkcia je nateraz neznáma. F. je
rozhodujúca sila, činiteľ, agens, nejakého deja, procesu; 6. vo faktorovej →analýze je prejav
vlastnosti, schopnosti, funkcie, vedomosti, stavu, deja, procesu atď., kt. v rámci skúmaného
predmetu pôsobí ako rozhodujúci činiteľ a má pre daný predmet skúmania podstatný význam; tu sa
f. chápe ako jedna z príčin vyvolávajúca zmeny v systéme; 7. v ekonómii a
obchodná organizácia, kt. financuje iné obchody; agent al. veľkoobchodník zarábajúci
komisionálnym (za províziu) predajom tovaru patriaceho iným; osoba, kt. koná a uzatvára obchody
pre iných; obchodná organizácia, kt. poţičiava peniaze za pohľadávky al. nakupuje a inkasuje
pohľadávky; 7. med. Rh f., v gen. Sú to dedičné f., v chémii je to gravimetrický f., stechiometrický f.,
titračný f. a i.
Antihemofilický faktor A – antihemofilický globulín, antihemofilický faktor AS, AHG, AHF →faktor
VIII.
Antihemofilický faktor B →faktor IX.
Antihemofilický faktor C →faktor XI.
Átriový natriuretický faktor →predsieňový nátriuretický hormón.
Faktor B – imunol. proaktivátor zloţky C3 komplementu, kt. sa zúčastňuje na alternatívnej ceste
aktivácie komplementu. Komplex f. B-C3b sa šiepi faktorom D za tvorby C3-konvertázy, kt. potom
spätne pôsobí na alternatívnu cestu.
Blastogénny faktor – BF; →mitogénny faktor lymfocytov.
Faktor C – látka izolovaná z rozp. časti cytoplazmy, kt. podporuje kontrakciu mitochondrií.
Faktor CAMP →test CAMP (→testy).
Castleho vnútorný faktor – intrinsic factor, vnútorný činiteľ.
Citrovorum faktor – acidum folicum; →kyselina listová.
Curlingov faktor →grizeofulvín.
Faktor D – imunol. proteín alternatívnej cesty →komplementu.
Diferenciačné faktor, faktor B buniek – BCDF, faktory pochádzajúce z lymfocytov T; stimulujú
diferenciáciu lymfocytov B na bunky produkujúce protilátky.
Duranov-Reynalsov faktor →hyaluronidáza.
Elongačný faktor – angl. elongation factor, proteíny zúčastňujúce sa na riadení elongácie
polypeptidového reťazca na ribozóme; →proteosyntéza.
Faktor F – f. fertilizácie, baktériový →epizóm, konjugačný f., epizómová DNA v plazmide
gramnegat. baktérií, kt. pôsobí ako sexuálny f. Je to mimochromozómový gen. útvar, kt. sa môţe
prenášať z donorských buniek (samčích buniek F+) do recipientových samičích buniek (F–), kt. sa
tým stávajú F+. F. F je molekula DNA, kt. sa za istých okolností pripája na baktériový chromozóm a
spolu s ním sa replikuje. F. F vyvoláva utvorenie protoplazmatické-ho výbeţku (sexuálny pilus), kt.
iniciuje konjugáciu a výmenu gen. materiálu. Pri konjugácii sa bunky s F (F+) správajú ako
,,samčie“, bunky bez F (F–) ako ,,samičie“. Počas konjugácie prídu dve bunky do styku a F+ bunka
prenesie f. F do F– bunky, kt. sa tým stane F+. Pri bunkovom delení sa f. F ďalej odovzdávajú
obidvom dcérskym bunkam a môţu sa v bunke vyskytovať ako voľné (Hfr) al. zabudované do
baktériového chromozómu. Bunky so zabudovaným f. F sú charakteristické tým, ţe pri konjugácii
injikujú vo veľkej frekvencii do F– buniek fragmenty →genómu a vyvolávajú vznik merozygot, z kt.
sa môţu tvoriť nové genotypy rekombináciou medzi úplným chromozómom a vneseným

fragmentom genómu. Je to parasexuálny proces rekombinácie na rozdiel od rekombinácie pri
tvorbe gamét v procese →meiózy vyšších organizmov.
Faktor H – imunol. glykoproteín regulujúci aktivitu konvertáz komplementového systému
1H, jednoreťazcový glykoproteín s Mr 15 000. Tvorí 5
alotypových variantov (polymorfné formy) – H1–5, kt. segregujú kodominantným spôsobom a v
ľudskej populácii sa prvé tri z nich vyskytujú vo frekvencii 0,7, 0,3 a 0,006; →komplementový
systém.
Hagemanov faktor – HF; koagulačný →faktor XII.
Hemopoetické rastové faktor – hemopoetické →cytokíny; →rastové faktory. Sú to väčšinou
glykopro-teíny, kt. majú kľúčovú úlohu v regulácii krvotvorby. Patria sem: multi-CSF (→interleukín
3), f. stimulujúci kmeňové bunky (SCF), f. stimulujúci kolónie granulocytov (G-CSF), f. stimu-lujúci
granulocyty a makrofágy (GM-CSF), f. stimulujúci kolónie makrofágov (M-CSF), →erytropoetín,
→trombopoetín a syntetické hemopoetické rastové f. →syntokíny.
Hyperglykemicko-glykogenolytický faktor – 1. glukagón; 2. hyperglykemická zloţka extraktov
rastového hormónu.
Chemotaktický faktor – syn. chemoatraktant, chemotaktín, látka vyvolávajúca chemotaxiu.
Chemotaktický faktor, faktor bazofilov – BCF, lymfokín produkovaný aktivovanými lymfocytmi, kt.
chemotakticky priťahuje bazofily a pp. zodpovedá za migráciu bazofilov na miesta zápalu
(Jonesova-Moreova reakcia). .
Christmas faktor – hemokoagulačný faktor IX; →hemokoagulácia.
Faktor I – imunol. glykoproteín regulujúci aktivitu konvertáz →komplementového systému, kt. sa
nachádzajú v plazme, C3b-inaktivátor, serínová proteináza, kt. špecifickým substrátom je zloţka
-reťazec C3b al. C4b. F. I sa skladá z 2 podjednotiek – väčšej (Mr 48 000) a
menšej (Mr 38 000), kt. sú spojené disulfidovou väzbou. Syntetizuje sa v pečeni a monocytoch ako
jednoreťazcový prekurzor (565 aminokyselín), kt. sa podrobuje posttranslač-nej glykácii a
limitovanej proteolýze, čím vzniká funkčný glykoproteín I. F. I štiepi C3b a C4b v prítomnosti
kofaktorov v 2 stupňoch. V 1. stupni pôsobením I a kofaktorov H, C4-bp a CR 1 vznikajú
hemolyticky neaktívne fragmenty iC3b a iC4b. Po prvej proteolýze sa na fragmentoch iC3b, resp.
iC4b sprístupní ďalšie miesto, kde môţe f. I rozštiepiť polypetidový reťazec za vzniku C3c a C3d,
resp. C4c a C4d. Kofaktormi tohto druhého štiepenia sú CR1 a C4-bp, nie však H.
Inhibičné faktory – 1. f. produkované jednou štruktúrou (napr. hypotalamom), kt. inhibujú
uvoľňovanie hormónov z iných štruktúr (napr. adenohypofýzy); 2. neznáme chem. látky (látky s
identifikovanou chem. štruktúrou sa nazývajú hormóny).
Faktor inhibujúce klonovanie – f. inhibujúce rast, zahrňujú dva lymfokíny, f. inhibujúci klonovanie
(clonal inhibitory factor, CIF) a f. inhibujúci proliferáciu (proliferation inhibitory factor, PIF) inhibujúci
rast určitých cieľových buniek. Obidva f., ako aj lymfotoxín aktivujú tie isté látky.
Faktor inhibujúci migráciu fagocytov – leukocyte inhibitory factor, LIF, lymfokín inhibujúci
migráciu polymorfonukleárnych leukocytov, nie však makrofágov.
Iniciačný faktor – angl. initiation factor, jeden z 3 rozp. proteínov (IF-1, IF-2 a IF-3), kt. sa
zúčastňuje na väzbe mRNA a prvej aminoacyl-tRNA na malú podjednotku ribozómu a na pripojení
malej podjednotky na väčšiu podjednotku na začiatku proteosyntézy. Zúčastňujú sa na riadení
iniciácie translácie; →proteosyntéza.

Koagulačné faktory – látky kolujúce v krvi, dôleţité pre zráţanie krvi, a tým udrţovanie normálnej
hemostázy. Označujú sa veľkými latinskými číslicami; →faktor I–XIII; trombocytové faktory sa
označujú arabskými číslicami.
Faktor kurčiat →strepogenín.
Labilný faktor – koagulačný →faktor VIII.
Lakiho-Lorandov faktor – koagulačný →faktor VIII.
Faktor LE – [f. lupus erythematosus] protilátka so sedimentačnou rýchlosťou S7, kt. reaguje s
jadrami leukocytov pri →LE teste (→testy); antinukleárna protilátka.
Mitogénny faktor, faktor lymfocytov – blastogénny faktor, BF, vyvolávajúci mitózu lymfocytov.
Faktor nekrotizujúce tumory – angl. tumor necrosis factor, skr. TNF; lymfokíny produkované
makrofágmi, patrí sem TNF→kachektín) a TNF→lymfotoxín). Majú cytostatické
a cytotoxické účinky na nádorové bunky, ale aj iné bunkové aktivity. Kachektín je mediátor
toxického pôsobenia endotoxínov gramnegat. baktérií a môţe vyvolávať chorobné chudnutie
(kachexiu).
Faktor podobný inzulínu, rastový – angl. insulin-like growth factor, IGF – sérové peptidy s účinkom podobným inzulínu; →rastové faktory.
Rastové faktory, faktor B buniek – B cell growth factors, BCGF, f. stimulujúce lymfocyty B;
→hemo-poetické rastové faktory.
Rastový faktor fibroblastov →rastové faktory.
Rastové hemopoetické faktory – skupina látok schopných podporovať tvorbu hemopoetických
kolónií in vitro; →rastové faktory.
Rastový faktor nervov – angl. nerve growth factor, NGF; →rastové faktory.
Relaxačný faktor trombocytov →EDRF.
Reumatoidný faktor →arthritis rheumatoides.
Faktor stabilizujúci fibrín – fibrin stabilizing f., FSF; →fibrín.
Faktor stimulujúce kolónie – colony stimulating factors, CSF; →cytokíny; →hemopoetické rastové
faktory.
Terminačný faktor – angl. termination factor, release factor, proteíny regulujúce termináciu
translácie; →proteosyntéza.
Transferový faktor – prenosový f.
Transformačný rastový faktor – transforming growth factor, TGF; →rastové faktory.
Transkripčný faktor – angl. transcription factor, regulačné proteíny, kt. sa viaţu na regulačné
oblasti transkripčnej jednotky a pozit. al. negat. ovplyvňujú jej transkripciu v eukaryotickej bunke;
→proteosyntéza.
Trappov faktor – posledné dve číslice vyjadrujúce pomernú hustotu moču; ich násobením dvoma
sa získa počet častíc rozpustených látok na 1000.
Faktor trombocytov 1–4 →hemokoagulácia; →trombocyty.
Faktor urýchľujúci rozklad – Decay Accelerating Factor, skr. DAF, faktor regulujúci aktivitu
konvertáz klasickej i alternatívnej cesty →komplementového systému.

Faktor V – rastový f. niekt. druhov Haemophilus nahraditeľný NAD al. NADP; nachádza sa
v erytrocytoch; por. f. X.
Faktor vnútorný – Castleho f., intrinsic factor, vnútorný činiteľ, glykoproteín secernovaný
parietálnymi bunkami ţalúdkovej steny, potrebný na resorpciu →vitamínu B12. Jeho deficit vyvoláva
deficit vitamínu B12 a pernicióznu anémiu.
von Willebrandov faktor – F. VIIICWF, atribút koagulačného →faktor VIII potrebný na adhéziu
trombocytov na cievne elementy. Jeho deficit vyvoláva predĺţenie času krvácania, napr. pri v.
Willebrandovej chorobe.
Faktor zostrihu – angl. splicing factor, proteíny a niekt. snRNA podmieňujúce, príp. riadiace al.
katalyzujúce proces zostrihu; →proteosyntéza.
Zráţací faktor →koagulačný faktor.
Faktor X – prídavná látka potrebná na aeróbny rast niekt. druhov Haemophilus, nahraditeľná
hemínom al. inou zlúč. obsahujúcou porfyrínové ţelezo. Nachádza sa v erytrocytoch, je
termostabilná, neničí sa autoklávovaním.
Faktor I–XIII →hemokoagulácia.
®

Faktor VIII Sevac – Factor VIII coagulationis sanguinis humani cryodesiccatus S/D inactivatus,
antihemofilický globulín. Je to lyofilizovaný koncentrát ľudského F. VIII určený na i. v. aplikáciu pri
substitučnej th. nedostatku F. VIII (najmä pri hemofílii A). Izoluje sa z ľudskej krvnej plazmy darcov s
negat. testom na prítomnosť anti-HIV 1+2, HBsAg a anti-HCV obsahujúci povolenú hodnotu ALT.
Vírusy HIV, HBV a HCV potenciálne prítomné v ľudskej krvi sú navyše chem. inaktivované org.
rozpúšťadlom (tri-n-butylfosfát) a detergentom (cholát sodný) podľa licenčného postupu New York
Blood Center. V kaţdom balení je vyznačený obsah F. VIII v IU a max. obsah bielkoviny. Prípravok
neobsahuje antiseptikum.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––––––
Ţiaduca hodnota F. VIII v závislosti od stupňa krvácania
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––--––––––––––––––
Druh krvácania
Ţiaduca hodnota F. VIII
Trvanie th.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Menšie krvácanie:
15 – 30 %
> 1d
do kĺbov, ústnej dutiny
Väčšie krvácanie:
40 – 50 %
3–4d
do svalov, extrakcia zubov, ľahké poranenie hlavy, stredný chir. výkon
Ţivot ohrozujúce krvácania:
60 – 100 %
7 d, príp. ešte
veľké chir. výkony, krvácanie do GIT
7d
GIT al. brušnej dutiny, intrakraniálne
30 – 50 %
krvácanie, fraktúry
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-––––––––––-––––

faktoriál – mat. súčin členov aritmetického radu označovaný zátvorkami a znakom !, napr. 3! (tri
faktoriál), t. j. 1.2.3 = 6. Keď je x ceké číslo, klesajúci faktorial sa dá vyjadriť vzťahom (n)k = n(n – 1)
... (x – k + 1).
faktorizácia – mat. rozklad (pomocou faktorov).
faktoroid – mat. faktorový grupoid.
faktorová analýza – FA, štatistická metóda, kt. umoţňuje utvoriť hypotézu o štruktúre údajov,
získaných meraním v mnohých premenných, viac-menej súvisiacich (korelujúcich). F. a. predstavuje
pokus systematizovať intuíciu, nielen hodnotenie získaných faktov. Vychádza z toho, ţe viaceré
pozorované premenné vţdy navzájom úzko súvisia a medzi sebou korelujú. Korelácia medzi 2

premennými znamená, ţe merajú zhruba to isté, vzájomne sa podmieňujú a pp. sú determinované
inou, všeobecnejšou premennou, kt. však nemôţno merať. Otázka znie, či sa z korelácie väčšieho
počtu pozorovaných premenných nedá izolovať menší počet všeobecnejších veličín – faktorov, kt.
by vysvetlili pozorované korelácie. FA skúma, koľko je hypotetických veličín (faktorov), kt. sú
schopné reprodukovať a vysvetliť čo najpresnejšie a najjednoduchšie pozorované vzťahy medzi
premennými.
Algebraicko-výpočtová stránka FA vychádza z korelačnej matice vzťahov medzi premennými a je
pomerne zloţitá; jestvuje tieţ niekoľko moţných faktorových modelov. Systematický opis f. a. podal
Thurston (1961) a Lawley a Maxwell (1963).
Východiskové údaje na spracovanie pomocou FA sa zadávajú vo forme matice Y = (Yij), kde i = 1,2,
..., m sú premenné a j = 1,2, ..., n sú osoby. Korelačný koeficient medzi dvoma premennými i a k sa
vypočíta podľa vzorca

kde Yi je priemer, si je smerodajná odchýlka a sik je
kovariancia.
Ak sa vykoná pri všetkých premenných m matice Y transformácia podľa vzťahu
yij – yi
zij = ––––––
si
potom matice Z = zij spĺňa tieto podmienky: 1. všetky priemery matice Z sa rovnajú nule; 2. všetky
rozptyly sa rovnajú 1.
Riadky matice sa nazývajú normované premenné. Hodnoty zij sa nazývajú štandardizované
premenné (angl. standard scores). Takéto normovanie sa dá urobiť vţdy.
Ak vychádzame zo štandardizovaných premenných, môţeme zjednodušiť výpočet korelačné-ho
koeficienta rik podľa rovnice

Z toho vyplýva, ţe pre štandardizované premenné sa korelačný koeficient rovná kovariancii. Pre
korelačnú maticu R a kovariačnú maticu S platí
1
,
–––– Z Z = R = S
n–1
,

kde 1/(n – 1) je skalár, Z je matica štandardizovaných východiskových údajov, Z je transformovaná
matica, R je korelačná a S kovariančná matica. Korelačná matica má rozmer m × m. Diagonála
obsahuje korelácie kaţdej premennej so sebou a tie sa rovnajú jednej. Takáto matica sa nazýva
symetrická.
Cieľom f. a. je vyjadriť hodnotu zij, teda prvok matice Z ako lineárnu kombináciu viacerých
hypotetických premenných al. faktorov. Ak máme vyjadriť hodnotu zij ako lineárnu kombiná-ciu r
faktorov,
zij = si1pij + ai2p2j + . . . + airprj

Táto rovnica formuluje základný model FA a1 sú pevné koeficienty, kt. chceme určiť a pj je určitá
osoba s meranými hodnotami faktorov pij, p2j, ..., prj. Tieto faktory nazývame faktorové skóre. V
maticovom tvare moţno pre všetky zij písať: Z = A P; Z je opäť matica východisko-vých údajov typu.
Údaje sú štandardizované podľa premenných. Preto rovniva rozkladá mati-cu Z na dve časti A a P.
A je matica regresných koeficientov faktorov na premenné. Matica P obsahuje faktorové skóre pre
všetky faktory a osoby. Vo vzorci nepoznáme matice A a P. Túto rovnicu nemoţno preto vyuţiť bez
ďalších obmedzení. Formuluje však základnú vetu všetkých druhov FA: Jednotlivé pozorované
hodnoty sú lineárnymi kombináciami hypote-tických nepozorovaných al. nepozorovateľných
premenných, kt. sa označujú ako faktory.
,

Ak dosadíme výraz Z = A P do výrazu R = 1/(n–1) Z Z , dostaneme vzťah
1
1
1
,
, ,
, ,
R = ––––– AP(AP ) = ––––– APP A = A ––––– PP A
n–1
n–1
n–1
,

,

Výraz 1/(n – 1) PP = C = c1p predstavuje korelačnú maticu medzi faktormi R = ACA .
,

Ak ţiadame, aby faktory neboli v korelácii, teda C = 1, platí R = AA .
,

Thurstone nazýva tieto dva vzťahy (R = ACA, a R = AA ) fundamentálnou vetou f. a. Podľa tejto vety
platí, ţe korelačná matica musí byť reprodukovateľná faktorovou schémou a koreláciami medzi
faktormi.
Pri praktickom vykonávaní f. a.
nasledujú za sebou určité kroky,
kt. sa dajú zhrnúť do skrátenej
schémy postupu (obr. 1).
Kaţdá f. a. vychádza z matice dát
Y. Z nej sa vypočíta korelačná
matica R. Ďalším krokom je riešenie problému komunalít, a to určením vhodných odhadových
hodnôt hi. Medzi maticami Rh a A treba riešiť problém faktorov, a to tak, ţe z Rh sa určitými
metódami extrahujú faktory, čím sa získa matica A. Stĺpce matice A sú navzájom ortogonálne a vo
vzťahu k pre-menným v určitej ľubovoľnej pozícii podmienenej metódou extrakcie. Na reprodukciu
Rh moţno získať mnoţstvo matíc A.
Z týchto matíc sa potom vyberie najvhodnejšia, čím sa vyrieši problém rotácie. Na riešenie tohto
problému sa pouţívajú viaceré metódy. Posledným krokom je odhad faktorových skóre pre kaţdú
osobu.
F. a. sa ako jedna z prvých začala pouţívať v psychometrickom výskume v Anglicku (Thompson a
Spearman), a to najprv na rozbor inteligenčných testov. Podľa Spearmana (1904, 1914) existuje akýsi
faktor všeobecnej inteligencie g, kt. ovplyvňuje všetky inteligenč-né výkony, ako aj mnohé špecifické
schopnosti príznačné pre jednotlivé subtesty.

Táto koncepcia sa nepotvrdila (Burt a spol., 1940) a definitívne ju vyvrátil Thurst (1877 aţ 1955), kt.
f. a. matematicky zdokonalil a zaviedol pojem jednoduchej štruktúry, t. j. súhry min. počtu faktorov,
kt. moţno vysvetliť získané výsledky. Východiskové korelačné matice sa môţu vyjadriť aj ako
faktory, kt. sa vzájomne prekrývajú (sú vzájomne závislé). F. a. v oblasti výskumu →osobnosti
vyuţili najmä Guilford (1954), Catell (1949, 1950, 1957) a Eysenck (1947, 1953).
Na moţnosti pouţitia f. a. v dg. tyreopatií poukázali Overall a Williams (1963). Výsledky f. a. závisia
od druhu a kvality východiskových údajov. Jednostranne zvolený výber premenných vedie k
extrahovaniu iných faktorov ako pri dostatočne širokej voľbe východiskových premenných.
fakula – astron. časti (vlákna) zjasnených oblastí slnečnej fotosféry pozorovaných v celkovom svetle
väčšinou v okolí slnečných škvŕn v blízkosti slnečného okraja.
fakulta – [facultas] časť vysokej školy vedená dekanom zahrňujúca príbuzné študijne odbory.
fakultatívne učenie – proces získavania skúsenosti v priebehu celého ţivota zvierat. Prostredníctvom
f. u. zviera nadobúda individuálne skúsenosti. Pomocou týchto mechaniz-mov rôznorodejšie, a
preto situácii primeranejšie reaguje na jednotlivé vplyvy prostredia. F. u. nie je mechanizmom
vrodeného správania, vrodená je len dispozícia a schopnosť prijímať nové poznatky z prostredia, v
kt. zviera ţije.
fakultatívny – [facultativus] moţný, nezáväzný, nepovinný, voliteľný, výberový; op. obligát-ny.
fakultná nemocnica – FN, nemocnica, kt. okrem beţných povinností súvisiacich s poskyto-vaním
najvyššej úrovne zdrav. starostlivosti slúţi na výučbu poslucháčov medicíny.
FN na Mickiewiczovej ul. v Bratislave – jej základom bola Krajinská nemocnica, neskôr
premenovaná na Štátnu nemocnicu, dostavaná a uvedená do prevádzky r. 1864. V tom čase bola
jednou z najmodernejších nemocníc nielen na Slovensku, ale aj v celom Uhorsku. Mala 382 lôţok a
5 oddelení – interné, koţno-venerické, chirurgicko-pôrodnícke, očné a psychiatrické. Po vzniku
Lekárskej fakulty Alţbetínskej univerzity r. 1918 plnila vyše 1 1/2 r. funkciu jej FN. Od r. 1919 plnila
funkciu FN novozaloţenej Lekárskej fakulty Univerzity Komenského. V tom čase mala 7 kliník s 818
posteľami a prosektúru. R. 2004 mala FN 31 kliník s 1268 posteľami za zamestnávala 2500
vysokokvalifikovaných pracovníkov. Ročne hospitalizovala 26 600 pacientov a ambulantne vyšetrila
567 200 pacientov; t. č. začlenená do FN Bratislava Ruţinov.
FN Bratislava Ruţinov – začala svoju činnosť v rámci Ústavu národného zdravia hl. mesta
Bratislavy (ÚNZmB) ako nemocnica vo výstavbe (Nemocnica s poliklinikou, Šmidkeho ul.) r. 1985 3
posteľovými oddeleniami – psychiatrickou klinikou, koţnou klinikou a fyziatricko-rehabilitačným
oddelením. Oficiálne nemocnicu otvorili r. 1987, pričom z ÚNZ r. 1991 vznikla NsP Ruţinov, so 7
začlenenými 7, z kt. sa r. 1992 delimitovalo 6 zariadení a vznikla samostatná organizácia so
začleneným zariadením Liečebňou dlhodobo chorých. NsP Ruţinov sa spočiatku profilovala najmä
na chirurgicko-traumatologickú nemocnicu. Od r. 1985 sa však rozšírilo zameranie NsP na
komplexnú nemocnicu III. typu, zriaďovali sa vysokošpecializvonaé pracoviská a postupne sa do nej

začleňovali klinické pracovická z FN na MIeckiewiczovej ul. a i. R. 2004 mala FNsP Ruţinov 20
lôţkových oddelení (16 umiestnených v monobloku, 4 v budove LDCH), 9 oddelení spoločných
vyšetrovacích a lie-čebných zloţiek, Nemocničnú polikliniku so špecializovanými ambulanciami a
Nemocničnú lekáreň.
Od 1. 1. 2005 sa začlenila do celobratislavskej FNsP s riaditeľstvom v FNsP Ruţinova Fakultná
nemocnica na Mickiewziczovej ul., Národný ústav tuberkolózy a respiračných chorôb Podunajské
Biskupice, Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela v Pezinku, FNsP sv. Cyrila a Metoda Petrţalka
a Fakultná nemocnica s poliklinikou akad. L. Dérera Kramáre.
FN L. Pasteura v Košiciach – jej základom bola štátna nemocnica, kt. prvé 4 pavilóny otvorili r.
1916. Nová čs. štátna nemocnica zriadená 24. 6. 1924 mala 8 oddelení, prosektúru a mikrobiol.
oddelenie so 600 posteľami (r. 1928 mala 848 a r. 1945 1918 postelí). Pre veľký výskyt besnoty na
vých. Slovensku sa zriadil r. 1928 pri št. nemocnici Pasteurov ústav pre antirabické ošetrovanie
osôb z krajiny Slovenskej a Podkarpatoruskej. 20. júla 1948 sa súčasne so zriadením Pobočky
lekárskej fakulty Slovenskej univerzity v Košiciach stala aj Štátna nemocnica v Košiciach Fakultnou
nemocnicou s 1552 posteľami (od r. 1977 dosiahla kapacita FN 1769 postelí). R. 1981 sa zlúčila
FNsP na Rastislavovej ul. s 1779 posteľami s FNsP na Triede SNP s 1071 posteľami. a r. 1993 sa
premenovala na Fakultnú nemocnicu L. Pasteura.
FNsP v Martine – vznikla na báze ţupnej nemocnice, kt. svoju prevádzku začala v apríli 1889. R.
1962 sa v Martine poloţili základy tretej lekárskej fakulty na Slovensku a začala sa výučba časti
poslucháčov IV. ročníka bratislavskej a košickej lekárskej fakulty. FNs P sa zriadila r. 1967 ako
detašované pracovisko LF UK. Samostatnoufakultou sa stala r. 1969 (Lekárska fakulta Univerzity
Komenského v Martine). R. 1971 sa nemocnica premenovala na FNsP v Martine. Pri svojom 100.
výročí mala nemocnica 1129 lôţok a členila sa na 18 kliník. R. 1990 zamestnávala celkovo 1732
pracovníkov z toho 1331 zdravotníkov.
FN v Nitre – má svoje korene v ţupnej nemocnici zriadenej r. 1824, spočiatku umiestenej
chtelnickom kaštieli. Do NItry sa táto nemocnica premiestila r. 1834. R. 1919 – 1920 mala
nemocnica 5 oddelení s 318 posteľami, vo vojnových rokoch sa premenovala na Štátnu nemocnicu
a mala uţ 652 postelí a bola po bratislavskej a martinskej nemocnici 3. najväčšia nemocnica u nás.
T. č. má 972 postelí.
FN v Prešove – jej základom bola Nemocnica s poliklinikou Jána Adama Reimana, kt. zriadili r.
1934 na Slnečnom brehu v lokalite Táborisko. Nemocnica mala v názve meno prezidenta T. G.
Masaryka. V súčasnosti je v tomto areáli 39 kliník a oddelení s lôţkovou časťou a deväť ďalších,
personál nemocnice tvorí 1 446 zamestnancov.
FN v Trnave – vznikla z mestskej nemocnice, kt. začiatky sa datujú od 13. stor. Najstaršia
zachovaná správa o nej je z roku 1490. R. 1824 vznikla ţupná nemocnica so 40 posteľami pre
venerické choroby. R. 1850 mala nemocnica 80 postelí s interným, chir., infekčným a psychiatrickým oddelením. R. 1928 sa stáva nemocnica v Trnave krajinskou verejnou nemocni-cou a r.
1948 štátnou oblastnou nemocnicou s 10 oddeleniami a 610 posteľami. R. 1951 sa nemocnica mení
na OÚNZ, od r. 1957 KÚNZ. R. 1960 sa mení názov na NsP v Trnave s poč-tom postelí 951. R.
1972 sa k OÚNZ pričlenila NsP Piešťany. R. 1998 sa mení NsP Trnava na FNsP Trnava.
Nemocnica sa stáva študijnou základňou Fakulty ošetrovateľstva a sociálnej práce Trnavskej
univerzity.
falácia – [fallatio] oklamanie, trik, klam; psychol. nevţité označenie ilúzií, halucinácií.
falangitída – [phalangitis] zápal článku prsta.
falanx – [g. falanx, l. phalanx] článok prsta.

®

Falapen (Frosst) – antibiotikum; →penicilín G, draselná soľ.
falciformis, e – [l. falx kosák + l. forma tvar, podoba] kosákovitý, tvaru kosáka.
Falconerov-Weddellov syndróm – [Falconer, Murray A., *1910, angl. neurochirurg; Weddell,
Graham McDonnell, *1908, angl. anatóm] syn. kostobrachiálny sy.; →kostoklavikulárny sy.
(→syndrómy).
Falconidae – sokolovité. Čeľad dravcov (Falciformes) so silným, od koreňa ohnutým zobá-kom, na
vrchnej časti kt. majú zospodu zubovitý výčnelok. Malú dlhé, úzke, ostro formované krídla. Chytavé
nohy sú zakončené ostrými pazúrmi. Neobyčajne obratným a bystrým lovcom je sokol sťahovavý
(Falco peregrinus), kt. sa často pouţíval v sokoliarstve. Je najväčší, hniezdi zriedka na stromoch,
ţiví sa vtákmi i väčším hmyzom, kt. loví vo vzduchu. Má malé, dlhé zahrotené krídla, lieta veľmi
rýchlo. Sokol myšiar – pustovka (Falco tinnulculus), náš uţitočný a najčastejší sokolovitý vták, je
veľký ako lastovičiar, ţiví sa myšami. Často sa pohybuje trepotavým letom nad lúkami a poliami,
keď pozoruje hraboše a myši, potom sa na ne strmhlav spúšťa.
Falconiformes – dravce. Rad veľmi pohyblivých a mocných vtákov, kt. sú rozšírené po celom svete.
Celá stavba tela prezrádza veľkú silu. Hlavu mávajú veľkú, zvyčajne guľatú, krk krátky a silný, trup
krátky a pevný najmä v prsnej časti. Zobák majú krátky zo zahroteným koncom a vyklenutou,
hákovito zahnutou čeľusťou. Koreň zobáka pokrýva ţltastá blanka. Na nohách majú vyvinuté mocné
pazúry, kt. sú tieţ hákovito zahnuté a sú nielen výborným chytacím ústrojom, ale aj účinnou
zbraňou. Zo zmyslových ústrojov vynikajú najmä oči, kým čuch majú menej vyvinutý. Sú
predovšetkým mäsoţravé, svoju korisť lovia vo dne. Väčšina dravcov má široké tupo zakončené
krídla a rýchlo lieta, napr. jastrab veľký (Accipiter gentilis), kaňa sivá (Circus cyanues), myšiak hôrny
(Buteo buteo) a haje (Milvus spp.). S divou ţivelnosťou sa vrhajú na korisť a prekvapia ju
nečakaným útokom. Kaňa močiarna (Circus aeruginosus) sa kĺzavým letom vznáša nízko nad
zemou a prudko sa vrhá na vyhliadnutú obeť. Hniezda si stavajú z konárikov na strmých skalách a v
korunách vysokých stromov. Hniezdia v prvých jarných mesiacoch a to len raz do roka. Mláďatá sa
veľmi pomaly vyvíjajú, kŕmia ich dospelé. U nás hniezdi ~ 22 druhov. Naznámejšie čeľade sú
supovité (Vulturidae), jastrabovité (Accipitridae) a sokolovité (→Falconidae).
®

Falcopen V – antibiotikum; →penicilín V benzatín.
falektómia – [phallectomia] chir. odstránenie penisu.
®

Falicain – lokálne anestetikum; →propipokaín.
falický – [phallicus] týkajúci sa penisu.
®

Falignost (Fahlberg-List) – rtg. kontrastná látka; kys. jomeglamová.
®

,

,

Falimint – antipyretikum, analgetikum; 5 -nitro-2 -propoxyacetanilid.
falitída – [phallitis] zápal penisu.
fallatio, onis, f. – [l. fallere klamať] →falácia.
Fallatio optica – zraková ilúzia al. halucinácia.
fallectomia, ae, f. – [tuba Fallopii + g. ektomé odstrániť] →salpingektómia.
Fallopiov kanál – [Fallopio, Gabriele, 1523 – 1562, tal. anatóm] canalis facialis.
Fallopiov väz – [Fallopio, Gabriele, 1523 – 1562, tal. anatóm] →ligamentum inguinale.
Fallopiova rúra – [Fallopio, Gabriele, 1523 – 1562, tal. anatóm] tuba uterina, vajíčkovod.
Fallopiova tepna – [Fallopio, Gabriele, 1523 – 1562, tal. anatóm] a. uterina.

Fallotov syndróm →Fallotova tetralógia.
Fallotova pentalógia – [Fallot, Étienne-Louis Arthur, 1850 aţ 1911, franc. lekár] →Fallotova
tetralógia kombinovaná s foramen ovale patens al. defektom predsieňovej priehradky.
Fallotova tetralógia – [Fallot, Étienne-Louis Arthur, 1850 – 1911, franc. lekár] syn. blue baby,
complexus Corvisart, morbus coeruleus, Fallotov sy., Fallotova tetráda. Pomerne častá anomália
srdca a veľkých ciev, tvorí asi 10 % vrodených chýb srdca a 30 % cyanotických chýb; asi v 1/2
prípadov ide pp. o autozómovo dominantne dedičné anomálie. Postihuje obidve pohlavia, o niečo
častejšie chlapcov. Prvý ju opísal Fallot (1881). Charakterizuje ju tetráda: 1. dextropozícia aorty; 2.
defekt medzikomorovej priehradky; 3. infundibulárna stenóza a. pulmonalis; 4. hypertrofia pravej
komory. Hemodynamické poruchy determinuje veľkosť komorového defektu a stupeň pulmonálnej
stenózy s dominujúcim ľavo-pravým al. pravo-ľavým skratom.
Klin. obraz – charakterizuje cyanóza centrálneho typu, kt. sa zjavuje v 3. – 6. mes. ţivota, v časti
prípadov v 2. – 3. r., pri najťaţších formách uţ po narodení. Prítomné bývajú ťaţkosti s kŕmením,
deti zle prospievajú, zaostávajú v telesnom vývine. Typická je námahová dýchavica, kt. znemoţňuje
vykonávanie aj beţnej aktivity. Môţu sa dostaviť synkopické (hypoxické, asfyktické) záchvaty,
vyvolané obyčajne námahou al. infekciou, častejšie ráno a v letných mesiacoch. Začínajú sa
nepokojom, krikom, narastajúcou dýchavicou a kulminujú v paroxyzme hyperpnoe so zväčšením
cyanózy, niekedy aj stratou vedomia a kŕčmi. V záchvate môţe nastať exitus následkom cerebrálnej
príhody. Väčšie deti sa obyčajne ukladajú do polohy ,,koleno–hrudník“, čupia v drepe (na bobku) al.
s nohami skríţenými pred sebou al. leţia s kolenami pritlačenými k bruchu, preto sa tak zlepší
saturácia krvi kyslíkom, zníţi ţilový návrat krvi z dolných končatín a zvýši prietok krvi pľúcami. Prsty
bývajú tĺčikové, chrup mäkký, kazivý. Pri auskultácii sa zisťuje ejekčný systolický šelest, kt. sa
začína po normálnej 1. ozve, včas vrcholí a niakedy nepresahuje aortovú zloţku 1. ozvy (na rozdiel
od pulmonálnej stenózy). 2. ozva nad pľúcnicou je akcentovaná. Pri dolnom ľavom okraji sterna a
na hrote je počuteľné systolické klapnutie, podmienené uzáverom aortovej chlopne; pulmonálny
uzáver je naopak nízkej intenzity. V dôsledku hyposaturácie krvi kyslíkom vzniká polyglobúlia s
vyššími hodnotami hematokritu a viskozity krvi. Na rtg snímke je zmenšená pľúcna cievna kresba a
typická drevákovitá konfigurácia srdca s eleváciou hrotu a konkavitou ľavého horného okraja srdca.
Srdce je rotované dozadu, vtoková časť pravej komory je rozšírená a prítomná je infundibulárna
stenóza pľúcnice. Na EKG je deviácia elekt. osi doprava a prejavy hypertrofie pravej komory. Pri
dvojrozmernej echokardiografii sa zisťuje ,,nasadajúca“ aorta s diskontinuitou medzi prednou stenou
aorty a komorovým septom, ako aj pulmonálna stenóza.
Komplikácie F. t. sú najmä následkom polyglobúlie, dehydratácie, horúčky a infekcií. Patrí sem
spontánna trombóza, kt. môţe vzniknúť na ktoromkoľvek mieste, najčastejšie v CNS, a to najmä u
detí do 2-r. Časť venóznej krvi obchádza pľúcne riečisko a dostáva sa priamo do systémovej
cirkulácie, takţe môţe vzniknúť artériová bakteriémia aj bez baktériovej endokar-ditídy. V pľúcach s
malým krvným prietokom vznikajú mnohonásobné tromby, kt. sa prejavu-jú hemoptýzou. Ťaţká
polyglobúlia sa u väčších detí a dospelých spája s trombocytopéniou, hypofibrinogenémiou,
hypoprotrombinémiou a zníţením koagulačných faktorov V, VII a X.
Th. – je chir., a to paliatívna al. radikálna. Cieľom paliatívnych výkonov je zvýšiť prietok krvi pľúcami,
napr. Blalockovou-Taussigovej operáciou (anastomóza medzi a. subclavia a vetvou pľúcnice). Ak je
u malých detí priesvit podkľúčnej tepny príliš malý musí sa našiť aj niekt. z aortopulmonálnych
anastomóz (Pottsova, Watersonova). U ťaţko cyanotických detí vo veku >2 r. je indikovaná
radikálna korekcia. Vykonáva sa obyčajne v 2 etapách; v prvej etape sa našíva anastomóza, kt. sa
zväčší objemová kapacita hypotrofovanej ľavej komory a úplná korekcia sa uskutoční v 2. etape.
Operačné riziko pri paliatívnych operácách je 2 – 3 %, pri ra- dikálnej korekcii 5 – 15 %.
Najvhodnejší vek na peráciu je vek 4 – 6 r.

Pri trombóze sa má udrţiavať hydrominerálna rovnováha a podávať heparín. Artériová bakte-riémia
si vyţaduje chir. drenáţ a antibiotiká. Pri vysokých hodnotách hematokritu sa robí erytroferéza so
substitúciou objemu zmrazenou plazmou al. ľudským albumínom. Deti s ťaţšou pulmonálnou
stenózou al. atréziou sú cyanotické od narodenia, dostávajú prolongované hypoxické záchvaty a sú
náchylné na cerebrovaskulárne príhody. Bez operácie sa zriedka doţívajú 12. r. ţivota. Deti, u kt. sa
cyanóza a dýchavičnosť vyvinuli v puberte, al. majú vyvinuté kolaterály, majú lepšiu prognózu.
Exitus nastáva následkom komplikácií, v dospelosti zlyhaním srdca. Priemerný vek doţitia je 12 r.
Fallotova trilógia – [Fallot, Étienne-Louis Arthur, 1850 – 1911, franc. lekár] stav charakterizovaný
triádou príznakov: 1. pulmonálna stenóza; 2. defekt predsieňovej priehradky; 3. hypertrofia pravej
komory; →Fallotova tetralógia.
®

Falmonox (Winthrop) – antiamébikum; →teklozan.
falocentrizmus – psychol. termín E. Jonesa pre preceňovanie falických symbolov v psy-choanalýze a
dôraz, kt. sa v psychickom vývoji ţeny kladie na ich zistenie, ţe nemá penis. Vychádza z Freudovej
tézy závisti penisu: ţena sa podľa neho trápi potlačeným prianím vlastniť penis; pojmom závisť
penisu sa tu myslí aj závistlivý, súťaţivý vzťah mladých chlapcov voči dosppelým muţom.
fal׀odýnia – [phallodynia] bolesti penisu.
falografia – [phallographia] faloplatyzmografia, grafické znázornenie objemových zmien penisu;
pôvodná Frendova metóda (1965) sa pouţíva v dg. sexuálnych porúch (homosexualita, pedofília a
i.) a →erektilných porúch.
faloidín – phalloidinum, C35H8N8O11S, Mr 788,89; toxín izolovaný z huby Amanita phalloides (Fr.)
Seer. (Agaricaceae); →amanitín.
Faloidín

®

Falomesin (Chugai) – širokospektrálne antibiotikum; →ceftezol.
®

Falone – 2-(2,4-dichlórfenoxy)etanol fosfit (3:1), C24H21Cl6O6P, Mr 649,14; herbicídum.
Falone

faloplastika – [phalloplastiké] plastická operácia penisu.
faloragia – [phallorrhagia] krvácanie z penisu.
falotómia – [phallotomia] chir. preťatie penisu.
Falretova choroba – zastaraný výraz pre tzv. paranoidné stavy u ,,degenerovaných`` jedin-cov;
opísaná autorom r. 1854.
falsum, i, n. – [l. falsus nepravý] falzum, nepravda, falzifikát.
falsus, a, um – [l.] nepravý, falošný, chybný.

Faltov koeficient – [Falta, Vilém, 1875 – 1950, rak. lekár čes. pô- vodu] percento cukru vylúčeného
zo systému z celkového mnoţstva poţitého cukru.
Faltov syndróm – [Falta, Vilém, 1875 – 1950, rak. lekár čes. pôvodu] →syndrómy.
falus – [g. fallos, l. phallus muţský pohlavný úd] 1. muţský pohlavný úd; 2. predmet v podobe
muţského pohlavného údu ako znak démonov plodnosti.
®

Falvin (Famrades) – miestne antimykotikum; →fentikonazol.
falx, cis, f. – [l.] kosák.
Falx aponeurotica – syn. f. inguinalis, zosilňujúci pruh fascia aponeurotica v →canalis inguinalis
umiestený na jeho mediálnej stene. Je to väzivová blana, kt. vypĺňa uhol zovretý laterálnym okrajom
inzerčnej šľachy m. rectus abdominis a pecten ossis pubis, resp. Cooperovým väzom, kt. sa tiahne
pozdĺţ neho. Svojím dolným okrajom f. a. nadväzuje na pecten ossis pubis, svojím mediálnym
okrajom sa spája s m. rectus abdominis. Na laterálnej strane je konkávne prehnutá a obracia sa
proti lig. interfoveolare. Kraniálny koniec nadväzuje na aponeurózu m. transversus abdominis, kt.
snopce, ako aj snopce z aponeurózy m. obliquus abdominis int. prechádzajú do nej. F. a. moţno
pokladať za akcesórnu inzerciu týchto svalov. Medzi mediálnym okrajom f. a. a mediálnym okrajom
lig. intrerfoveolare je fascia transveralis tenká. Toto miesto leţí proti peritoneálnej jamke fovea
inguinalis medialis (tu sa môţu tvoriť priame ingvínové prietrţe, kt. pred sebou vytláčajú túto slabú
časť fascia transversalis).
Falx cerebelli – nízka kosákovitá riasa tvrdej plény v zadnej lebkovej jame oddeľujúca mozoček od
záhlavných lalokov mozgu. Je pokračovaním →falx cerebri v zadnej lebkovej jame medzi
hemisférami mozočka. V úponovom vonkajšom okraji obsahuje sinus occipitalis. Vnútorný konkávny
okraj je privrátený proti vermis cerebelli.
Falx cerebri – súčasť tvrdej mozgovej plény kosákovitého tvaru vloţená medzi hemisféry do fissura
interhemispherica cerebri Začína sa vpredu na crista galli frontalis a prebieha dozadu aţ po
protuberantia occipitalis interna. V okrajoch f. c. prebiehajú ţilové splavy: vo vonkajšom, lebkovom
úpone sinus sagittalis superior, vo vnútornom, konkávnom okraji, privrátenom ku corpus callosum
sinus sagittalis inferior. Dorzálne prechádza f. c. do tentorium cerebelli.
Falx cerebri (24, kosákovitá časť tvrdej mozgovej pleny v strednej čiare, kt. zasahuje od lebkovej klenby do
fissura longitudinalis cerebri); 25 – tentorium cerebelli (list
tvrdej mozgovej pleny rozopnutý medzi mozčkom od
hornej hrany skalnej kosti k sinus transversus; nesie
záhlavné laloky hemisfér koncového mozgu); 26 – incisura
tentorii (otvor v tentorium cerebelli pre prestup mozgového
kmeňa); 27 – falx cerebelli (malý kosákovitý list dura
mater zasahujúci medzi obidve hemisféry mozočka); 28 –
diaphragma sellae (28, malý list tvrdej pleny, rozopnutý
medzi procesussys clinouidei anteriores a posteriores, nad
hypofýzou). 29 – cavitas trigeminalis (cavum trigeminale,
priestor v dura mater pri hrote skalnej kosti, kt. obklopuje
ganglion trigeminale)

Falx inguinalis →falx aponeurotica.
falzifikácia – [l. falsus nepravý + l. facere činiť] falšovanie; op. verifikácia. Podľa →Poppera hypotézy
sa vo vede nedokazujú verifikáciou (indukciou), ale dajú sa vyvrátiť falzifikáciou: tým, ţe sa vykáţu
pozorovania, kt. sú v rozpore s dôsledkami vyplývajúcimi z hypotézy. Napr. tvrdenie ,,Sklo nie je

vodičom elektriny! moţno previesť na vetu ,,Neexistuje nijaký kus skla, kt. by bol elekt. vodivý“.
Moţno sa pokúsiť túto vetu falzifikovať, teda nájsť taký kus skla, kt. by viedol elekt. prúd. Ak sa to
dlhší čas nedarí, hypotéza sa potvrdila: obstála vo všetkých doterajších pokusoch o falzifikáciu.
falzobaptizonym – kryptonym (krycie meno) v podobe nepravého krstného mena.
falzum – [falsum] falzifikát.
FAM – skr. kombinácie cytostatík fluorouracil + doxorubicín (adriamycín) + mitomycín C.
fama, ae, l. – [l.] povesť, zvesť.
famatinit – [podľa náleziska Sierra Famatina v Argentíne] miner. kosoštvorcový nerast zo skupiny
luzonitu; antimónový analóg enargitu.
fames, is, f. – [l.] hlad.
Fames bovina, canina (acoria), lupina – ,,byčí“, ,,psí“, ,,vlčí“ hlad, abnormálna chuť do jedenia,
nenásytnosť (obsol.); →bulimia.
®

Famet – sulfónamid; →sulfametizol.
fameticus, a, um – [l. fames hlad] hladný, vyhladovený.
famfur – O-[4-[(dimetylamino)sulfonyl]fenyl] O,O-dimetylester kys. fosfortiovej, C10H16N-O4PS2, Mr
325,36; inhibítor cholínesterázy, insekticídum (American Cyanamid
®
®
®
38023 , ENT 25644 , Warbex ).
Famfur

familia, a, e. f. – [l.] čeľaď, príbuzenstvo, rodina.
familiaris, e – [l. familia čeľaď] familiárny, vrodený, vyskytujúci sa v rodinách.
familiarita – nenútenosť, dôvernosť.
familiárna adenomatózna polypóza – FAP; dedičná →polypóza čreva.
familiárna nezidioblastóza →nezidioblastóza.
familiárna periodická ataxia – sy. periodickej vestibulo-cerebelárnej →ataxie.
familiárna periodická obrna – heterogénna skupina dedičných porúch charakterizovaná
opakovanými záchvatmi rýchlo progredujúcej chabej obrny a myotónie. Sú podmienené mutáciami
+
génov kódujúcich podjednotku a Na -kanála v kostrovom svalstve; →kanalopatie. Často sa spájajú
s fluktuáciami sérového draslíka. Periodické obrny sa môţu vyskytovať aj nefamiliárne, napr. pri
tyreotoxikóze a i. chorobách.
• Hyperkaliemická periodická obrna – syn. adynamia episodica hereditaria, familiárna periodická
hyperkaliemická paralýza, hyperkaliemická svalová paralýza, myotonická periodická paralýza. Je to
autozómovo dominantne dedičná familiárna choroba, postihujúca deti, kt. sa vyznačuje periodickými
epizódami obŕn spojených s hyperkaliémiou. Počas záchvatu sú postihnutné najprv svaly dolných
končatín, neskôr svaly trupu a horných končatín. Epizódy trvajú 15 – 60 min a dostabvujú sa typicky
počas odpočinku po námahe. Chorobu podmieňuje porucha sodíkové kanála. Normokaliemická
obrna je podobná porucha vyvolaná chýbaním zmien sérových hodnôt draslíka počas záchvatu
slabosti.
+

+

Inaktivácia (otvorenie) Na -kanálov má za následok trvalý vtok Na prúdu a zvýšenie koncentrácie
+
K extracelulárne s trvalou depolarizáciou svalovej membrány, stratou jej elekt. dráţdivosti, čo sa

prejaví svalovou slabosťou. Klin. obraz charakterizujú epizódy chabých obŕn. Choroba sa začína v
1. dekáde. detstve.
Choroba postihuje obyčajne symetricky proximálne svalstvo, v namáhaných svaloch niekedy aj
asymetricky distálne svaly. S vekom sa upravuje. Epizódy sa dostavujú ráno pred raňajkami, počas
odpočinku po námahe a môzu ich sprevádzať parestézie. Trvajú 15 – 60 min, niekedy hodiny aţ
dni. Provokuje ich námaha, zaťaţenie draslíkom, chladné prostredie, gravidita, glukokortikoidy,
stres, etanol, hlad. Zmierňujú sa po prívode sacharidov a miernom cvičení. V prípadoch
+
podmienených mutáciou Na -kanála (SCN4A, Thr704Met) môţe pretr-vávať slabosť, iné
1592
(Met Val) majú len epizodický priebeh.
Obrny vznikajú po námahe, expozícii chladu al. spontánne a trvajú niekoľko min, niekedy však aj
niekoľko d. Choroba sa začína v období dospievania. Niekt. pacienti sa zhoršujú po záťaţi
draslíkom. Exacerbáciu vyvoláva hypertyreóza.
Hyperkaliemická periodická obrna je častejšia ako hypokaliemická forma, trvá kratšie, prí-tomná
býva myotónia a paramyotónia, vyznačuje sa epizódami, medzi kt. pretrváva slabosť. Rigidita po
expozícii chladu je zriedkavejšia ako pri paramyotónii.
+

Prípady s arytmiami treba odlíšiť od Andersenovho sy. (K -senzitívna periodická paralýza
s arytmiami a dysmorfickými črtami). Záchvaty sa spájajú s hyperkaliémiou (>4,5 mmol/l)
a kaliurézou. Hodnoty CK v sére sú normálne aţ 300 U/l. CMAP amplitúda sa zvyšuje po trvalej (5min) max. kontrakcii. Progresívne klesá (o 40 %) počas odpočinku 20 – 40 min po iniciálnom
zvýšení (v 80 % pacientov). U zdravých sa amplitúda CMAP po námahe mierne zvyšuje.
+

V dg. sa pouţívajú provokačné testy, ako je: 1. perorálne zaťaţenie K (len u pacientov
s normálnymi funkciami obličiek, srdca a normokaliémiou); 2. námahový test s hladovkou (vykonáva
sa dopoludnia); 3. aplikácia rozt. 0,05 g/kg bez sacharidov p. o. v priebehu 3 min, v prípade
neúspechu aplikácia 0,10 – 0,15 g/kg KCl; pritom sa monitorujú hodnoty elektrolytov v sére, EKG a
svalová sila kaţdých 20 min.; slabosť trvá typicky 90 – 180 min; 4. telesné záťaţ (30-min bicyklová
ergometria pri pulzovej frekvencii 120 – 160/min s následnym odpočinkom v leţiacej polohe) so
+
+
sledovaním sérového K . Za normálnych okoloností sa hodnoty K počas námay zvyšujú, potom
klesajú pribliţne na východiskové hodnoty. U pacientov s hyperkaliemickou obrnou nastáva druhý
vzostup kaliémie 10 aţ 20 min po námahe spojený s obrnou.
Familiárna paroxyzmálna myoplégia – je zriedkavé AD dedičná choroba, podmienená poruchou
+
transportu intraceluárneho K . Charakterizuje ju náhly vznik chabých obŕn kostrového svalstva
končatín, niekedy aj mimického svalstva s kŕčmi, svalovými atrofiami, myoglobinúriou a renálnou
insuficienciou. Častejšie postihuje muţov ako ţeny. Podľa koncentrácie draslíka v sére sa
myoplégie delia na hypo-, normo- a hyperkaliemickú formu.
• Hypokaliemická forma – syn. prim. hypokaliemická periodická obrna, familiárna hypokaliemická
paralýza, je autozómovo dominantne deidčná choroba charakterizovaná opakovanými epizódami
slabosti kostrového svalstva, kt. sa spájajú s hypokaliémiou. Vyskytuje sa v 1. a 2. dekáde ţivota a
postihuje svalstvo trupu a končatín. Parézy sa dostavujú počas spánku al. klrátko po prebudení.
Trvajú niekoľko h aţ d a sú obyčajne vyvolané námahou al. príjmom väčšieho mnoţstva sacharidov;
→Westphalova choroba.
• Adynamia episodica hereditaria (choroba Gamstorpovej) sa začína v detstve. Môţe byť
dominantne dedičná al. sa vyskytuje sporadicky. Záchvaty sú kratšie (asi 1 h) a svalová slabosť
býva mierna, najmä u detí. Okolo puberty sa slabosť pri záchvate prehĺbuje, v dospelosti opäť
zmierňuje a záchvaty aţ miznú. Sú časté, aj niekoľkokrát/d. Existujú aj ľahké záchvaty iba s pocitom
ťaţkých končnatín. Dýchacie svalstvo býáva ušetrené, mimické môţe byť postihnuté. V zýchvate sa
zisťuje hyperkaliémia so zmenami na EKG. Niekedy sä prítomné prejavy mytónie al. paramyotónie.

Hyperkaliemická forma myoplégie – adynamia episodica hereditaria, choroba Gamstorpovej,
manifestuje sa väčšinou v detstve. Môţe sa vyskytovať dominantne dedične i sporadicky. Záchvaty
obŕn vznikajú skôr vo dne, trvajú krátko, niekoľko min. aţ 1 h a postihujú nielen svalstvo končatín a
trupou, ale aj mimické svalstvo. Vyvoláva ich chlad, vlhko, oddych po väčšej telesnej námahe a
hypoglykémia (napr. z hladu). Niekedy vznikajú aj niekoľkokrát/d. Okolo puberty sa svalová slabosť
prehlbuje, v dospelosti opäť zmierňuje, niekedy záchvaty dokonca vymiznú. Vzniku záchvatu moţno
zabrániť ľahkým pohybom al. príjmom potravy. Podanie KCl je kontraindikované; moţe vyvolať
záchvat obrny al. myotonickú reakciu (stuhnutie svalov končatn a trupu; podobná reakca vznikne aj
po poţití zmrzliny al. ponorení končatiny do studenej vody). V záchvate sa podáva Calcium
gluconicum, príp. glukóza s inzulínom.
+

Hyperkaliemická periodická paralýza – zahrňuje Andersenov sy., poruchu K kanála (KCNE3),
+
dominantne dedičnú poruchu podjednotky a Na kanála (SCN4A), s patol. génom na chromozóme
704
906
1156
1360
1448
17q35 s mutáciami lokalizovanými v miestach Thr Met; Ser Thr; Ala Thr; Met Val; R C;
1592
+
Met Val. Ide o poruchu inaktivácie Na kanála. Beţná je trvalá svalová slabosť. Najčastejšou (60
1592
%) mutáciou prípadov je Met Val. Zníţenou penetranciou sa vyznačuje forma podmienená
1156
1360
mutáciou Ala Thr a Met Val.
+

K ďalšie formám s mutáciami Na kanála (SCN4A) patrí paramyotonia congenita, acetazol-amidresponzívna kongenitálna myotónia, myotonia permanens a myotonia fluctuans.
• Normokaliemické forma – manifestuje v 1. decéniu, zriedka však pred 5. r. ţivota. Záchvaty sú
zriedkavé, začínajú v noci al. nad ránom a trvajú hodiny aţ dni. Postihujú nielen svalstvo končatín a
trupu, ale aj mimické svalstvo, obyčajne asymetricky. Provokuje ich poţitie väčšieho mnoţstva
jedla, chlad a alkohol, niekedy odpočinok po fyzickej námahe. Hodnoty draslíka v sére sú počas
záchvatu aj mimo neho v medziach normy. V th. sa počas záchvatu podáva i. v. NaCl, prí. malé
dávky inzulínu. Podanie KCl je kontraindikované.
Variantom je normokaliemická periodická obrna koní – gen. choroba koní z amer. stajní, pod1421
mienená mutáciaou Phe Leu v transmembránovej doméne IVS-3. Klin. obraz charakteri-zuje
ťaţká svalová slabosť, svalová hypertrofia; u homozygotov ide o ťaţšie stavy ako u hete-rozygotov
(dysfunkcia hlatana a hrtana) .
Th. – mnoho záchvatov je krátkodobých a nevyţaduje th. V akút. záchvate sa osvedčuje poţitie
sacharidov. V chron. prípadoch sa podáva acetazolamid, tiazidové diuretiká. Slabosť neustupuje po
mexiletíne.
Ťaţká detská myoklonická epilepsia – (angl. severe myoclonic epilepsy in infancy, SMEI), je
+
zriedkavá choroba podmienená poruchou génu pre proteínovú podjednotku a (Nav1.1) Na -kanála
Ia (SCN1A) v mozgu na chromozóme 2q24.3. Charakterizuje ju normálny vývoj pred začiatkom,
konvulzie sa manifestujú v 1. r. ţivota vo forme generalizovaných al. unilate-rálnych febrilných
klonických kŕčov, so sek. prejavom záchvatov myoklónie, príleţitostne aj parciálnymi kŕčmi.
Prítomná býva ataxia, spomalenie psychomotorického vývoja a pokle psychických funkcií.
+

Porucha Na -kanála (SCN1a) podmieňuje aj generalizovanú epilepsiu s febrilnými kŕčmi plus typ 2
(angl. generalized epilepsy with febrile seizures plus type 2, gefs+2). Túto AD dedičnú chorobu
charakterizujú febrilné kŕče u detí a afebrilné kŕče u dospelých. Penetrancia je neúplná a fenotyp
vykazuje veľkú vnútrorodinnú variabilitu.
+

Myotónie môţu zapríčiniť najmä tieto mutácie génu pre Na kanál (SCN4A): Ser
1306
1306
1306
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Gly Ala; Gly Val; Gly Glu; Val Met.
familiárna polypóza čreva →polyposis familiaris coli.
familiárna (primárna) erytrocytóza →polycytémia.

804

Phe; Ile

1160

Val;

familiárny – nenútený, dôverný; rodinný, vyskytujúci sa v rodinách, dedičný, vrodený.
familiárny deficit apolipoproteínu B-100 – FDA B-100, autozómovo dominantne dedične
podmienené zvýšenie nízkodenzitných lipoproteínov (LDL); →hyperlipoproteinémie.
familiárny deficit glukokortikoidov – sy. rezistencie voči ACTH, kongenitálna adrenokortikálna
rezistencia; →glukokortikoidy.
FAMM syndróm – skr. angl. familial malignant melanoma-syndrome; →melanóm.
®

Famodil (Sigma-Tau) – antagonista histamínových H2-receptorov, antiulcerózum; →famotidín.
famofos – syn. →famfur.
®

Famosan (Alkaloid) – antagonista histamínových H2-receptorov, antiulcerózum; →famotidín.
famosus, a, um – [l. fama povesť] famózny, báječný, slávny.
famotidín – 3-[[[2-[(aminoiminometyl)amino]-4-tiazolyl]metyl]tio]-N-(aminosulfonyl)propanimidamid,
C8H15N7O2S3, Mr 337,43; antagonista histamínových H2-receptorov, antiulcerózum. F. inhibuje
bazálnu i stimulovanú sekréciu HCl a pepsínu. Po podaní p. o. sa max. koncentrácia v plazme
dostavuje za 1 – 3 h. Jeho antisekrečný účinok je 20-krát vyšší ako účinok cimetidínu. Biol.
dostupnosť je 40 – 50 %. Vylučuje sa glomerulárnou
filtráciou, tubulárnou sekréciou a stolicou.
Famotidín

Indikácie – peptický vred dvanástnika a ţalúdka, vred v anastomóze operovaného ţalúdka, vred
paţeráka; refluxná ezofagitída; sy. kardioezofágovej iritácie bez refluxnej ezofagitídy, ZollingerovEllisonov sy. Preventívne u kriticky chorých. Dlhodobé podávanie nízkych dávok v prevencii
vredových recidív, najmä po komplikáciách peptického vredu al. pri pravidelných a úporných
recidívach. Funkčná gastropatia s hyperaciditou (pseudoulcerózny sy.). Pred pôrodom a operáciou
v celkovej anestézii na prevenciu aspirácie kyslého ţalúdkového obsahu (Mendelsonov sy.). Akút.
pankreatitída (kyslá ţalúdková šťava v dvanástniku stimuluje sekréciu pankreasu). Na zvýšenie
účinnosti substitučnej pankreatickej th. pri insuficiencii exokrinného pankreasu.
Kontraindikácie – precitlivenosť na f. (je veľmi zriedkavá); gravidita, laktácia. U malých detí nie je
dostatok skúseností.
Nežiaduce účinky – zriedka hnačka al. zápcha, bolesti hlavy, nauzea, zníţená chuť do jedenia,
koţný exantém, arytmie.
Interferencie – anticholínergiká zvyšujú účinok f. Nemá sa súčasne podávať sukralfát a kom-plexné
bizmútové soli (obidva lieky vyţadujú na optimálny účinok kyslé intragastrické prostredie).
Neinterferuje s cytochrómom P450, nemení metabolizmus iných liekov.
Dávkovanie – v th. peptického vredu a refluxnej ezofagitídy 40 mg nocte, príp. ráno a večer, počas
4 – 6 týţd., do endoskopicky zisteného zhojenia lézie. Pri profyxlaxii recidív vredu sa podáva 20
mg/d nocte, pri rezistencii voči th. moţno dávku zvýšiť. Pri Zollingerovom-Ellisonovom sy. sa
podáva aţ 40 mg/d, pri obličkovom klírense < 30 ml/min a ťaţkých hepato-patiách max. 20 mg/d.
®

®

®

®

Prípravky – MK-208 , YM-11170 , Apo-Famotidine 20 mg tbl. obd., Apo-Famotidine 40 mg tbl.
®
®
®
®
®
®
®
®
®
obd., Famoxal , Fanosin , Fibonel , Ganor , Gaster , Gastridan , Gastridin , Gastropen , Lecedil ,
®
®
®
®
®
®
®
®
®
Motiax , Muclox , Nulcerin , Pepcid , Pepcidina , Pepcidine , Pepdine , Pepdul , Peptan ,
®
®
®
®
Ulceprax , Ulceran 40 mg tbl. fc., Ulfamid tbl., Ulfinol .
®

Famoxal (Silanes) – antagonista histamínových H2-receptorov, antiulcerózum; →famotidín.

famulus, i, m. – [l.] sluha, pomocník.
FANA – skr. angl. fluorescent antinuclear antibody fluoreskujúca antinukleárna protilátka
fanál – 1. svietidlo majáka; 2. dorozumievací al. výstraţný svetelný signál.
Fañansove bunky – drobné spojivové bunky nachádzajäce sa v hĺbokých partiách povrchovej vrstvy
kôry mozočka; →cerebellum.
®

Fanasil (Roche) – sulfónamid; →sulfadoxín.
fanaticus, a, um – [l. fanum svätyňa] fanatický, vášnivý, náruţivý, nepríčetný.
fanatizmus – [l. fanaticus nadšený, zanietený, streštený, nepríčetný] vášnivá, slepá horlivosť za
nejakú ideu, myšlienku, politiku ap., nadmerné a iracionálne nadšenie a oddanosť pre teóriu, vieru,
činnosť určujúca vysoko emočné postoje a neobmedzenú aţ neuritickú horli-vosť.
Fanconiho anémia – [Fanconi, Guido, 1892 – 1979, švajč. pediater] je zriedkavá autozómovo
recesívne dedičná choroba spojená s vývojovými abnormalitami kostí, koţe a vnútorných orgánov.
Opísalo sa min. 5 génov, kt. podmieňujú komplementačné skupiny A – E, ich translokačné produkty
však nie sú známe. je zriedkavá autozómovo recesívne dedičná choroba (1:350 000 novorodencov)
charakterizovaná progresívnou panmyeloftízou. V rodinách pacientov býva zvýšený výskyt leukémií
(instabilita chromozómov).
Klin. obraz značne varíruje, preto dg. na základe klin. obrazu je nespoľahlivá. Choroba sa
manifestuje okolo 7. r. veku, niekedy uţ po narodení, príp. po 30. r. (Estrenova-Dameshekova forma
s min. prejavmi). Okrem typickej pancytopénie sa v 50 % prípadov zisťujú poruchy rastu a vývoja,
najmä v oblasti radiálneho lúča (anomálie radia a palca) a mikrocefália. V 20 % sa vyskytuje
mentálna retardácia, v 7 % hluchota; v niekt. prípadoch sa zisťujú anomálie obličiek, srdca a očí,
hypogenitalizmus. Typická je škvrnitá hnedá pigmentácia koţe. Sú však aj prípady, kde jediným
prejavom ochorenia je pancytopénia.
V karyotype buniek sa zisťujú v 10 – 30 % mitóz rôzne anomálie (trhliny, zlomy, chromozómov,
triradiály, kvadriradiály a i.).
Priebeh choroby je zväčša progredujúci a exitus – najčastejšie následkom krvácania, infekcií a i.
komplikácií panmyeloftízy – sa dostavuje uţ v mladom veku. V prenatálnej dg. moţno vyuţiť
cytogenetický dôkaz hypersenzitívnosti amniových a trofoblastových buniek na diepoxybután a
dôkaz anomálií v oblasti radiálneho lúča pomocou sonografie.
V periférne krvi býva spočiatku leukopénia s neutropénioou, trombocytopénia, anémia je normocytová al. mierne makrocytová, v roztere bývajú terčovité Erc. Zvýšený je počet retikulocytov
(0,06 – 0,1), ich absol. počet je však zníţený. Kostná dreň je spočiatku hyperplastiocká, prítomné sú
dysplastické črty v erytropoéze, zmnoţenie plazmatických buniek a mastocytov. Postupne vzniká
hypoplázia drene. Konštantným nálezom sú zvýšené hodnoty fetálneho hemoglobínu
a cytogenetické abnormality. Dg. dôleţitá je hypersenzitívnosť DNA na klastogénny účinok
diepoxybutánu (dg. marker), mitomycínu C, cyklofosfamidu a i. činiteľov.
V th. sa osvedčujú androgény a kortikosteroidy (zvyšujú počet neutrofilov, zlá je však odpoveď
trombocytov). Väčšina pacientov umiera následkom krvácania al. infekcie v 2. dekáde veku.
Choroba je indikáciou na transplantáciu kostnej drene; →panmyelopatia.
Fanconiho syndróm – [Fanconi, Guido, 1892–1979, švajč. pediater] 1. →cystinóza; 2. →de ToniDebrého-Fanconiho sy. (→syndrómy).
Fanconiho-Patrassiho syndróm (obsol.) →talasémia.
Fanconiho-Schlesingerov syndróm →syndrómy.

fanerit – svetelné kryštalické horniny.
fanerománia – [g. phaneros viditeľný + g. maniá vášeň] neodolateľné nutkanie dotýkať sa nejakej
časti vlastného tela, najmä vonkajšej (napr. škrabať sa na nose ap.).
faneromérny – [g. phaneros viditeľný + g. meros časť] beţne viditeľný okom; zreteľný.
faneroskopia – [phaneroscopia] vyšetrovanie viditeľných koţných zmien pomocou konvexnej
šošovky; v okolí najostrejšieho osvetleného bodu sú najlepšie viditeľné lupusové uzlíky.
faneróza – [phanerosis] zabezpečenie dobrej viditeľnosti (pozorovateľnosti) časti koţe tela pomocou
svetla al. šošovky.
fango – [tal. bahno] liečivé bahno z horských rašelinísk v okolí Battaglie v Taliansku.
Fangopan – prístroj na zahrievanie v rozpätí 30 – 90 °C a súčasne na sterilizáciu pri teplote 140 °C.
Pouţíva sa na aplikáciu lokálneho tepla (→termoterapia). Aplikuje sa parafango Battaglia zloţené z
čistého tvrdého parafínu zmiešaného s bahnom →fango s obsahom rozličných minerálnych látok
(uhličitany, zlúč. ţeleza, vápnika, síry).
®

Fangorex (Siegfried) – lokálne antimykotikum; →omokonazol.
fanchinón – phanquinonum, syn. fanquone, fanchón, 4,7-fenantrolín-5,6-dión, C12H6N2O2, Mr 210,38;
®
®
antiamébikum (CIBA 11925 , Entobex ).
Fanchinón

Fannia – rod múch (čeľaď Muscidae), kt. larvy vyvolávajú črevnú a močovú myiázu u ľudí. Niekedy sa
k nim zaraďujú aj čeľaď Anthromyiidae.
Fannia canicularis – druh malej sivej muchy, kt. kladie vajíčka na rozkladajúce sa potraviny
rastlinneho al. ţivočíšneho pôvodu.
Fannia scalaris – druh múch, kt. kladú vajíčka skôr na exkrementy ako na potraviny (latrínové
muchy).
fannings – [angl.] čierny čaj z drobných úlomkov lístkov vyfúkaných pri triedení.
®

Fanodormo – sedatívum, hypnotikum; →cyklobarbital.
®

Fanosin (Abello) – antagonista histamínových H2-receptorov, antiulcerózum; →famotidín.
®

Fansidar – antimalarikum; →meflochínhydrochlorid.
®

Fansimef – kombinácia →meflochínu s pyrimetamínom a sulfadoxínom; antimalarikum.
fantastiká – [phantastica (remedia)] →psychodysleptiká.
fantastický – vymyslený, vybájený, neskutočný; hovor. nadmerne zveličený, obrovský; →fantázia.
fantastiká →psychodysleptiká.
fantastrón – elektrónkový generátor pílových relaxačných kmitov pouţívaný na meranie časových
intervalov v rádiolokácii a rádionavigácii.
fantázia – [phantasia] obrazotvornosť, predstavivosť, prelud, výmysel; jedna zo špecifických reakcií
človeka na objektívnu realitu; →osobnosť. Je to jedna zo špecifických reakcií človeka na objektívnu
realitu. Ide o schopnosť človeka emancipovať sa od objektívnej reality tým, ţe si utvára osobitné

(,,fantazijné“) útvary ako subjektívne poňatú skutočnosť. F. je utváranie nových predstáv na základe
materiálu získaného predchádzajúcim vnímaním al. spájaním predstáv do nových celkov,
obmieňanie minulej a prítomnej skúsenosti a anticipácia budúcej skúsenosti. Spočíva v pretváraní
vnemového, predstavovaného i myšlienkového materiálu, pričom vznikajú nové kombinácie, kt.
nemajú výlučný pôvod v doterajšej skúsenosti indivídua, aj keď sú od nich závislé. F. závisí nielen
od mnoţstva a kvality skúseností, kt. jedinec získal, ale najmä na jeho nadaní na fantáziu.
Výsledkom fantazijnej činnosti sú fantazmy, konštrukcie, kt. sú názorné, obrazové al. viacmenej
abstraktné. Častým fantazmom je dejová udalosť. F. je tesne spätá s motívmi jedinca. Motivácie
majú povahu prianí, kt. majú fantáziu splniť, hry prinášajúcej potešenie, zábavu, radosť al. projektu,
ktorým chce jedinec pretvoriť prostredie.
F. (denné snenie) je imaginárnou reprezentáciou uspokojenia, kt. sa nedosiahlo v reálnej skúsenosti
(Schaffer a Shoben, 1956). Pregnantne f. ako únikovú reakciu vyjadril Freud svojím výrokom, ţe
,,šťastný človek nefantazíruje“ al. básnik Hölderlin povedal, ,,ţe človek je bohom, keď sníva, a
ţobrakom, keď premýšľa“. F. priamo uspokojuje základné motívy a kompenzuje to, čo bolo
prekazené al. čo sa nedosiahlo. F. však prináša dočasné uspokojenie a len niekt. frustrovaných
potrieb. Hlad sa môţe vo f. uspokojovať len obmedzený čas, f. pomsty sa moţno zaoberať celé
roky, erotické f. môţu človeka, kt. svoje sexuálne potreby dostatočne neuspokojuje, sprevádzať celý
ţivot. Charakteristickými fantazíjnymi produktmi sú niekt. druhy denného snívania. Mladí muţi
snívajú o sláve, moci a uplatnení, kým dievčatá o neskoršom manţelstve, rodine, domácnosti a
deťoch (Tumlirz, 1927). Osobitným prípadom sú tzv. vypoţičané f. (angl. borrowed fantasies),
utvorené na základe identifikácie s hrdinami románov, filmov, rockovej hudby atď. F. umoţňujú
utvárať imanginárny svet, scenár šťastného ţivota, ale len za predpokladu, ţe sa spája s nádejou,
perspektívou jeho dosiahnutia, lebo inak môţe v konfrontácii s bezvýchodiskovou s realitou
prehlbovať pocit bezmocnosti pri návrate do skutočnosti.
F. a snenie obohacujú ţivot, umoţňujú do istej miery vyrovnávať sa so ţivotom a jeho ťaţkosťami.
Môţu byť nástrojom prípravy na konanie, al. naopak maladaptívnym javom (útek od reality). S
poruchami f. sa stretávame pri dennom snení, autizme a i. psychických. poruchách.
fantáziofrénia – [phantasiophrenia] forma schizofrénie charakterizovaná telovými pocitmi
a halucináciami davových udalostí, spomienkovými klamami, zamieňaním osôb a megaloma-nickými
predstavami (Leonhard, 1936).
fantazma – [phantasma] vidina, prelud, prízrak, mam.
fantazmagória – [phantasmagoria] 1. vyvolávanie klamných predstáv; 2. prízrak, vidina, mam.
fantazmo׀fóbia – [phantasmophobia] strach z prízrakov, často spojený s nekrofóbiou.
fantazmomória – [phantasmomoria] slabomyseľnosť s preludmi.
fantoma – [phantoma, z g. fantasma vidina, prízrak mam, franc. fantôme] fantóm; 1. model tela al.
jeho časti; 2. hranol al. valec určitých rozmerov z látky absorbujúcej a rozptyľujúcej ţiarenie
pribliţne ako ľudské telo (parafín al. voda vo vhodnej nádobe); 3. psychol. pocit prítomnosti
amputovanej (odstránenej odobratej) končatiny; por. fantómová →bolesť.
®

Fantorin – sulfónamid; →sulfabrómmetazín.
fantridónhydrochlorid
–
5-[3-(dimetylamino)propyl]-6(5H)-fenantridinón,
monohydrát, C18H20N2O.HCl.H2O; antidepresívum.

monohydrochlorid

®

Fanzil (Roche) – sulfónamid; →sulfadoxín.
FAO – skr. Food and Agriculture Organization of the United Nations Potravinová a poľnohospodárska
organizácia OSN.

faolit →fenolformaldehydová živica.
FAP – 1. skr. kombinácie cytostatík fluorouracil + doxorubicín (adriamycín) + cisplatina; 2. skr. angl.
familial adenomatous polyposis familiárna adenomatózna polypóza.
FAPHA – skr. amer. Fellow of the American Public Health Asscociation, člen Americkej asociácie
verejného zdravotníctva.
Farabeufov trojuholník – [Farabeuf, Louis, 1841 – 1910, franc. chirurg] trojuholníková plôška na
hornej časti krku, kt. strany tvorí v. jugularis int., v. facialis a základňu n. hypoglossus.
Farabeufova amputácia – [Farabeuf, Louis, 1841 – 1910, franc. chirurg] amputácia dolnej končatiny
s veľkým vonkajším kýpťom.
farad F – [Faraday, Michael, 1791 – 1867, angl. fyzik a chemik] jednotka elekt. kapacity sústavy SI.
Farad je kapacita kondenzátora, kt. pri napätí 1 volta pojme náboj 1 coulomba. Keďţe F je pre prax
–6
–9
jednotka veľká, pouţívajú sa aj jeho diely: 1 mikrofarad (1 mF = 10 F), 1 nanofarad (1 nF = 10 F)
–12
al. 1 pikofarad (1 pF = 10 F).
Faraday, Michael – (1791 – 1867) angl. fyzik a chemik. Poloţil základy teórie elektromag-netizmu,
objavil elektromagnetickú indukciu, samoindukciu, diamagnetizmus, zákony elekt-rolýzy,
skvapalňovanie plynov a i. Zaviedol pojem elekt. a magnetického poľa a prvý znázornil pôsobenie
elekt. poľa pomocou siločiar. Syntetizoval benzén (1824). Podľa neho je pomenovaná jednotka
elekt. kapacity →farad.
Faradayov jav – [Faraday, Michael, 1791 – 1867, angl. fyzik a chemik] →jav.
Faradayova klietka – [Faraday, Michael, 1791 – 1867, angl. fyzik a chemik] kovový obal, kt. chráni
ním ohraničený priestor pred vonkajším elekt. poľom. F. k. môţe byť zhotovená z plechu, ale stačí
aj drôtené pletivo. Nech je vonkajšie elekt. pole akokoľvek silné, v chránenom priestore je pole
nulové. Preto pred bleskom chráni napr. horská chata pokrytá plechom, idúce, ale aj stojace auto. Z
F. k. sa sleduje priebeh experimentov s veľmi vysokým napätím. Predtým sa pouţívala aj v
→elektrokardiografii.
Faradayove zákony →zákony.
faradisatio, onis, f. – [Faraday, Michael, 1791 – 1867, angl. fyzik a chemik] →faradizácia.
faradizácia – vyuţívanie prerušovaného prúdu získaného indukčnou cievkou (faradického prúdu) na
th. účely, napr. dráţdenie svalov a nervov. F. sa pouţíva aj vo veter med.; →impulzoterapia.
faradotherapia, ae, f. – [podľa angl. fyz. a chemika M. Faradaya + g. therapeiá liečenie]
faradoterapia, liečenie faradickým prúdom, faradizácia; →impulzoterapia.
2-F-araA →fludarabín.
,

2-F-Ara-AMP – 5 -monofosfát →fludarabínu.
farba – pigment; fyzikálna vlastnosť predmetov, závislá od ich schopnosti pohlcovať, odráţať al.
prepúšťať svetelné lúče; →farebnosť.
Slnečnica je ţltá, lebo odráţa ţltú f. a pohlcuje červenú a modrú. Predmet je biely, ak odráţa všetky
f., alebo čierny, ak pohlcuje všetky f. Biele svetlo obsahuje 7 základných f. dúhy – 3 prim. (ţltú,
červenú a modrú) a 4 sek., kt. vznikajú zmiešaním vţdy 2 prim. f. (oranţovú, indigovomodrú, fialovú
a zelenú). F. sa delia aj na teplé (odtiene ţltej a červenej) a studené (odtiene modrej a zelenej).
Biela a čierna sú protipóly farebnej stupnice.
F. svetla je subjektívny zrakový vnem závislý od spektrálneho zloţenia vnímaného svetla
(→spektrum). Moţno ho vyjadriť pomenovaním f. (napr. ruţová, fialová, červená) al. priradením

číselného znaku. Poznáme tzv. spektrálne čisté f., kt. moţno vidieť napr. v dúhe al. pri rozklade
svetla hranolom a dajú sa opísať číselne ich vlnovou dĺţkou. Okrem nich ľudské oko vníma aj farby,
kt. vznikajú zmiešaním spektrálne čistých f. Jednou z moţností ako dostať f. zmiešavaním je príncíp
známy z farebnej televízie. Ľubovoľný farebný odtieň sa získa zloţením 3 základných (spektrálne
čistých) f. – červenej, zelenej a modrej. Potom 3 čísla, udávajúce ich pomerné intenzity potrebné na
utvorenie ţiadaného farebného odtieňa, slúţia ako jeden farebný znak. Napr. zloţením červenej a
zelenej f. pribliţne rovnakej intenzity sa získa na obrazovke ţltá f. Pri miešaní f., napr. olejových al.
akvarelových, zmiešaním červenej a zelenej farby však nikdy ţltú nedostaneme, lebo tu platia iné
pravidlá.
Farebnosť zlúčenín závisí od schopnosti excitácie väzbových elektrónov pôsobením svetelných vĺn,
t. j. od schopnosti elektrónov prijímať energiu fotónov. Energia fotónov E sa má rovnať pribliţne 37
-1
– 70 kcal.mol , keď farbu telesa máme vnímať, lebo ţiareniu viditeľnej časti spektra zodpovedajú
fotóny s touto energiou. Elektróny jednoduchých väzieb svetelné lúče viditeľného spektra
neexcitujú; excitujú ich len svetelné kmity väčšej intenzity (ultrafialové lúče vlnovej dĺţky < 200 nm).
Preto nasýtené org. zlúč. pohlcujú len UV lúče a nie sú sfarbené. Oveľa ľahšie tieto lúče excitujú
elektróny dvojitých väzieb, tvoriacich systém konjugovaných dvojitých väzieb. Účinkom svetelných
kmitov sa -elektróny delokalizujú pozdĺţ celého systému, energia excitácie sa zmenšuje a viditeľné
svetlo sa pohlcuje. Excitáciu uľahčuje pripojenie ionogénnych funkčných skupín ku konjugovanému
systému dvojitých väzieb, lebo vyvoláva posun elektrónov konjugovanému systému (ich
rovnomernejšie rozloţenie v molekule).
Absorpciu svetla látkami charakterizujú tzv. absorpčné krivky, kt. sa získajú na základe zmerania
intenzity absorpcie svetla určitých vlnových dĺţok vypočítaných podľa Lambertovho-Beerovho
zákona.
farbenie rozterov, mikrobiologických a histologických objektov – nasýtenie farbivom, aby sa
zvýraznili morfologické štruktúry bunky, kt. sú v nezafarbenom stave neviditeľné al. len slabo
viditeľné, a tak sa umoţnilo ich mikroskopické pozorovanie.
Zafarbený objekt absorbuje svetlo a vzniká absorpčný farebný obraz. Na farbenie krvných rozterov
sa pouţívajú farbivá, kt. moţno podľa Ehrlicha rozdeliť na kyslé (napr. eozín) a zásadité (napr.
metylénová modrá, azúr I a II). Optimálna diferenciácia buniek a bunkových organel sa dosahuje pri
→panoptickom farbení podľa Pappenheima.
Histol. objekty sa farbia za ţiva (vitálne farbenie) al. po →fixácii. Farbiť sa môţu celé objekty al.
rezy. Rozoznáva sa viac druhov farbení:
• priame – substantívne f., bez predchádzajúceho spracovania objektu.
• nepriame – adjektívne f., f. moridlom, kt. má väčšiu afinitu k objektu ako farbivo, zachytí sa na
určitých štruktúrach a viaţe na seba farbivo. Moridlo sa môţe pouţiť pred f. al. súčasne s farbivom.
• progresívne – zafarbenie objektu na ţiadaný stupeň a prerušenie f. opláchnutím preparátu.
• regresívne – prenikavejšie f. objektu, jeho prefarbenie a extrakcia farbiva na ţiadaný stupeň.
• simultánne – f. dvoma al. viacerými farbivami.
• sukcesívne – f. toho istého objektu dvoma al. viacerými farbivami v jednom rozt., pričom kaţdé
farbivo vyzdvihuje inú zloţku bunky al. tkaniva (vitálne f.).
V mikrobiol. sa farbia fixované preparáty s cieľom posúdiť tinkčné vlastnosti mikroorganizmov.
→Fixácia stabilizuje rozter a zlepšuje farbiteľnosť mikroorganizmov. Mikroorganizmy sa pritom
obyčajne usmrcujú, časť baktérií vo vegetatívnej formy a spóry však preţívajú. Moţno pouţiť jedno

farbivo (orientačné, monochromatické f.) al. dve a viac farbív (dg., polychromatické f.). Spracúva sa
patol. materiál al. čisté kultúry.
K zákl. f. v mikrobiológii patrí f. podľa Löfflera, podľa Grama (→Gramovo farbenie), znázornenie
borélií, spirochét, mykoplaziem, riketsií, veľkých vírusov a parazitov v krvnom roztere, tkanivách a
odtlačkových preparátoch →Giemsovým farbením, f. acidorezistentých baktérií →ZiehlovouNeelsenovou metódou, negat. znázornenie puzdier podľa Burriho a farbenie baktériových spór.
Farbenie baktériových spór – spóry sú mimoriadne rezistentné voči fyz.-chem. vplyvom a pri
beţnom f. sa nefarbia, farbia sa len koncentrovanými farbivami a za tepla. Ofarbené spóry potom
dobre odolávajú odfarbovacím postupom a dobre retinujú farbivo. Pred pozorovaním sa musia
odfarbené vegetatívne telá baktérií dofarbiť kontrastným farbivom.
Postup: teplom fixovaný preparát (napr. zo susenzie B. cereus) sa preleje 5 % rozt. malachitovej
zelene, opatrne zahreje aţ do vystúpenia pár. Potom sa farbivo zleje a postup 3-krát opakuje.
Preparát sa opláchne pod tečúcou vodou a 30 s dofarbuje zriedeným karbolfuchsínom, opäť
opláchne vodou, usuší a pozoruje pod imerziou.
Mikroskopicky sa zisťujú intra- i extracelulárne oválne spóry ofarbené na zeleno, telá baktérií sa
farbia na ruţovo a môţu obsahovať centrálne uloţenú spóru, kt. nedeformuje telo baktérie.
Prehľad metód farbenia
Achúcarrovo farbenie – metóda na impregnáciu spojivového tkaniva pomocou striebra a tanínu.
Albertovo farbenie difterických korynebaktérií – farbivo pozostáva z toluidínovej modrej
a metylovej (al. malachitovej) zelene. Po ofarbení rozt. jódu sa metachromatické granuly znázornia
čierne, paličky sú tmavozelené aţ čierne a zvyšok difterických bacilov svetlo zelený.
Alzheimerovo farbenie – polychromatické farbenie Negriho teliesok pomocou metylénovej modrej
a eozínu.
Anthonyho farbenie – metóda na znázornenie baktériových puzdier. Rozter z mliečnej kultúry sa
usuší na vzduchu al. na rozter sa naleje mlieko a usuší sa. Preparát sa farbí pomocou kryštálovej
violete a premyje síranom meďnatým. Puzdrá sa znázornia ako neofarbené na purpurovom pozadí,
bunky sú tmavo sfarbené.
Bendovo farbenie – metóda na f. nervového tkaniva.
Bensleyovo farbenie pomocou neutrálnej genciánovej oranţovej G – metóda pouţívaná na
znázornenie sekrečných granúl.
Bestovo farbenie pomocou karmínu – f. na dôkaz glykogénu.
Betheho farbenie – metóda na fixáciu metylénovej modrej pri f. nervových vláken.
Bielschowskyho farbenie – metóda na dôkaz axónov a neurofibríl pomocou amoniakového
striebra.
Bodianovo farbenie – metóda na f. nervových vláken a nervových zakončení pomocou koloidného
striebra.
Bowieho farbenie – f. pouţívané na znázornenie mierne bazofilnej cytoplazmy a špecifických
granúl juxtaglomerulárnych buniek.
Burriho farbenie – negat. znázornenie puzdier, rýchla a jednoduchá metóda, pri kt. sa vodná
suspenzia baktérií (napr. Klebsiella pneumoniae) zmieša s malým mnoţstvom tušu, čím získa
pozadie náteru tmavú farbu. Ak sa potom monochromaticky dofarbia telá baktérií (napr. 1 %

metylénovou modoru), puzdra vystúpia na tmavom pozadí ako svetlé nezafarbené dvorce okolo
zafarbených tiel baktérií, čím sa puzdrá líšia od bubliniek a i. artefaktov.
Postup: 1 kv. riedkej vodnej suspenzie baktérií sa zmieša na podloţnom skielku s malým
mnoţstvom čínskeho tušu (1:5) a zhotoví sa tenký rozter. Preparát sa nechá dokonale uschnúť a
fixuje sa teplom, potom sa monochromaticky ofarbí, opatrne opláchne vodou a usuší. Pozoruje sa
pod imerziou.
Cajalovo farbenie – metóda na f. astrocytov pomocou chloridu strieborného a ortutnatého.
Cajalovo dvojité farbenie – metóda na znázornenie gangliových buniek.
Castanedovo farbenie – metóda na znázornenie riketsií. Rozter sa usuší na vzduchu a ofarbí
metylénovou modrou, potom sa dofarbí safranínom, premyje a usuší na vzduchu. Riketsie sa
znázornia modro v červeno sfarbených bunkových elementoch.
Ciacciovo farbenie – f. na znázornenie lipidov.
Coxova modifikácia Golgiho korozívnej sublimátovej metódy – metóda na znázornenie
gangliových buniek.
Čínsky tuš – angl. India ink, metóda na znázornenie puzdier, najmä Cryptococcus neofor-mans. Na
rozter sa nanáša čínsky tuš, prikryje sa krycím skielkom a vyšetrí mikroskopicky. Puzdrá sa
znázornia ako vyjasnenie (haló) okolo buniek buniek proti čiernemu pozadiu.
Davenportovo farbenie – metóda na znázornenie rozličných elementov nervového tkaniva
v závislosti od špeciálnej afinity nervových buniek a ich výbeţkov k striebru.
Dieterleho farbenie – metóda impregnácia striebrom pouţívaná na f. legionel a i. druhov
mikroorganizmov. Preparát sa senzibilizuje uranylnitrátom, ofarbí mastikovou ţivicou, inkubuje
v dusičnane striebornom a vyvíja v rozt. hydrochinónu, síranu sodného acetónu, formaldehydu,
pyridínu a mastikovej ţivice. Bunky sa znázornia čierne na ţltohnedom pozadí.
Ehrlichovo farbenie kyslým hematoxylínom – metóda na f. jadier.
Ehrlichovo neutrálne farbenie – f. zmesou metylénovej modrej a kyslým fuchsínom pouţívané na
f. krviniek.
Ehrlichovo triacidné farbenie – f. obsahujúce kyslý fuchsín, oranţ G a metylovú zelenú, kt. sa
pouţíva na znázornenie rôznych formovaných elementov v krvi.
F-metóda – chromozómy sa prepláchnu vo fosfátovom tlmivom rozt. a inkubujú 60 – 72 h v soľnom
citrátovom rozt., fixujú v zmesi metanolu a kys. octovej a ofarbia Feulgenovou metódou.
Feulgenovo farbenie – metóda na znázornenie chromatínu a DNA.
Fiteho farbenie – metóda na f. acidorezistentných bacilov. Tkanivové rezy sa deparafinizujú v
zmesi xylénu a arašidového oleja (2:1), ofarbia Ziehlovým-Neelsenovým karbolfuchsínom, odfarbia
kyslým alkoholom a dofarbia metylénovou modrou.
Fontanovo farbenie – metóda f. spirochét impregnáciou striebrom pomocou rozt. amoniakového
dusičnanu strieborného.
Fontanovo-Masonovo farbenie – metóda na znázornenie melanínu a argentafinného materiálu
pomocou amoniakového dusičnanu strieborného; pouţíva sa v dg. melanómu, feochromocytómu a
karcinoidu.
Giemsovo farbenie – metóda na f. metóda na diferenciálne f. krvných rozterov, ako aj borélií,
chlamýdií, mykoplaziem, trypanozóm a vírusových inklúznych teliesok, a to pomocou rozt.

obsahujúceho azúr II–eozín, azúr II, glycerín a metanol. Ofarbené elementy sa znázornia ruţovo,
purpurovo aţ modro.
Preparát sa fixuje chem. metanolom. Po ofarbení sa cytoplazma leukocytov a epitélií farbí
modrofialovo, erytrocyty sú ruţové a baktérie modrofialové. Jadrá buniek sa farbia červenofialovo.
Rýchlou modifikáciou sa dobre znázorňujú intracelulárne baktérie a riketsie, pomalá metóda je
vhodnejšia na farbenie leptospír, mykoplaziem a spirochét.
Potreby: 1. odtlačkový preparát mikroorganizmov (napr. riketsií); 2. mikroskop; 3. Giemsovo farbivo
obsahujúce azúr II-eozín + azúr II + glycerín + metanol, riedené neutrálnym tlmivým rozt. (rýchla
metóda – 1:2, pomalá metóda 1:20).
Postup: 1. preparát sa fixuje 3 min metanolom a nechá uschnúť; 2. farbí sa niţším riedením 30 min,
vyšším riedením 10 – 24 h; 3. opláchne sa vodou a usuší. Pozoruje sa pod imerziou. V
modrofialovej cytoplazme sa pozorujú kontrastne sfarbené zhluky mikroorganizmov (napr. riketsií).
van Giesonovo farbenie – pouţíva sa v histol. Je to typické farbenie spojiva rozt. kyslého fuchsínu
a trinitrofenolu. Pri tzv. trojitom farbení (predfarbenie hematoxylínom) sa jadrá farbia na hnedo,
plazma na ţlto, kolagénové vlákna na červeno.
Gimenezovo farbenie – metoda na f. chlamýdií a i. riketsií a legionel. Roztery sa ofarbia rozt.
Karbolu a zásaditého fuchsínu, opláchnu a dofarbia malachitovou zelenou. Bunky sa znázornia
červeno na zelenkastom pozadí.
Golgiho kombinované farbenie – metóda na f. nervových buniek a všetkých ich výbeţkov; metóda
mala veľký význam v histórii.
Gomoriho farbenie – syn. Gomoriho-Takamatsuova metóda, histol. metóda na znázornenie
enzýmov, najmä fosfatáz a lipáz v rezoch; pouţíva sa aj na znázornenie vláken spojivového tkaniva
a sekrečných granúl.
Gomoriho hexamínové farbenie pomocou striebra (podľa Pearsa a Lillieho) – meóda na uráty
v tka-nivových rezoch.
Gomoriho-Takamatsuovo farbenie →Gomoriho farbenie.
Gomoriho-Wheatleyovo farbenie – trichromatické farbenie na dôkaz štruktúrnych detailov
rozličných črevných prvokov pomocou rozt. pozostávajúceho z 0,6 g chromotropu 2R, 0,3 g svetlej
zelenej SF, 0,7 g kys. fosfowolfrámovej, 1,00 ml kys. octovej, dest. vody ad 100,00 ml.
Goodpastureovo f. – metóda na dôkaz peroxidázovej reakcie.
Gramovo farbenie – f. pomocou zmesi kryštálovej violete a Lugolovho rozt. (1:15), odfarbuje sa
etanolom al. zmesou etanol–acetón a dofarbí kontrastným farbivom, obvykle safranínom.
Grahamovo farbenie – dôkaz peroxidáz v krvných bunkách. Na fixované roztery sa navrství
peroxidázové činidlo (1 % a-naftol v 40 % alkohole + H2O2), po 5 min opláchne, farbí pyronínovým
rozt. (0,1 g pyronín + 96,0 ml 40 % alkoholu + 4,0 g anilínového oleja), opláchne a následne ofarbí
rozt. metylénovej modrej al. azúrovým rozt. II. Peroxidázové bunky sa farbia na červeno, jadrá na
modro.
Gramovo farbenie – jedna zo základných dg. metód farbenia mikroorganizmov. Ide o f. pomocou
slabo zásaditých rozt. zásaditých farbív (kryštalická violeť). Väzba farbiva sa stabilizuje morením
zásaditým Lugolovým rozt. (jód rozpustený v rozt. jodidu draselného). Nepolárne rozpúšťadlá
(acetón, etanol) lepšie prenikajú bunkovou stenou gramnegat. mikróbov a rýchlo sa odfarbujú. Aby
sa po dofarbení znázornili, dofarbujú sa komplementárnou (červenou) kontrastnou farbičkou
(karbolfuchsín).

Postup: 1. na fixovaný preparát pripravený zo suspenzie mikroorganizmov sa naleje rozt.
karbolgenciánvioleti a nechá 3 min stáť; 2. farbička sa spláchne Lugolovým rozt., kt. sa nechá ďalej
pôsobiť 2 min; 3. rozt. sa zlejú a preparát odfarbuje prúdom 3 % acetónového liehu 5 s; 4. preparát
sa ihneď opláchne vodou; 5. dofarbí sa rozt. karbolfuchsínu počas 1 min; 6. opláchne sa vodou a
usuší.
Výsledné sfarbenie grampozit. mikróbov je tmavofialové, gramnegat. červené. Podľa výsledku f.
moţno mikroorganizmy rozdeliť na →grampozitívne, →gramnegatívne a →gramlabilné. Podstata
rozlíšenia spočíva v odlišnej chem. stavbe bunkovej steny mikroorganizmov (rýchlosti ich
odfarbovania nepolárnym rozpúšťadlom).
Grimeliovo argyrofilné farbenie – metóda na znázornenie buniek obsahujúcich granuly, ako sú
bunky systému APUD. Po inkubácii v tlmivom roztr. dusičnanu strieborného a redukcii v rozt.
hydrochinónu a sulfitu sodného sa znázornia reaktívne bunkové granuly čierne.
Grocottovo-Gomoriho farbenie meténamínom a dusičnanom strieborným – metóda na
znázornenie aktinomycét a húb v tkanive. Na rezy sa aplikuje kys. chromová, ofarbia sa rozt.
meténamínu s dusičnanom strieborným a odfarbia slabým zeleným rozt. Bunky sa znázornia hnedo
na zelenom pozadí.
Haleho farbenie pomocou ţeleza – f. pouţívané na znázornenie látok s vysokým obsahom
kyslých polysacharidov, pretoţe polyaniónové polysacharidy majú schopnosť viazať polyvalentné
katióny. Hlavnou zloţkou farbiva je koloidné ţelezo (Fe3+).
Harrisovo farbenie – metóda na znázornenie Negriho teliesok.
Harrisovo hematoxylínové farbenie – f. jadier.
Heidenhainovo farbenie pomocou ţeleza a hematoxylínu – dôleţitá cytologická metóda na
znázor-nenie väčšiny bunkových štruktúr: jadier, chromozómov, centriolov, fibríl, mitochondrií, cílií
atď.
Hissovo farbenie – metóda na znázornenie baktériových puzdier. Roztery sa ofarbia kryštálovou
violeťou, zahrejú a opláchnu rozt. síranu meďnatého. Puzdrá sa znázornia ako bledomodré
vyjasnenia okolo tmavopurpurových buniek.
Holzerovo farbenie – metóda f. vláken neuroglie v tkanivových rezoch pomocou alkoholického
rozt. kys. fosfomolybdénovej (20 ml 0,5 % rozt. kys. fosfomolybdénovej v 40 ml 95 % alkohole)
a dofarbenie kryštálovou violeťou.
Rio Hortegovo farbenie – metóda na znázornenie mikroglie pomocou amoniakového uhličitanu
strieborného.
Chinakrínova fluorescenčná metóda – Q-metóda (quinacrine method), chromozómy sa vystavia
derivátom chinakrínu, v dôsledku čoho fluoreskujú a stupeň fluorescencie jednotli-vých úsekov
chromozómu kolíše; výsledné fluorescenčníé pásiky (pásy Q) jednotlivých chromozómov sú
charakteristické pre kaţdý chromozóm.
Janusova zelená B – pouţíva sa na supravitálne f. mitochondrií.
Jennerovo farbenie – metóda na znázornenie krviniek.
Kinyounovo farbenie pomocou karbolfuchsínu – f. acidorezistentných mikroorganizmov. Rozter
fixovaný teplom sa ofarbí rozt. karbolfuchsínu, opláchne vodou, odfarbí kyslým alkoholom a dofarbí
metylénovou modrou. Acidorezistentné mikroorganizmy sa znázornia červeno na modrom pozadí.
Leifsonovo farbenie bičíkov – roztery sa vysušia na vzduchu, ofarbia alkoholickým rozt.
pararozanilínu s kys. trieslovou a opláchnu. Baktériové bičíky sa znázornia na čiernom pozadí.

Leishmanovo farbenie – metóda na farbenie krviniek a niekt. parazitických prvokov pomocou
zmesi metylénovej modrej a eozínu.
Levaditiho farbenie – metóda na znázornenie Treponema pallidum v rezoch pomocou
redukovaného striebra.
Lítiovo-karmínová metóda – difúzne f. pouţívané na intravitálne znázornenie makrofágov.
Lorrainovo-Smithovo farbenie – sulfát nílskej modrej sfarbuje karboxylové kys. do modra,
neutrálne tuky do ruţova.
Löfflerovo farbenie pomocou alkalickej metylénovej modrej – monochromatické f.
Corynebacterium diphtheriae pomocou metylénovej modrej zalkalizovanej pomocou hydroxidu
draselného. Granulá sa sfarbujú do tmavomodra, bunky sú svetlejšie. Metóda sa pouţívala v rýchlej
dg. diftérie.
Lugolovo jódové farbenie – Lugolov 5 % rozt. jódu (vodný rozt. jodidu draselného a jódu) sa
pouţí-va na farbenie prvokov na vlhkom skielku.
Luxol-fast blue – f. na znázornenie myelínu pomocou ftalokyanínu (luxol fast blue B), kt. je
špecifický pre fosfolipidy, lecitín a kefalín; v histologii sa pouţíva na f. myelínu.
Macchiavellosovo farbenie – f. riketsií, najmä chlamýdií. Teplom fixovaný rozter sa ofarbí zásaditým fuchsínom, odfarbí kys. citrónovou a dofarbí metylénovou modrou. Riketsie sa znázornia
červeno na modrom pozadí.
Malloryho farbenie pomocou kys. fosfowolfrámovej a hematoxylínu – f. pouţívané na
znázornenie detailov jadier a cytoplazmy, ako aj vláken spojivového tkaniva.
Malloryho farbenie pomocou floxínu a metylénovej modrej – histol. metóda na znázornenie
spojivového tkaniva.
Malloryho farbenie pomocou kyslého fuchsínu, oranţe G a anilínovej modrej →Malloryho
trojité farbenie.
Malloryho trojité farbenie – f. na znázornenie spojivového tkaniva a sekrečných granúl kyslým
fuksínom, oranţou G a anilínovou modrou.
Mannovo-Lentzovo farbenie – f. Negriho teliesok v krvi opri besnote pomocou rozt. eozín–
metylénová modrá; telieska sa farbia na červeno, inklúzie na modro.
Mansonovo farbenie – f. Plasmodium malariae Mansonovým rozt. (rozt. metylénovej modrej a
boraxu); parazity sa farbia tmavomodro, eytrocyty zelenkasto.
Margolisova metóda – metóda na f. myelínových pošiev pomocou ftalokyenínu (luxol fast blue B),
kys. perjódovej, Schiffovho činidla a hematoxylínu.
Marchiho farbenie – metóda na znázornenie degenerovaných nervových vláken. Tkanivo sa fixuje
v rozt. obsahujúcom dvojchroman draselný, čo zabráni sfarbeniu myelinizovaných vláken kys.
osmičelou.
Massonova argentafinná reakcia – metóda na f. enterochromafinných buniek.
Massonovo arbenie. – trichromatické f. na farbenie spojivového tkaniva.
Maximowovo farbenie – f. pomocou hematoxylínu–eozínu–azúru II.
Mayovo farbenie – f. baktériových spór, pri kt. sa na rozter aplikuje 5 % kys. chrómová, potom
amoniak, farbí sa horúcim karbolfuchsínom, odfarbuje zriedenou kys. dusičnou a dofarbuje metylénovou modrou. Spóry sa znázornia červeno, vegetatívne bunky modro.

McFadyeanovo farbenie – metóda f. Bacilus anthracis v krvnom roztere pouţívaná vo veter. med.
Po ofarbení rozteru fixovaného plameňom polychrómovou metylénovou modrou sa B. anthracis
znázornia ako purpurovočervené depozity, kt. predstavujú puzdrá. Podobný obraz poskytuje
Clostridium perfringens. Teplo neničí antraxové spóry, preto sa odporúča pred far-bením 5-min
fixácia v rozt. chloridu ortutnatého 1:1000.
Milliganovo trichromatické farbenie – diferenciálne f. spojivového tkaniva a hladkej svaloviny.
Jadrá a sval sa farbia na červeno; kolagén sa znázorní zeleno al. modro v závislosti od toho, či sa
na dofarbenie pouţije fast green al. anilínová modrá; erytrocyty sa sfarbujú na oranţovo aţ
oranţovočerveno.
Nisslovo farbenie – metóda na štúdium teliesok v nervových bunkách.
Palova modifikácia Weygertovho farbenie myelínových pošiev – metóda na znázornenie
myelinizo-vaných nervov, vzorky sa dajú spracovať aj po niekoľkých týţd., ak sa uskladnia
v dvojchro-mane draselnom.
Panoptické farbenie podľa Pappenheima – farbenie krvných rozterov, kt. umoţňuje diferenciáciu
buniek a bunkových organel.
Postup: rozter sa farbí 3 min May-Grünwaldovým rozt. (zmes rozt. eozínovej modrej v metanole a
glycerínu v pomere 2:1), potom sa opláchne destilovanou vodou a nechá mokrý 3 min stáť, opäť sa
premyje, nechá odkvapkať voda a potom 15 min farbí pracovným Giem-sovým rozt. (zmes
eozínového kyslého azúru II a metanolového rozt. azúru II s glycerínom v pomere 2:1; pracovný
rozt. sa pripraví z 1 d. základného rozt. a 20 d. destilovanej vody; rozt. je pouţiteľný ½ h). Nakoniec
sa rozter dôkladne opláchne destilovanou a nechá usušiť pri izbovej teplote.
Papanicolaouovo farbenie – metóda f. rozterov rozličných telových sekrétov z dýchacieho, GIT
a genitourinárneho systému na vyšetrenie odlúpaných buniek, dg. malígneho procesu.
Pappenheimovo farbenie – pôvodná metóda f. pomocou metylovej zelenej a pyronínu pouţívaná
na diferenciáciu bazofilných granúl erytrocytov a fragmentov jadier; Äpanoptické f. podľa
Pappenheima.
PAS f. – [angl. perjodic acid–Schiff] f. glykogénu, epitelových hlienov, neutrálnych polysacharidov a
glykoproteínov pomocou kys. perjódovej a Schiffovho činidla. Tkanivové rezy sa vystavia účinku
kys. perjódovej, kt. oxiduje hydroxylové skupiny na priľahlých atómoch uhlíkov al. priľahlé
hydroxylové skupiny a aminoskupiny na aldehydové skupiny. Následným farbením Schiffovým f.
vzniká prídavný produkt s aldehydmi za vzniku červeného reakčného produktu.
Perdrauovo farbenie – modifikácia Bielschowskyho metódy na f. kolagénu a retikulínu.
Perlsovo farbenie – f. na hemosiderín. Po pridaní HCl a ferokyanidu draselného vzniká v
prítomnosti hemosiderínu pruská modrá.
Polychromatická metylénová modrá – rozt. uhličitanu draselného a metylénovej modrej, pou-ţíva
sa na znázornenie plazmatických a ţírnych buniek.
Ransonovo farbenie pomocou pyridínu a striebra – f. nervových buniek a ich výbeţkov.
Reverzné Giemsovo farbenie – syn. R metóda, f., pri kt. sa pri farbení Giemsovou metódou
znázor-nia recipročné pásiky chromozómov (R-pásiky).
Rogerova-Footova modifikácia Bielschowskyho metódy – metóda na f. nervových vláken a
neorifibríl pomocou dvojamoniakového rozt. striebra[Ag(NH3)2OH].

Sellerovo farbenie – f. pomocou zmesi alkoholického rozt. metylénovej moderj a zásaditého
fuchsínu, kt. sa sfarbujú Negriho telieska do jasne červena na purpurovom pozadí; pouţíva sa na
rýchlu dg. besnoty.
Schiffovo farbenie – činidlo pouţívané na dôkaz aldehydov; pripravuje sa rozpustením 0,25 g
fuchsínu v 1 l vody a odfarbením pomocou oxidu siričitého. V prítomnosti aldehydov sa obnoví
modré sfarbenie.
Schmorlova metóda – metóda f. lipofuscínov (podľa Pearsa) v tkanivových rezoch.
Sterheimerovo-Malbinovo farbenie – f. močového sedimentu; farbivo má vysokú afinitu
k hyalínovým a epitelovým valcom, erytrocytom, jadrám epitélií močového mechúra a pošvy, ako aj
trichomonádam, z kt. kaţdú zloţku znázorňuje rozličným sfarbením.
Farbenie sudanovou čiernou B – f. na dôkaz legionel a tukových vakuol v baktériových bunkách.
Na rozter fixovaný teplom sa nanesie sudanová čierna B, zmyje xylolom a dofarbí safranínom.
Tukové vakuoly sa sfarbujú modročierno, baktériové bunky ruţovo.
T-farbenie – f. terminálnych koncov chromozómov pomocou Giemsovho farbivo al. akridínovou
oranţovou. T-pásy sa sfarbujú Giemsovým farbivom na tmavofialovo al. akridínovou oranţovou na
ohnivo oranţovo.
Tetrachromatické farbenie – f. pomocou eozínu Y, metylénovej modrej, azúru A a mytylénovej
violete v metylalkohole.
Trichromatické farbenie – syn. Gomoriho-Wheatleyova metóda, rýchla metóda f., kt. sa adekvátne
znázorňujú detaily rôzličných črevných prvokov. Rozt. pozostáva z chromotropu 2R 0,6 g, light
green SF 0,3 g, kys. fosfowolfrámovej 0,7 g, kys. octovej 1,00 ml a destilovanej vody ad 100,0 ml.
Truantovo farbenie pomocou auramínu a rodamínu – metóda na znázornenie mykobaktérií.
Teplom fixovaný rozter sa ofarbí rozt. auramínu s rodamínom, odfarbí a dofarbí permanganátom
draselným a pozoruje pod UV svetlom; acidorezistentné baktérie svietia ţltooranţovou farbou.
Unnovo farbenie pomocou alkalickej metylénovej modrej – metóda na znázornenie
plazmatických buniek pomocou silne zásaditého rozt. metylénovej modrej.
Unnovo-Pappenheimovo farbenie – variant metódy f. pomocou metylovej zelenej a pyronínu,
pouţíva sa na znázornenie plazmatických buniek a nukleoproteínov.
van Giesonovo farbenie – f. spojivového tkaniva kyslým fuchsínom a vodným rozt. trinitrofenolu.
Verhoeffovo farbenie – f. elastických vláken.
Verhoeffovo-van Giesonovo farbenie – histopatol. f. elastických vláken.
von Kossovo farbenie – f. kostných mineráloov dusičnanom strieborným.
Warthinovo-Starryho farbenie striebrom – metóda na f. bartonel a spirochét. Rozter usušený na
vzduchu sa ponorí do absol. etanolu, opláchne dest. vodou a inkubuje v 2 % dusičnane
striebornom. Krycie skielko sa potom vyvíja v zmesi dusičnanu strieborného, ţelatíny, glycerolu,
agaru a hydrochinónu. Mikroorganizmy sa sfarbujú na čierno na svetlom pozadí.
Waysonovo farbenie – metóda polárneho farbenia, pouţívaná na farbenie rozterov, tkanivových
rezov, vhodná najmä na dôkaz Yersinia pestis. dôkaz Yersinia pestis vo vzorkách tkanív
a lymfatických uzlín. Rozter sa ofarbí vodným rozt. zásaditého fuksínu a metylénovej modrej s
fenolom, opláchne vodou a usuší.
Weigertovo farbenie pomocou hematoxylínového ţeleza – jednoduchá metóda na f. väčšiny
jadrových a cytoplazmatických zloţiek.

Weygertovo farbenie myelínových pošiev – metóda na dôkaz myelínových pošiev výbeţkov
nervových buniek.
Weigertovo farbenie vláken neuroglie – zloţitá metóda f. gliových vláken.
Weigertov rezorcín-fuchsín – f. na farbenie elastických vláken.
Weilovo farbenie – f. myelínových pošiev.
Wirtzovo-Conklinovo farbenie spór – rozter sa zahreje s malachitovou zelenou, opláchne a
dofarbí safranínom. Spóry sa znázornia zeleno v červených krvinkách.
Wrightovo farbenie – zmes eozínu a metylénovej modrej, pouţíva sa na demonštráciu krviniek a
malarických parazitov.
Ziehlovo-Neelsenovo farbenie – [Ziehl, Franz H., 1857 – 1926, nem. neurológ pôsobiaci v
Lübecku; Neelsen, Frierich K., 1854 – 1894, nem. patológ pôsobiaci v Rostocku a Draţďanoch] f.
acidorezistentných mikroorganizmov. Metóda farbenia acidorezistentných baktérií: na preparát
fixovaný pretiahnutím skielka nad plameňom sa naleje karbolfuchsín (10 ml nasýteného
etanolického rozt. zásaditého fuchsínu + 5 ml kys. karbolovej sa doplní do 100 ml vodou), zahrieva
5 min do výstupu pár, po 2 min sa rozt. karbolfuchsínu zleje, skielko opláchne, omyje destilovanou
vodou, ponorí sa na 1 – 2 min do kyslého etanolu (3 d. konc. HCl + 97 d. 70 % etanolu), omyje a
dofarbí 30 s metylénovou modrou. Po usušení sa pozoruje pod imerziou. Acidorezistentné mikróby
sa javia ako červené paličky na modrom pozadí.
Metóda vyuţíva vysokú retenciu karbolfuchsínu pri odfarbovaní acidorezistentných baktérií kyslým
alkoholom. Acidorezistentné baktérie sú mimoriadne odolné voči chem. vplyvom prostredia (kys.,
zásady, detergenty), ťaţko a pomaly sa farbia a odolávajú odfarbeniu kys. a nepolárnymi
rozpúšťadlami. Metóda podľa Ziehla-Neelsena vyuţíva vysokú retenciu karbolfuchsínu pri
odfarbovaní acidorezistentných mikróbov kyslým alkoholom. Pred hodnotením sa preparátu
odfarbené mikroorganizmy dofarbia kontrastným farbivom (metylénová modrá al. malachitová
zeleň).
Potreby: 1. fixovaný preparát Mycobacterium tuberculosis (BCG vakcína); 2. konc. Karbolfuchsín (A
– 10 g fuchsínu + 100 g 96 % alkoholu; B – 50 g fenolu + destilovaná voda do 1000 ml; po
prefiltrovaní sa rozt. zmiešajú); 3. 3 % rozt. HCl v alkohole; 4. 1 % vodný rozt. metylénovej modrej.
Postup: 1. fixovaný preparát sa preleje konc. rozt. alkoholického karbolfuchsínu (konc.
karbolfuchsín, kt. sa pripraví z rozt. A a B; A = 10 g fuchsínu + 100 g 96 % alkoholu; B = 50 g fenolu
+ destilovaná voda ad 1000 ml; po prefiltrovaní sa rozt. zmiešajú), preparát sa zahrieva nad
plameňom aţ do vystúpenia pár, doplní sa farbivo a postup zopakuje 3-krát; preparát sa počas
farbenia nesmie usušiť a farbivo nesmie zovrieť; 2. po poslednom zahriatí sa farbivo zleje a
preparát odfarbuje kyslým alkoholom (3 % HCl v alkohole), a to dovtedy, kým viditeľne odchádza
farbivo; 3. preparát sa opláchne vodou; 4. preparát sa dofarbí veľmi zriedeným rozt. metylénovej
modrej; 5. preparát sa opláchne vodou a nechá dokonale uschnúť; 6. pozoruje sa pod imerziou.
Nález červeno ofarbených acidorezistentných paličiek Mycobacterium tuberculosis, obyčajne
palisádovito usporiadaných sa hodnotí semikvantitatívne (– = negat., + = < 20, ++ = 21 – 100, +++ =
> 100 baktérií).
Farberov test →testy.
Farberova choroba →choroby.
Farberov-Unzmanov syndróm – [Farber, Sidney, 1903 – 1973, amer. pediater; Unzman, Lahut,
amer. lekár] →Farberova choroba.
farbivá – [colores] farebné org. látky schopné absorbovať svetlo určitej vlnovej dĺţky.

Farbivá pouţívané vo farmácii a potravinárstve – môţu byť prírodné al. syntetické.
Prírodné f. rastlinného pôvodu sú rozp. v tukoch (napr. chlorofyl, červený al. oranţový karotén, ţltý
xantofyl) al. vo vode (napr. červené, fialové al. modré antokyány, ţlté flavóny, kt. podmieňujú
sfarbenie kvetov a plodov). Prírodné f. ţivočíšneho pôvodu podmieňujú sfarbenie koţe, vlasov, srsti,
peria (melaníny), krvi (hemoglobín), ţlče (ţlčové farbivá) a i.
Syntetické farbivá sa rozlišujú podľa chem. zloţenia, napr. acetónové anilínové, olejové a i.
V chémii sa f. pouţívajú ako pigmentované náterové hmoty, kt. sa nanášajú na predmety
(natieraním, máčaním, striekaním, stierkou, elektrostaticky ap.), aby ich chránili pred koróziou,
poveternostnými vplyvmi a zlepšovali ich vzhľad. Po nanesení a vysušení utvárajú ochranný
náterový film. Obsahujú pigment, plnivo, filmotvornú zloţku, rozpúšťadlo a aditíva. Delia sa na tmely
(max. pigmentované náterové hmoty slúţiace na vypĺňanie pórov podkladu), farby (pigmentované
náterové hmoty, zväčša matný film) a smalty (pigmentované náterové hmoty s dobrým rozlevom
poskytujúce film s vysokým leskom). Pigmenty sú biele, čierne al. pestré prášky, kt. sa nerozpúšťajú
ani v rozpúšťadlách, ani vo filmotvorných látkach. Dodávajú náterovej hmote farebný odtieň. Plnivá
sú biele al. ţltkasté prášky, kt. sa upravujú mechanické vlastnosti náterovej hmoty (namiesto
podstatne drahších pigmentov). Patrí sem blanc fixe, krieda, kaolín a mastenec, ťaţivec a vápenec.
Filmotvorné látky sú podstatnou zloţkou náterovej hmoty. Je to napr. rozlične upravený ľanový olej,
alkylové, epoxidové, epoxyesterové a polyesterové nenasýtené ţivice, chlórkaučuk, nitráty celulózy,
asfalty a rôzne kopolyméry. K rozpúšťadlám patrí napr. voda, butylacetát, etylacetát, ketóny, lakový
benzín. Aditíva sú povrchovo aktívne látky, emulgátory, prostriedky spomaľujúce sedimentáciu
pigmentov, sikatívy, látky obmedzujúce tvorbu kôry, podmieňujúce tixotropiu, odpeňovače ap., kt. sa
pridávajú na uľahčenie prípravy a zlepšenie náterových vlastností.
Vo farmácii sú f. pomocné látky na úpravu →farebnosti, vlastnosti lieku vnímanej zrakom. Farbenie
liekov má zlepšiť estetický vzhľad, zníţiť riziko zámeny, al. slúţi ako výstraţné znamenie. Na
farbenie liekov sa môţu pouţiť len prísne kontrolované a stále revidované f. Na farbenie
obaľovaných tbl. sa uprednostňujú nerozp. anorg. pigmenty (oxidy kovov a soli) a vo vode nerozp.
laky.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Syntetické farbivá povolené vo farmácii
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Slovenský názov (synonymum)
Latinský názov
Farba
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Amarant (Viktoria rubín O)
Amaranthum
fialová
Azorubín
Azorubinum
červená
Patentná modrá V
Caeruleum patent V
modrá
Erytrozín
Erythrosinum
svetločervenofialová
Ţltá SY
Flavum SY
oranţovoţltá
Indigotín
modrá
Čierna BN (brilantná čierna BN)
Nigrum BN
čierna
Ponceau 4 R (košenilová červená A)
červená
Ponceau 6 R
červenofialová
Tartrazín
Tartrazinum
ţltá
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Prírodné farbivá pouţívané v potravinárstve a farmácii sú významné zloţky podmieňujúce ich
farbu ako významnú organoleptickú vlastnosť. Poskytujú farebné odtiene v rozsahu viditeľného
spektra – od fialovej cez modrú (antokyaníny), zelenú (Ächlorofyly), ţltú (→flavonoidy, chinóny,
karotenoidy), oranţovú (→karotenoidy) aţ červenú farbu (antokyaníny, betalaíny, →hemoglobín,
→myoglobín). Ich kombináciou vznikajú zmesné farebné tóny vrátane hnedých aţ čiernych
(melanoidíny, naftochinóny a i.).

Podľa fyz. vlasností sa delia na rozp. vo vode (antokyaníny, flavonoidy, pyrolové farbivá) a rozp. v
tukoch (karotenoidy, naftochinóny). Podľa chem. zloţenia patria k izo- a heterocyklickým zlúč.
okrem niekt. karotenoidov, kt. majú alifatický reťazec.
Antokyaníny – patria k flavonoidom. Sú bohato zastúpené najmä v ovocí, zväčša vo forme
heteroglykozidov. Doteraz sa identifikovalo 15 antokyanidínov, z kt. sa v ovocí a zelenine
najčastejšie vyskytujú: delfinidín, kyanidín, malvinín, pelargonidín, peonidín a petunidín. Tvoria sa v
procese zrenia z flaván-3,4-diolov (proantokyanínov a leukoantokyanínov), kt. sú bezfarebné.
Vplyvom svetla a tepla sa flaván dehydrogenuje na 2-chromanylbenzén pri vzniku oxóniového iónu.
Systém konjugovaných dvojitých väzieb, kt. takto vznikajú, tvorí podmienky na absorpciu ţiarenia
časti spektra, čím sa zlúč. javí farebná. Antokyaníny majú amfotérny charakter. Obsahujú farebnú
zloţku – aglykón a cukrovú zloţku glykozidicky viazanú v polohe 3 a 5, zriedka 7. Niekedy je
cukrová zloţka acylovaná kys. kávovou, ferulovou, p-kumarovou a i. Cukrovú zloţku najčastejšie
tvorí glukóza, galaktóza, ramnóza, arabinóza, z disacharidov rutinóza, soforóza, výskyt
trisacharidov je zriedkavý. Farebnosť antokyanínov podmieňuje prítomnosť dvoch aromatických
kruhov, kt. sú spojené konjugovanými väzbami. Na farebný tón vplývajú substituenty (OH, OCH3) v
polohe 3,, 4, a 5,, napr. pelargonidín je oranţový, delfinidín modrý, peonidín červený. Na výslednú
farbu hotových výrobkov vplývajú aj degradačné produkty a metabolity vznikajúce počas
technologického spracovania a skladovania. Farebnosť antokyanínov ovplyvňuje najmä pH
prostredia. Prítomnosť oxóniového kyslíka podmieňuje ich reaktívnosť. Tepelným zásahom sa totiţ
odštiepuje cukrová zloţka, vzniká aglykón, kt. je intenzívnejšie sfarbený ako jeho glykozidová
forma; ďalším zohrievaním sa aglykón rozkladá a farba bledne. Pôsobenie svetla deštruuje
antokyaníny. Reakcia s oxidom siričitým vyvoláva reverzibilnú zmenu sfarbenia antokyanínov.
Reakcia s kovmi má za následok vznik fialových aţ modrých komplexov. Významnou vlastnosťou
antokyanínov je ich schopnosť aktivovať vitamín P.
Betalaíny – sú f. získané z červenej repy (Beta vulgaris esculenta f. rubra). Patria sem červené
betakyaníny a ţlté betaxantíny. Ich molekula obsahuje hydrogenované pyridínové jadro
konjugované s indolovým jadrom (betakaíny) al. prolínom (betaxantíny), ako aj 3 karboxylové
skupiny disociované do rôzneho stupňa. V rastlinách sú voľné ako aglykóny al. viazané ako
, ,
glukozidy. Betalaíny vznikajú v rastlinách z dvoch prekurzorov, 3 ,4 -dihydroxyfenylalanínu (DOPA) a
tyrozínu cez kys. betalámovú. Ich stabilitu ovplyvňuje pH prostredia, teplota, kyslík a svetlo.
Umelé farbivá – pouţívané v potravinárstve a farm. sa pouţívajú ako aditíva s cieľom upraviť
vzhľad potravín, a to najmä kyslé farbivá, kt. sú vodorozpustné. U nás je povolených 9 druhov:
červené – amarant (v USA od r. 1976 zakázaný FDA), azorubín S, briliantná čierna BN, erytrozín,
ponceau 4 R; ţlté – tartrazín, ţltá SY; modré – indigotín (redukuje sa na bezafebné deriváty),
brilantná modrá a brilantná čierna. Pouţívanie f. je schválené hlavným hygienikom MZ (vyhl. 4. 35
Zb. 1977), podľa kt. sa nesmú pridávať do základných potravín, zmiešať sa môţe max. 6 druhov,
prifarbovaním sa nesmú zakrývať hygienické nedostatky a ich pouţitie musí byť označené na obale.
Niekt. aminoderiváty vznikajúce štiepením farbív majú kancerogénne účinky. Na degradáciu niekt.
neţiaducich farbiacich látok sa pouţívajú bieliace prostriedky, kt. ich rozrušujú redukciou (SO 2) al.
oxidáciou (chlórnany, bromičnany, H2O2). Liečivé prípravky na parenterálne pouţitie, kolýriá,
instilačné a inhalačné prípravky sa nesmú farbiť, ak nie je uvedené inak.
Biologické farbivá – pouţívané na mikroskopické pozorovanie vo viditeľnom svetle sú diachrómy,
v modrom a UV svetle sú fluorescenčné f., fluorochrómy.
Kaţdé f. obsahuje v molekule →chromofor (napr. kys. karbonylovú CO, nitro NO 2, azo –N=N–
skupinu) a kyslú al. zásaditú disociačnú skupinu auxochróm (napr. –OH, –NH2).
Kyslé f. (plazmatické) majú afinitu k zásaditým štruktúram bunky, farbia cytoplazmu. Patria sem
eozín, kyslý fuchsín, erytrozín, nigrozín, kys. pikrová, metylénová modrá atď.

Zásadité f. (jadrové) sa viaţu na štruktúry s obsahom kyslých látok, napr. jadro (bázický fuchsín,
kryštálová fialová, malachitová zeleň, metylénová modrá, metylová fialová, toludínová modrá, tionín
atď.).
Amfotérne f. sa pouţívajú na vitálne farbenie, menej na farbenie histol. rezov (pyronín G, rodamín
S, G a B).
Neutrálne f. majú význam v hematol. (napr. soľ metylénovej modrej a eozínu). Dosiahne sa nimi
viacfarebné zafarbenie zloţiek krvi.
Prehľad významnejších biologických farbív
Alciánová modrá – f. obsahujúce meď na farbenie kyslých mukopolysacharidov; môţe sa
kombinovať s PAS-metódou.
Alizarínová červená – sodná soľ alizarínmonosulfonátu.
Alizarínová červená S – alizarínsulfornát sodný, f. rozp. vo vode.
Alizarínová modrá – modré f. odvodené od antracénu.
Alizarínová ţltá – acidobázický indikátor pouţívaný v rozpätí pH 10,1 – 12,1.
Anilínová červená – zásaditý fuchsín.
Anilínová hnedá – syn. Bismarckova hnedá, manchesterská hnedá, fenylénová hnedá, zásadité
anilínové f., fenyléndiazometafenyléndiamín, C6H4[N2C6H3(NH2)]2, pouţíva sa v histol.
Anilínová modrá – syn. antracénová modrá, čínska modrá, morská modrá, solubilná modrá 3M al.
2R, vodná modrá; zmes trisulfonátov trifenylrozanilínu a difenylrozanilínu. Zmes sulfonačných
produktov vo vode rozp. fenylovaného rozanilínu a pararozanilínu.
Antracénová modrá – alizarínová modrá.
Benzamínová modrá – 3B, trypanová modrá.
Berlínska modrá – pruská modrá.
Bismarckova hnedá – anilínová hnedá.
Bismarckova hnedá R – tmavohnedé f., pouţíva sa v textilnom, a garbiarskom priemysle, ako aj v
biol.
Bismarckova hnedá Y – čiernohnedý prášok, pripravený syntetický. Pouţíva sa v textilnom
priemysle, ako aj v biol. na dôkaz kvapiek hlienu v čreve a chrupavky v priedušnici a embryovom
tkanive.
Bordeauxská červená – cerazín.
Borrelova modrá – oxid strieborný, f. na spirochéty.
Brilantkrezylová modrá – syn. brilantná modrá, krezylová modrá, 2R.N al. B. B. S.; oxazínové f.,
obyčajne C15H16N3ICl, pouţíva sa na farbenie krviniek.
Brilantná modrá – brilantkrezylová modrá, indigo.
Brilantná zelená – zásadité f. s výraznými bakteriostatickými účinkami na grampozit. baktérie.
Brilantná ţltá – acidobázický indikátor pouţívaný v rozpätí pH 6 – 8.
Brómfenolová červená – indikátor, dibrómfenol-sulfónftaleín.
Brómfenolová modrá – tetrabrómfenolsulfónftaleín, pouţíva sa ako indikátor na stanovenie
koncentrácie vodíkových iónov; pri pH 3 je ţltá, pri 4,6 modrá.

Brómchlórfenolová modrá – dibrómdichlórfenolsulfónftaleín (C6H2ClBrOH)2C.C6H4.SO2-ONa.
Brómkrezolová zelená – indikátor pouţívaný na stanovenie koncentrácie vodíkových iónov, pri pH
4,0 je ţltý, pri 5,4 modrý.
Brómtymolová modrá – dibrómtymolsulfónftaleín, pouţíva sa ako indikátor na stanovenie
koncentrácie vodíkových iónov, pri pH 6,0 je ţltá, pri 7,6 modrá.
Cerazínová červená – sudan III.
Čínska modrá – anilínová modrá.
Delafieldovo hematoxylínové farbivo – prípravok hematoxylínu,
amónnohlinitého, vody, glycerínu a metanolu, kt. sa pouţíva na f. jadier.

alkoholu,

síranu

Diamínová modrá – trypanová modrá.
Dianilová červená 4 C – syn. dianínová červená 4 B, benzopurpurín 4 B.
Dianilová modrá – H. 3 G, trypanová modrá.
Diazínová zelená – Janusová zelená B.
Eozín – sodná soľ tetrabrómfluoresceínu, C 20H6Br4Na2O5. Dôleţité cytoplazmatické ruţové f.,
pouţíva sa napr. v kombinácii s hematoxylínom, metylkénovou modrou a metylovou zelenou.
Etylová zelená – briliantová zelená.
Evansová modrá – T-1824, zelenomodrý al. hnedý prášok, bez zápachu, C34H24N6Na4O14S4,
pouţíva sa na stanovenie celkového objemu cirkulujúcej krvi, podáva sa i. v.
Fast acid green N – syn. light green S F yellowish, kyslé f. pouţívané ako plazmatické f.
Fast green F. C. F. – zelené f. pouţívané v histol. na farbenie plazmy a kolagénu.
Fast red B al. P – cerazín.
Fast yellow – kyslé azofarbivo, kt. sa pouţíva na farbenie kostí.
Fenolová červená – fenolsulfoftaleín.
Fuchsín – červené triaminotrifenylmetánové f. Kyslý fuchsín – syn. kyslá magenta, zmes
sulfónovaných fuksínov v Andradeho indikátore a rôznych zloţitých f. Nový fuchsín – zásadité
farbivá, podobné zásaditému fuchsínu; ide o triaminotritolylmetánchlorid al. trimetylfuchsín
[CH3(NH2). .C6H3]2C.C6H3(CH3).NH2Cl. Zásaditý fuchsín – zásaditá magenta, trifenylmetánové
farbivo, zmes rozanilínu a pararozanilínu a magenta II, kt. sa pouţíva vo forme karbolfuchsínu pri
Gramovom a Ziehlovom-Neelsenovom farbení, ako aj ako antimykotikum v Castellaniho rozt. a ako
germicídum a histologické farbivá.
Giemsov roztok – základný rozt. pozostáva zo zmesi kyslého eozínového azúru II a azúru II
v metanole:glycerolu (1:1); pracovný rozt. sa prirpravuje zmiešaním 1 obj. základného rozt. s 20 obj.
dielmi aqua bidestillata.
Helvétska modrá – metylová modrá.
Hemalumina – jadrové f. obsahujúce hematoxylín a aluminu, široko pouţívané, najmä v kombinácii
s eozínom.
Hematoxylín – bezfarebné kryštáliky získané extrakciou z rastliny Haematoxylon campechianum
éterom. Pouţíva sa ako acidobázický indikátor v rozpätí pH 5 – 6, jeho oxidovaná forma ako f. v
mikrobiológii

Hematoxylín–eozín – zmes hematoxylínu v destilovanej vode s vodným rozt. eozínu, pouţíva sa aj
univerzálne na rutinné vyšetrovanie tkanív; jestvujú ich početné varianty, napr. Maximowovo f.
Hoffmanova zelená – jódová zelená.
Chinaldínová
modrá
–
1-etyl-2-[3-(1-etyl)-2(1H)chinolylidén)propenyl]chinolíniumchlorid,
C25H25ClN2; jasne modrozelené f., kt. sa pouţíva na cytodiagnostiku ruptúry fetálnych membrán.
Chlorazolová modrá – 3 B, trypanová modrá.
Chlorofenolová červená – acidobázický indikátor v rozpätí pH 5,2 (ţltý) aţ 6,8 (červený).
Indigová červená – syn. indoxylová červená, sfarbená látka vzniknutá zahrievaním vodného rozt.
indoxylu na 130 °C.
Indigová modrá – indigotín.
Indofenolová modrá – (CH3)2N.C6H4.N:C10H6:O; modré f. vznikajúce pri Nadiho reakcii a pri
indofenolovom teste.
Indokyanínová zelená – trikarbokyanínové f., kt. sa vyskytuje ako olivovohnedý, tmavozelený,
tmavomodrý al. čierny prášok; pouţíva sa ako na stanovenie celkového objemu cirkulujúcej krvi,
srdcového vývrhu a ako funkčný test pečene; podáva sa i. v.
Indulínová čierna – nigrozín.
Izamínová modrá – alkalická modrá, trifenylrozanilínmonosulfát sodný.
Janusova zelená B – syn. diazínová zelená, farbivo pouţívané supravitálne na znázornenie
mitochondrií.
Jódová zelená – syn. Hoffmanova zelená, trifenylmetánové f., kt. sa pouţíva ako chromatínové f.
Karmínová červená – f. odvodené od karmínu.
Konţská červená – tmavočervený aţ hnedočervený prášok bez zápachu, kt. sa rozkladá po
expozícii kyselinám. Pouţíva sa v dg. amyloidózy a ako antihemolytický a detoxikačný prostriedok.
Konţská modrá – 3 B, trypanová modrá.
Krezolová červená – orto-krezolsulfoftaleín, acidobázický indikátor v rozpätí pH 7,2 (ţltý) aţ 8,8
(červený).
Krezylová modrá – 2 R. N., B. B. S., brilantkrezylová modrá.
Kühneho metylénová modrá – zmes motylénovej modrej a dehydratovaného alkoholu vo
fenolovom rozt.
Kyanolová modrá – jasne modré f. podobné trifenylmetánu.
Leukometylénová modrá – metylénová modrá.
Light green 2 G al. 2 GN – syn. light green SF yellowish.
Light green N – malachitová zelená.
Light green SF yellowish – kyslé f. pouţívané na farbenie plazmy.
Lorrain Smithovo farbivo – síran nílskej modrej sfarbuje karboxylové kys. na modro, kým
neutrálny tuk na ruţovo.
Löfflerova metylénová modrá – zmes metylénovej modrej v alkoholickom vodnom rozt. hydroxidu
draselného.

Luxol fast blue – f. pouţívané v histol. na farbenie zloţitých tukov, najmä myelínu farbivo má afinitu
k fosfolipidom, lecitínu a kefalínu.
Macchiavellovo farbivo – špeciálne f. rickettsií a chlamýdií, kt. sa farbia na červeno, jadra buniek
tmavomodro, cytoplazma svetlomodro.
Magdalská červená – syn. sudanová červená, zásadité f., kt. sa pouţíva na farbenie spojivového
tkaniva; je to zmes monoamino- a diaminonaftosafranínov.
Malachitová zelená – brilantná zelená.
Machesterská hnedá – anilínová hnedá.
Manchesterská ţltá – syn. Martiusova ţltá, jedovaté ţlté azofarbivo, kt. sa pouţíva na farbenie a
prípravu svetelných filtrov.
Mannovo-Lentzovo farbivo – f. Negriho teliesok v krvi opri besnote pomocou rzt. eozín –
metylénová modrá; telieska sa farbia na červeno, inklúzie na modro.
Mansonovo farbivo – f. Plasmodium malariae Mansonovým rozt. (rozt. metylénovej modrej a
boraxu); parazity sa farbia tmavomodro, eytrocyty zelenkasto.
Martiusova ţltá – manchesterská ţltá.
Maslová ţltá – p-dimetylaminoazobenzén.
Maximova metóda farbenia – farbenie hematoxylínom-eozínom-azúrom II.
Mayerovo hemalumíniové farbivo – f. pomocou vodného rozt. hemateínu, oxidu hlinitého, tymolu
a eozínu.
Mayerova mucihemalumina – vodný rozt. hemateínu, aluminy, tymolu a 90 % alkoholu.
Mayerovo mucihemateínové farbivo – špecifické farbivo na mucín.
Mayovo farbivo – metóda f. baktériových spór. Spóry sa farbia najprv 5 % kys. chromovou, potom
amoniakom a horúcim karbolfuksínom, odfarbením zriedenou kys. sírovou a následným farbením
metylénovou modrou. Spóry sa farbia na červeno, vegetatívne bunky na modro.
Mayovo-Grünwaldovo f. – f. pomocou alkoholickej neutrálnej zmesi metylénovej modrej a kyslého
eozínu v zmesi metanolu:glycerolu (2:1).. Na krvný rozter vysušený na vzduchu sa navrství
koncentrovaný Mayov-Grünwaldov rozt. (1,0 ml kyslého rozt. eozínu a metylénovej modrej + 100 ml
metylakoholu + 50 ml glycerínu) a farbí 5 min. Potom sa pridá rovnaký objem destilovanej vody,
nechá pôsobiť 5 min a spláchne destilovanou vodou.
Meirowskyho farbivo – stmavnutie existujúceho melanínu pp. vplyvom oxidácie v priebehu
niekoľkých s a úplné stmavnutie v priebehu min aţ h po expozícii dlhovlnovému UV ţiareniu.
Metanilová ţltá – metanilínová ţltá extra, indikátor (pH 1,2 – 2,3).
Metenamínové striebro – farbivo pouţívané na f. argentafinných buniek. Pouţíva sa spolu s
dofarbením chloridom zlatitým, tiosíranom sodným a safranínom O. Argentafinné granuly sa sfarbia
na čierno, kým granuly mastocytov ostávajú červené.
Metylénová modrá – syn. švajčiarska modrá, metyltionínchlorid, tmavozelené kryštáliky al.
kryštalický prášok s bronzovým leskom, kt. sa ľahko redukuje na bezfarebnú leukometylénovú
modrú a tá zasa oxiduje na metylénovú modrú. Anilínové f., kt. sa pouţíva ako bakteriol. f. a ako
indikátor, podáva sa v th. methemoglobinémie a pri otrave kyanidom. Pripravuje sa vo forme
nasýteného (7 %) rozt. v absol. alkohole, kt. sa pred pouţitím zrieďuje.
Metylénová modrá O – toluidínová modrá O.

Metylová červená – f., kt. sa pouţíva ako acidobázický indikátor v rozpätí pH 4,4 (červený) aţ 6
(ţltý).;
Metylénová zelená – mononitrometylénová modrá, vykazuje tmavozelenú metachromáziu.
Metylová zelená – 1. zelené zásadité trimetylmetánové f., kt. sa pouţíva v histol. a farbenie zloţiek
DNA (metylová zeleň–pyronín); 2. briliantová zelená.
Metylová zelená–pyronín – rozt. metylénovej zelenej a pyronínu (obyčajne pyronínu Y), kt. sa
pouţíva na diferenciálne f. DNA a RNA: DNA sa sfarbuje pôsobením metylénovej zelene do
modrozelena, kým RNA pyronínom do červena.
Metylová ţltá – dimetylaminoazobenzén.
Metylvioleť – anilínové farbivo pouţívané v bakteriológii.
Michaelisovo f. – zmes alkoholického rozt. metylénovej modrej a rozt. eozínu v acetóne; pouţíva
sa na znázornenie krviniek.
Morská modrá – anilínová modrá.
Naftalínová červená – magdalská červená.
Naftamínová modrá 3 B. X. – trypanová modrá.
Naftolová ţltá – manchesterská ţltá.
Neisserova kryštálová violeť – rozt. kryštálovej violete 1 g + etanolu 10 ml + destilovanej vody
300 ml.
Neisserova metylénová modrá – 2 % vodný rozt. metylénovej modrej 10 ml + etanolu 4 ml + kys.
octovej ľadovej 10 ml + destilovanej vody 180 ml.
Neutrálna červená – zásadité červené fluórochrómové f., kt. sa pouţíva ako acidobázický indikátor
v rozpätí pH 6,8 (červený) aţ 8 (ţltý), ako aj na supravitálne farbenie krvi na znázornenie vakuol v
bunkách, najmä vakuómov.
Niagarská modrá 3 B – trypanová modrá.
Nílska modrá – (C2H5)2N.C6H3(ON)C10H5.NH2.(SO4)1/2; oxazínové f., kt. farbí karboxylové kys. na
modro.
Ninhydrín – triketohydrindénhydrát; →aminokyseliny.
Olejová červená – sudan III.
Olejová červená IV – šarlachová červená.
Olejová červená O – červené diazofarbivo na farbenie neutrálnmeho tuku; je rozpustnejšie v
tukoch ako vo vode al. alkoholoch.
Palovo farbivo – modifikácia Weigertovho farbenia myelínových pošiev, pri kt. sa pouţívajú
rozličné koncentrácie dvojchromanu draselného.
Paríţska čierna – carbo animalis.
Paríţska zelená – podvojná soľ octanu meďantého a metaarzenitanu meďnatého, kt. sa pouţíva
ako insekticídum.
PAS – farbenie pomocou kys. perjódovej a Schiffovho f.
Polychrómová metylénová modrá – zmes metylénovej zelenej, metylénového azúru, metylénovej violete a metylénovej modrej.

Pruská modrá – syn. berlínska modrá, amorfný modrý prášok, Fe4[Fe(CN6)]3.
Pyrolová modrá – C4H4N.C[C6H4.N(CH3)2]2.
Romanowskyho farbivo – prototyp mnohých f. obsahujúcich eozín–metylénovú modrú na farbenie
krvných rozterov a malarických parazitov vrátane Giemsovho, Leishmanovho a Wrightovho
farbenia.
Rozanilín – basic red 9, zásadité f. odvodené od trifenylmetánu, vyskytuje sa ako červenohnedé
kryštáliky, kt. sú rozp. v kys. a alkohole, ľahko rozp. vo vode. Pouţíva sa ako hydrochlorid pri
príprave iných f., napr. ako zloţka zásaditého fuksínu.
Safranín O – basic red 2, zásadité anilínové červené f., kt. sa pouţíva ako jadrové f. a na
dofarbovanie pri Gramovej metóde.
Sellerovo farbivo – zmes alkoholických rozt. metylénovej modrej a zásaditého fuchsínu, kt.
znázorňuje Negriho telieska jasne červeno, na purpurovooranţovom pozadí; pouţíva sa na rýchlu
dg. besnoty.
Senitolová červená – f. s vysoko selektívnym baktericídnym účinkom na stafylokoky; pouţíva sa aj
na senzibilizáciu fotografických platní na červené svetlo.
Schweinfurtská zelená – paríţska zelená.
Sudanová červená – magdalská červená.
Sudanova čierna B – f. pouţívané na znázonenie legionel a tukových vakuol v baktériových
bunkách. Teplom fixovaný rozter sa ofarbí sudanovou čiernou B, opláchne xylolom a dofarbí
safranínom. Tukové vakuoly sa znázorújú modročierno, baktériové bunky ruţovo.
Šarlachová červená – syn. olejová červená IV, ponceau 3 B, šarlach R, sudan IV; v tuku rozp.
azofarbivo, kt. má schopnosť stimulovať proliferáciu buniek a pouţíva sa na urýchlenie hojenia rán.
Šarlachová červená sulfonát – sodná soľ azobetanaftolu kys. azobenzéndisulfónovej; pouţíva sa
na tie isté účely ako šarlachová červená.
Švajčiarska modrá – metylénová modrá.
Toluidínová modrá O – syn. metylénová modrá O, chloridová soľ al. dvojitá zinkovochloridová soľ
aminodimetylaminotolufenaztioniumchloridu; pouţíva sa na znázornenie bazofilných a
metachromatických látok.
Toluylénová červená – neutrálna červená.
Trypanová červená – kyslé azofarbivo, kt. sa pouţíva ako vitálne farbivo a má isté trypanocídne
účinky.
Trypanová modrá – syn. azidínová modrá 3 B, benzamínová modrá 3 B; benzo modrá,
chlorazolová modrá, konţská modrá 3 B, diamínová modrá, dianilová modrá, H. 3 G, naftamínová
modrá, 3 B. X, niagarská modrá 3 B. X; sodná soľ kys. toluidíndiazodiamínonaftoldisulfónovej, kyslé
azofarbivo, kt. sa pouţívalo na vitálne farbenie a v th. infekcií prvokmi.
Tuková čierna HB – sudanová čierna B.
Unnova alkalická metylénová modrá – silne zásaditý rozt. metylénovej modrej, kt. sa pouţíva na
farbenie plazmatických buniek.
Verhoeffovo farbivo – f. na znázornenie elastických vláken.
Verhoeffovo-van Giesonovo farbivo – histopatol. f. pouţívané na znázornenie elastických vláken.

van Giesonovo farbivo – vodný rozt. trinitrofenolu a kyslého fuksínu, pouţíva sa na f. spojivového
tkaniva.
Viktoriina modrá – trifenylmetánové f. s bakteriostatickými vlastnosťami.
Viktoriina zelená – malachitová zelená.
Vitálna červená – f., kt. sa vpravuje i. v. do obehu s cieľom stanoviť celkový objem cirkulujúcej krvi.
Vodná modrá – anilínová modrá.
von Kossovo farbivo – rozt. dusičnanu strieborného pouţívaný na f. kostných minerálov.
Ziehlov-Neelsenov karbolfuchsín – zmes zásaditého fuksínu, alkoholu, tekutého fenolu a
purifikovanej vody.
farbocit – schopnosť oka rozpoznávať farby; →farebné videnie. Normálny f. sa nazýva trichromázia.
Poruchy farbocitu – moţno rozdeliť na úplné a čiastočné, môţu byť vrodené al. získané. Poruchu
f. prvý opísal Dalton, kt. tento jav skúmal na sebe.
Úplná porucha f., keď pacient nerozozná nijakú farbu sa nazýva achromatopsia. Je to mimoriadne
zriedkavý stav. Môţe byť podmienená prítomnosťou farbiva v čapíkoch len pre príjem jednej
základnej farby (čapíkový monochromatizmus) al. úplným chýbaním farbiva v čapíkoch; prítomný je
len rodopsín v tyčinkách, preto sa postihnutému javí svet len v čiernobielom podaní (tyčinkový
monochromatizmus). Okrem toho má aj zníţenú zrakovú ostrosť na 20 % normy, svetloplachosť a
nystagmus.
Čiastočná porucha f., neschopnosť vnímať jednu zo základných farieb sa nazýva dichromá-zia.
Neschopnosť vnímať červenú farbu je protanopia, zelenú farbu deuteranopia a modrofia-lovú farbu
tritanopia.
Častejšie ide o tzv. anomálnu trichromáziu, pri kt. si pacient v dôsledku oslabenia f. niekt. farby mýli,
resp. zamieňa; porucha vnímania v oblasti červenej zloţky spektra je protanomáliu, zelenej zloţky
deuteranomália a modrofialovej zloţky tritanomália.
Vrodené poruchy farbocitu – sa častejšie vyskytujú u muţov. Poruchy vnímania červenozelenej
zloţky postihujú aţ 8 % muţov (z toho tvorí protanopia a protananomália 2 % a deuteraniopia a
deuteranomália 6 %) neţ ţien (pomer 9:1). Ide totiţ o recesívne dedičnú poruchu viazanú na
chromozóm X, takţe u ţien, kt. majú 2 chromozómy X a jeden z nich je obyčajne zdravý, je výskyt
porúch f. zriedkavejší.
Vrodené poruchy f. sa vyskytujú aj pri niekt. dedičných sy., ako je okulárny albinizmus (→ForsiusovErikssonov sy.;; →syndrómy) a autozómovo dominantne dedičná juvenilná atrofia optika.
Získané poruchy farbocitu – sú súčasťou al. následkom chorobného postihnutia sietnice a
zrakovej dráhy a majú dynamický charakter. Môţu byť jedným z včasných príznakov otráv dlhodobo
pouţívaných liekov (antireumatiká, sedatíva a hypnotiká), nikotínom, alkoholom, olovom a i. a môţu
byť aj včasným prejavom hepatopatie.
Dg. porúch farbocitu – vykonáva sa pomocou testov, napr.jednoduchým testom farebnými
pradienkami vlnky podľa Holmgrena, kt. sa dá pouţiť uţ u 2 – 3-r. dieťaťa. Medzi farbami nesmú
chýbať odtiene, kt. sa pri poruchách f. najľahšie zamieňajú (napr. olivová, sivá, sivoruţová,
svetlofialová, rôzne odtiene modrej). Pradienka sa pri vyšetrení rozloţia na dobre osvetlenú plochu,
vyberie sa z nich zväzok svetlozelenej, purpurovej a sýtočervenej farby a úlohou vyšetrovaného je
vybrať z ostatných vzoriek pradienka s rovnakýmiu farebnými tónmi.

Presnejšie je vyšetrenie pomocou pseudoizochromatických tabuliek. Ide o zostavu rôznych písmen
a číslic znázornených v zameniteľných farbách rovnakými farbami odlišnej sýtosti al. odlišnými
farbami rovnakej sýtosti.
Daatova tabuľka pozostáva z 10 riadkov, v kt. sú rôznofarebnými vláknami vyšité malé obdĺţniky (v
jednom ich býva ~ 7). V niekt. riadkoch sa pouţité farebné tóny líšia veľmi málo (vyskytujú sa rôzne
odtiene purpurovej, zelenej ap.), u inýchsú rozdiely výraznejšie (ţltá, modrá, hnedá, zelená ap.).
Úlohou vyšetrovaného je určiť, kde sú podľa neho v riadku podobné farby, hoci aj s trocha odlišným
tónom, a kde sa farby podstatne líšía.
Patria sem aj →Stillingove pseudoizochromatické tabuľky, Ishiharove, Matsubarove (pre deti),
Rabkinove al. Velhagenove. Súbor jednotlivých testov je doplnený opisom a pokynmi na
vyhodnotenie skúšky.
Zriedkavejšie je usporiadanie, pri kt. sa vyuţíva simultánny kontrast vznikajúci na rozhraní medzi
dvoma oblasťami s rozličným zafarbením. Značky na tabuľkách s farebným podkladom (červeným
al. zeleným) sú neutrálne sivé. Pri pozorovaní normálnym okom sa zdá, ţe značky sú sfarbené
doplnkovou farbou. Ak vyšetrovaný farbu podkladu nerozoznáva, simultánny kontrast uňho
nevznikne a znaky rozoznáva len veľmi slabo. Simultánny kontrast je najvýraznejší pri styku sivej a
farebnej oblasti bez oddeľujúceho rozhrania. Preto sa na zvýšenie účinnosti testu pokrýva plocha
tabuľky jemným hodvábnym papierom, kt. zníţi sýtosť podkladu a zneostrí hranice značiek. Na
tomto princípe sú zaloţené testy tvoriace Heidelberskú farebnú kniţku.
Skúška spektrálnymi svetlami sa uplatňuje v →Nagelovom anomaloskope.
Prístroj na skúšanie f. sa pouţíva na zistenie schopnosti rozoznávať farebné signalizačné svetlá v
cestnej a ţelezničnej doprave, pri obsluhe rôznych zariadení, vo vojenských sluţbách ap. Princíp
skúšky spočíva v tom, ţe vyšetrovaný rozlišuje jednotlivé farby z predpísanej farebnej sady, kt. sa
náhodne striedajú. K jednotlivým farbám sa postupne pridáva biela zloţka, čím sa zniţuje farebná
sýtosť a sťaţuje rozlišovanie tónu farby.
Prístroj sa skladá zo skrinky s okienkom v prednej stene, cez kt. sa pozoruje vnútorný priestor
prístroja. Tento priestor je osvetlený trojicou ţiaroviek s predradenými filtratmi červenej, zelenej a
ţltej farby. Štvrtá ţiarovka má regulovateľnú clonu a slúţi ako zdroj bieleho svetla. Ţiarovky sa
zapínajú a vypínajú spínačmi v zadnej stene prístroja. Ovládanie clony je vyvedené na prednú
stenu. Vyšetrovanie prebieha zo vzdialenosti 2 – 3 m. Úlohou vyšetrovaného je správne rozlíšiť
farebný tón svetla oţarujúceho vnútrajšok skrinky prístroja.
Postup pri vyšetrení: 1. vyšetrujúci najprv striedavo rozsvecuje jednotlivé farebné svetlá, zatiaľ bez
prímesi bielej farby. Tým si overí prítomnosť farebného videnia u vyšetrovaného; 2. ak vyšetrovaný
udáva správne farby, vyšetrovaný zapne ţiarovku pre biele svetlo a opúť prepínma farebné svetlá;
postupne k nim prlynule pridáva vbielu farbu; 3. pri určitom stupni otvorenia clony začne
vyšetrovaný udávať nesprávne farby; číslo, kt. je na stupnici ovládacieho prvku clony v danej chvíli,
udáva mieru f. z hľadiska schopnosti rozlišovať farebné signály.
Tieto vyšetrenia sú dôleţité pri zaraďovaní pracovníkov do niekt. povolaní, napr. v doprave,
medicíne, priemysle ap. Na vydanie oprávnenia riadiť motorové vozidlo sa poţaduje
zodpovbedajúca miera farbocitu pre červenú a zelenú farbu; vyšetrovaný ich má rozoznať, ak je na
clone nastavené číslo 4 (stačí f. zistený signálnou lampou s červeným a zeleným filtrom). Vyššej
miere f. zodpovedá väčší čéselný údaj prístroja. Vyšetrovaný s dostatočnou mierou farbocit
rozoznáva farebnú signalizáciu aj v nepriaznivých podmienkach (hmla, dáţď, rušivé osvetlenie,
napr. oproti slnku).
farebné videnie – psychofyziol. dej, kt. podkladom je správna činnosť čapíkov v sietnici; →farbocit.
Človek vníma asi 150 farieb v rozsahu viditeľného svetla (350 aţ 800 nm) a pri konštantnej intenzite

svetla 15 mlx je schopný rozlíšiť aţ 17 000 odtieňov. Farebný vnem vzniká podráţdením sietnice
ţiarivou energiou svetla s rôznou vlnovou dĺţkou a ich vzájomným miešaním.
Princíp farebného videnia objasnil Young (1810) a Helmholtz (1830), kt. predpokladali prítomnosť 3
druhov receptorov v sietnici na príjem modrej (435 nm), zelenej (540 nm) a červenej farby (565 nm).
Kaţdý čapík obsahuje fotoreceptor len jedného druhu. Granit (1947) snímaním činnostných prúdov
z jednotlivých elementov sietnice zisil, ţe v čapíkoch sietnice sú 2 druhy receptorov, dominátorové
(dráţdené celým spektrom viditeľného svetla) a modulátorové reagujúce na 3 uţšie rozsahy
vlnových dĺţok svetla: 450 – 470 nm (modré), 520 aţ 540 nm (zelené) a 580 – 600 nm
(červenoţlté). Čapíky sú zodpovedné za denné a farebné videnie, kým tyčinky za videnie za šera.
Za výskumy v tejto oblasti bola Granitovi s Harlineom a Waldom r. 1967 udelená Nobelova cena.
Wald dokázal v čapíkoch sietnice vtákov špecifické fotosenzitívne karotenoidové pigmenty
reagujúce na vyššie uvedené vlnové dĺţky: astaxantín (pre červenú), lacertofulvín (pre modrú) a
luteín (pre ţltú). V čapíkoch sa tieto farbivá viaţu na špecifickú bielkovinu, kt. je odlišná od opsínu
al. skotopsínu tyčiniek.
Pri väčšine optických procesov nie je rozhodujúca vlnová dĺţka, ale kmitočet svetla, medzi kt. platí
vzťah l = c/( . n) ( – vlnová dĺţka svetla, – frekvencia svetla, n – index lomu prostredia). Pre
svetlo rovnakej frekvencie môţeme teda v závislosti od indexu lomu prostredia dostať rôznu vlnovú
dĺţku; napr. farba objektov, kt. je podmienená rôznou odrazivosťou pre rôzne vlnové dĺţky, sa pod
vodou nezmení (ak neberieme do úvahy absrocpiu v črevenej oblasti spektra, kt. je zreteľná pri
dostatočne hrubej vrstve vody), hoci vlnová dĺţka sa pre všetky farebné zloţky zmenší na 75 %
hodnoty vo vzduchu. Je to preto, ţe pri absorpcii svetla v látke je rozhodujúca frekvencia vlny. V
praxi sa však napriek tomu pouţíva vyjadrenie pomocou vlnovej dĺţky.
F. v. sa hodnotí meraním troch charakteristík – farebného tónu, sýtosti a svetlosti farby; tieto 3
kvality tvoria odtieň farby.
Procesy, kt. sa odohrávajú pri videní za šera, majú cyklicky priebeh (→Waldov cyklus).
farebnosť – 1. vnem farieb, fyz., fyziol. a psychol. jav, kt. základom je závislosť interakcie viditeľného
svetla s ľudským zrakom od vlnových dĺţok a intenzity svetla.
Viditeľné svetlo je →elektromagnetické žiarenie s vlnovými dĺţkami 350 – 750 nm. Svetlo, kt.
obsahuje len jednu vlnovú dĺţku sa označuje ako monochromatické. V praxi sa väčšinou stretávame
so svetlom, kt. obsahuje v rôznom pomere viac zloţiek s rozličnými vlnovými dĺţkami, t. j. s rôznym
spektrálnym zloţením. Výsledný farebný vnem závisí od relat. zastúpenia jednotlivých zloţiek.
Pri primeranej intenzite sa uţšie úseky vlnových dĺţok zrakom vnímajú ako spektrálne farby, od
fialovej aţ po červenú. Látky, kt. vydávajú (emitujú), odráţajú al. prepúšťajú len určité úseky
viditeľného svetla, sa za príslušných podmienok javia ako farebné.
Farebný vnem vrátane bielej al. sivej farby, moţno získať aj vyváţeným zmiešaním 3 odlišných
farieb (3 farebných svetiel), ak ani jedna z nich nie je zmesou ostatných dvoch. Za tieto 3 tzv. merné
farby sa obyčajne volia červená, zelená a modrá. Z aditívnosti farebného vnemu vychádza
kolorimetrická merná sústava CIE, kt. objektívne hodnotí f. podľa podielu 3 zvolených
chromatických zloţiek (merných farieb). V podstate sú to hypotetické farby, kt. reálne nexistujú.
Preto sa v praxi vyuţíva miešanie 3 reálnych základných farieb, pomocou kt. sa dá utvoriť väčšina
farebných odtieňov vnímateľných ľudským okom. F. sa tu vyjadruje číselne trichromatickými
súradnicami al. plošným diagramom chromatickosti, číselné vyjadrenie umoţňuje konštrukciu
prístrojov na objektívne meranie a kontrolu f.
Aditívne skladanie farieb je charakteristické tým, ţe vo výslednom spektrálnom zloţení sa zosilňujú
pridávané zloţky. Tento spôsob je známy napr. z farebných televíznych obrazoviek, kde sa ako

zdroj zákl. farieb pouţíva červený, zelený a modrý luminátor; hovorí sa o farebnom modeli RGB
(angl. Red, Green, Blue).
Subtraktívne skladanie farieb je beţné v typografii, kde sa miešajú farebné pigmenty. Výsledná
intenzita svetla odráţajúceho od zafarbeného povrchu sa pridávaním pigmentov (nositeľov farebnej
zloţky) zoslabuje. Ako zdroj základných farieb sa v tomto prípade pouţíva fialový, tyrkysový a ţltý
pigment; hovorí sa o fa- rebnom modeli CMY (angl. Cyan, Magenta, Yellow). V typografii sa z
praktických dôvodov doplňuje tento súbor čiernou farbou (na zníţenie cenových nákladov); hovorí
sa o modeli CMYK (angl. blacK).
Vnímaný farebný odtieň je daný obyčajne prevládajúcou zloţkou v spektre. Táto zloţka, ale i zloţky
ostatných farieb môţu byť pritom zastúpené s rôznou intenzitou, čo takisto ovplyvňuje spôsob
vnímania farby. V súčasnosti sa na opisovanie farieb najčastejšie pouţíva model HLS (angl. Hue –
farebný tón, Ligthess – svetlosť, Saturation – sýtosť).
Farebný tón – je farebný vnem, kt. vzniká pri vnímaní dopadajúceho svetla; moţno ho prirovnať k
dojmu vyvolanému dopadom monochromatického svetla s určitou vlnovou dĺţku. Intenzita vnemu
závisí od mnoţstva svetelného výkonu vnikajúceho do oka.
Svetlosť farby – je subjektívnou mierou svetelného výkonu vnikajúceho do oka. Pretoţe reálne
svetlo prakticky vţdy obsahuje rôzne vlnové dĺţky, väčšinou nevyvoláva vnem zodpovedajúci
monochromatickému ţiareniu. V svetle je prítomná jednofarebná zloţka s bielym pozadím, v kt. sú
zastúpené zloţky so všetkými vlnovými dĺţkami.
Sýtosť farby – je pomer výkonu jednofarebnej zloţky k zloţkám v pozadí, napr. čierna a biela farba
a rôzne odtiene sivej majú v modeli HLS nulovú sýtosť farby, lebo sú v nich zastúpené všetky zloţky
rovnako. Zo spôsobu zavedenia týchto pojmov vyplýva ţe farebný tón, ako aj svetlosť a sýtosť majú
charakterizovať subjektívny vnem al. spôsob, akým oko vníma farbu.
F. v. človeka ovplyvňujú mnohé faktory. Pretoţe ho sprostredkúvajú čapíky lokalizované najmä v
centrálnej oblasti sietnice, je ohraničené najmä na túto oblasť. Čapíky môţu byť funkčné len pri
dostatočnom osvetlení a pod určitou hranicou osvetlenia sa schopnosť rozoznávať farby stráca.
Farebná citlivosť oka sa však do istej miery mení aj nad touto hranicou, so stúpajúcou intenzitou
osvetlenia sa maximum citlivosti oka posúva k väčším vlnovým dĺţkam.
2. Farm. F. látok a tekutín sa liekopisne hodnotí ich porovnávaním so štandardmi a vyjadruje slovným
spôsobom. Na opis zrakového vnemu sa pouţíva pre nepestré farby: biela, sivá, čierna a pre pestré
farby názvy: fialová, modrá, zelená, ţltá, oranţová, červená, hnedá. Pri zloţených farbách sa
uvádza na prvom mieste tá, ktorá sa javí slabšia a potom farba prevládajúca. Intenzita farebného
vnemu sa vyjadruje v 3 stupňoch: slabo sfarbený, sfarbený, intenzívne sfarbený.
Pri tuhých látkach sa uvádza farba látky predpísanej akosti; overuje sa vizuálnym pozorovaním látky
na bielom matnom podklade v rozptýlenom dennom svetle.
F. tekutín sa hodnotí pomocou porovnávacích farebných rozt. pozorovaním rovnakých objemov
(obyčajne 10 ml) v skúmavkách v rozptýlenom dennom svetle proti bielemu matnému podkladu
kolmo na pozdĺţnú os skúmaviek; pri slabo sfarbených tekutinách sa tekutina pozoruje aj zhora v
smere pozdĺţnej osi skúmavky. Bezfarebná je tekutina, ak nie je medzi ňou a vodou viditeľný
rozdiel; obvykle sa porovnávajú objemy 15,0 ml.
Zákonitosti f. sa vyuţívajú aj pri farbení (úprave f.) liečivých prípravkov z estetických a psychol.
dôvodov, na rozlíšenie a zníţenie rizika zámeny. Na farbenie sa môţu pouţiť len schválené
→farbivá.
®

Farecef (Lafare) – širokospektrálne cefalosporínové antibiotikum III. generácie; →cefoperazón.

®

Faredina (Lafare) – širokospektrálne polosyntetické cefalosporínové antibiotikum; →cefaloridín.
®

Faremicin (Lafare) – antibiotikum; →fosfomycín.
®

Fareston (Farmos) – antiestrogén, antineoplastikum; →toremifén.
®

Faretrizin (Lafare) – orálne aktívne polosyntetické cefalosporínové antibiotikum; →cefatrizín.
®

Farexin (Lafare) – polosyntetické cefalosporínové antibiotikum; →cefalexín.
®

®

Farfarae flos – zloţka prípravkov Mucolon spec., Pulmoran spec.; →Tussilago farfara.
®

®

Farfarae folii extractum – zloţka prípravkov Brusttee spec., Perospir nálevové vrecká, Species
®
pectorales planta spec.; →Tussilago farfara.
®

Fargan – antihistaminikum; →prometazín.
®

Far-Go (Monsanto) – herbicídum; →trialát.
®

Farial (Nordmark) – nosové dekongescens, vazokonstringens; →indanazolín.
farina, ae, f. – [l.] múka.
Farina avenae – ovsená múka.
Farina oryzae – ryţová múka.
Farina secalis – ţitná múka.
Farina sinapis – horčica.
Farina tritici – pšeničná múka.
farinosus, a, um – [l. farina múka] múčny.
®

Farlutal (Farmitalia) – progestagén; →medroxyprogesterón.
farmaceut – vysokoškolsky vzdelaný odborník, absolvent farmaceutického štúdia (farmaceutickej
fakulty). F. pôsobia vo výskume, výrobe, pri hodnotení, regulácii akosti liečiv a liekov a plánovitom
zabezpečovaní zariadení liečebno-preventívnej starostlivosti o obyvateľstvo liečivami, liekmi a
zdrav. pomôckami. V lekárenskej sluţbe je odborným poradcom lekárov v oblasti liečiv a vybratých
zdravotníckych potrieb, v oblasti účelnej farmakoterapie a zúčastňuje sa na zdravotníckej výchove
obyvateľstva.
Zákl. špecializačné odbory kategórie farmaceut
1. farmaceutická kontrola a zabezpečovanie kvality liekov
2. farmaceutická technológia
3. lekárenstvo
Nadstavbové špecializačné odbory
1. Farmaceutická kontrola a zabezpečovanie kvality liekov
a) biochemická analytika a terapeutické monitorovanie hladín liečiv
b) toxikologická analytika liekov a xenobiotík
c) hodnotenie bezpečnosti, účinnosti a kvality liekov
d) kontrola systémov zabezpečovania kvality liekov
e) farmakoekonomika
Certifikované pracovné činnosti:

• laboratórna diagnostika návykových psychoaktívnych látok a liekov
• biologické skúšanie liekov
• mikrobiologické skúšanie liekov
2. Farmaceutická technológia
a) technológia rádiofarmák
b) technológia prírodných a biologických liekov
c) technológia liekových foriem
d) farmakoekonomika
3. Lekárenstvo
a) galenická farmácia
b) klinická farmácia
c) lekárenská kontrola liečiv
d) revízne lekárenstvo
e) veterinárne lieky
f) farmakoekonomika
Certifikované pracovné činnosti:
• príprava cytostatík
• príprava roztokov na parenterálnu výţivu
• farmakoepidemiológia
• klinická farmakokinetika
• klinické skúšanie produktov a liekov
• zabezpečovanie kvality transfúznych liekov
• diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro
farmaceutická analytika – základný odbor farmácie, kt. sa zaoberá najmä podmienkami laborat.
kontroly liečiv pri dodrţaní zásad správnej laboratórnej praxe. F. a. na tento účel vyuţíva všetky
dostupné a overené laboratórne metódy, systematicky overuje nové odporúčané postupy, vyvíja
nové a schvaľuje ich. Odbor skúma, vyvíja a aplikuje všeobecné a špeciálne chem. a
inštrumentálne analytické postupy a metódy. Skúma ich efektívne vyuţívanie na hodnotenie kvality,
bezpečnosti a účinnosti liečiv, liečivých prípravkov, farm. a ostatných technických pomocných látok
potrebných na prípravu liekov. Slúţi aj na hodnotenie prostriedkov zdravotníckej a obalovej
techniky, kt. sa uvádzajú do obehu v rámci zdravotníckej starostlivosti na preventívne, th. a dg.
účely. Súčasťou špecializovanej práce je aj vzdelávanie a praktická príprava špecialistov-analytikov.
Úlohou f. a. je zabezpečiť takú kvalitu práce a výsledkov, kt. jednoznačne umoţnia dosiahnuť na
úrovni najnovších vedeckých poznatkov všetky dostupné kvalit. a kvantit. analytické parametre o
aktuálnej kvalite liečiv.
Výskum a vývoj sa zameriava na štúdium a aplikáciu nových analytických metód pouţívaných na
hodnotenie kvality liečiv, metód a postupov pri sledovaní th. účinku najmä farmakokinetiky, metód
zameraných na analýzu nečistôt, hodnotenia th. účinnosti liečiv, toxickosti, mutagénnosti a
kancerogenity.
Pri hodnotení kvality farmaceutických prípravkov odbor úzko spolupracuje s ostatnými farm.
odbormi, ako je farmaceutická mikrobiológia, biol. kontrola liečiv, toxikologická a ekologická
analytika a biochemická analytika. Odborné činnosti sa premietajú do kvalitatívných parametrov od
fázy výroby liečivých substancií a farm. pomocných a technických látok aţ po kontrolu liečivých
prípravkov vyrábaných hromadne vo veľkovýrobe, sústrednej príprave a kontrole individuálne
vyrábaných liekov v lekárňach. Pri hodnotení neţiaducich účinkov, kt. sa vyskytli počas klin. al. th.
praxe, spolupracuje aj s med. odbormi, kt. vyuţívajú laborat. analytické metódy.

Farmaceutickí analytici pôsobia vo výrobných podnikoch, na výskumných a vývojových
pracoviskách a všade tam, kde je povinnosť vstupnej, priebeţnej a výstupnej analytickej kontroly.
Odbor garantuje ďalšie vzdelávanie odborníkov pracujúcich na všetkých úsekoch praxe f. a. Odbor
sa zúčastňuje aj na ďalšom vzdelávaní odborníkov iných odborov v zdravotníctve podľa poţiadaviek
a potrieb konkrétnych pracovísk. Orientuje sa najmä na činnosti súvisiace s ich overovaním a
predpismi a normami, ich overovaním a zavádzaním do praxe, osobitne na činnosti liekopisnej
komisie pri preverovaní odporúčaných postupov a metód, ich validácii, príprave a hodnotení
referenčných substancií a i.
Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave – FaF UK, zaloţená 1. 9. 1952.
Vzniku FaF UK predchádzalo zriadenie dvojročného (1939/40), trojročného (1940–53)
a štvorročného štúdia (zavedené v školskom r. 1948/49) na lekárskej fakulte, zabezpečované
učiteľmi Prírodovedeckej fakulty a Vysokej školy technickej. R. 1952 bolo na FaF UK šesť katedier.
Dekanmi v tomtoto období boli Ľ. Krasnec, L. Záthurecký, L. Kňaţko, J. Majer. Od r. 1954/55 sa
štúdium predĺţilo na 5 r. a prebiehalo na samostatných fakultách, kt. boli zriadené r. 1952 v
Bratislave a Brne. V školskom r. 1960/61 sa FaF UK presťahovala do nových priestorov, zlúčila sa s
FaF v Brne a do r. 1969 bola jedinou FaF v bývalom Československu. Na jej čele v týchto rokoch
stáli J. Majer, K Palát, M. Chalabala, M. Mandák. Funkciu celoštátnej fakulty prestala plniť od
školského r. 1969/70, keďţe začala svoju činnosť farmaceutická fakulta v Hradci Králové. Dekanmi
fakulty v r. 1969 – 1976 boli J. Majer, R. Medvecký, r. 1976 – 1990 M. Mandák a r. 1990 P. Kovács.
Od školského r. 1978/79 sa realizuje na fakulte trojodborové štúdium farmácie všeobecnej, klin. a
technologickej. Od r. 1990/91 sa zaviedol jednotný, vnútorne diferencovaný, päťročný učebný plán.
Absolventi farmaceutického štúdia sa označovali od r. 1953 ako promovaný farmaceut, od r. 1966
ako absolvent farmácie, ale súčasne sa im umoţnilo získať titul doktora prírodovedy (RNDr.) v
odbore farmácia. Od r. 1980 zákon o vysokých školách umoţnil absolventom dosiahnuť titul doktora
farmácie (PharmDr.). Zákon 172/1990 Zb. titul doktora farmácie zrušil, zaviedol titul magistra (Mgr.)
a utvoril moţnosť získať titul doktor v postgraduálnom doktorandskom štúdiu.
farmaceutická kontrola a zabezpečovanie kvality liečiv – FKZKL, základný odbor farmácie, kt. sa
zaoberá výrobou a kontrolou kvality liečiv, východiskových, pomocných farm. a technických látok,
ako aj prostriedkov obalovej techniky.
Odbor sleduje podmienky, ktorých poznanie prispieva k vyššej kvalite. Zabezpečuje kvalifikovanú
kontrolu účinnosti, bezpečnosti a kvality od štádia výskumu a vývoja cez výrobu, inšpekciu,
uvádzanie do obehu na účely zdravotnej starostlivosti aţ po distribúciu a výdaj, poskytuje informácie
o ich dostupnosti prostredníctvom informačného systému a i.
Poţiadavka reprodukovateľnej kvality v predregistračnej etape a po uvedení liečiv do th. praxe je
predmetom nadstavbového odboru kontrola systémov riadenia kvality a jeho ťaţis-kom je farm.
inšpekcia.
Úlohou odboru je predchádzať moţným nedostatkom sústavnou kontrolou a inšpekciou čin-nosti.
Inšpekčná činnosť sa zameriava na dodrţiavanie prevádzkových reţimov prostrední-ctvom
systémov riadenia kvality v podnikoch farm. výroby, na predklin. a klin. pracoviskách pri skúšaní
liečiv, na ich distribúciu, výdaj v lekárňach a je jedným z prvkov zabezpečovania kvality.
Odbor FKZKL je základným špecializačným odborom pre nadstavbovú špecializáciu kontrola
systémov riadenia akosti, farm. analytika, farm. mikrobiológia, biol. kontrola liečiv, toxikologická a
ekologická analytika, biochemická analytika a verejné zdravotníctvo.
FKZKL sa zúčastňuje na tvorbe a činnosti systému kontroly liečiv a národnej liekovej politiky. Je
súčasťou systému štátneho dozoru. Zúčastňuje sa na konzultačnej a edukačnej činnosti, utvára
podmienky na odborné posudzovanie komplexnej kvality. Spolupracuje s ďalšími farm. odbormi pri

plánovaní a zabezpečovaní kvality liečiv v zmysle Správnej lekárenskej praxe, Správnej distribučnej
praxe a Správnej lekárenskej praxe. Spolupracuje s med. odbormi pri predklin. a klin. skúšaní liečiv
a s med. odbormi laborat. kontroly, pri sledovaní a odhaľo-vaní neţiaducich účinkov liečiv a
uplatňovaní zásad Správnej laboratórnej praxe a Správnej klinickej praxe.
Zabezpečuje systematické vzdelávanie pracovníkov odboru v spolupráci s ostatnými nadstavbovými odbormi s cieľom vychovávať odborníkov v oblasti aplikácie systémov zabezpečova-nia
kvality na pracoviských farm. výroby a kontroly. Zúčastňuje sa na vzdelávaní odborníkov hraničných
odborov pracujúcich na zdravotníckych pracoviskách. Organizuje a vykonáva výskum a vývoj v
oblasti vedeckých systémov riadenia, hodnotenia kvality liečiv, aplikácie zákonných noriem a i.
Zúčastňuje sa na činnostiach v oblasti liekopisných noriem a kri- térií. V nadväznosti na
medzinárodné organizácie prenáša nové poznatky do farm. praxe.
farmaceutická technológia – syn. galenická farmácia, základný odbor farmácie, súbor odborných
činností, kt. cieľom je technologicky pretvárať farmaceutické suroviny na farmaceutické polotovary,
liečivé prípravky a lieky.
Koncepcia farmaceutickej technológie
Hlavnou náplňou odboru je teoreticky i prakticky zabezpečiť na všetkých stupňoch hromadnú výrobu
a prípravu liekov najvyššej kvality vyuţívaním:
• farmaceutických postupov a vedecko-technických poznatkov,
• biotechnologických postupov a poznatkov genetického inţinierstva,
• procesov, kt. umoţňujú vznik a formuláciu liekov na základe nových poznatkov v med. a biol.
vedách,
• poznatkov biofarmácie a biochémie pri formulácii nových generácií liekov s určeným miestom
účinku,
• nových poznatkov o vlastnostiach liečivých látok z hľadiska fyz., chem., biol. a th.
• nových pomocných látok a ich vlastností pri formulácii a stabilizácii aplikačných foriem liekov
a minimalizovaní moţných interakcií s liečivými látkami a zásad správnej výrobnej praxe (SVP) a
systémov riadenia kvality vo výrobe a kontrole liekov.
Odbor f. t. sa uplatňuje na všetkých stupňoch výroby liečiv a ich hromadnej prípravy. Pracoviskami
odboru sú všetky typy organizácií a spoločností s povolením na zdravotnícku výrobu na základe
súhlasu Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv vydaným MZ SR. Sú to organizácie a spoločnosti
zaoberajúce sa hromadnou výrobou liekov, organizácie zamerané na odber a spracovanie ľudskej
krvi a krvnej plazmy na liečivé prípravky, spoločnosti zamerané na výrobu veter. liekov, spoločnosti
zaoberajúce sa hromadnou výrobou al. prípravou rádioaktívnych liekov a výskumné a vývojové
pracoviská zamerané na vývoj liečiv a apli-kačných foriem liekov pre humánne a veterinárne účely.
Odborné a špecializované činnosti v odbore f. t. vykonávajú pracovníci priamo sa zúčast-ňujúci na
výrobe, kontrole a výskume liečiv v zaradení zdravotnícky pracovník. Sú to farmaceuti, absolventi
farmaceutických fakúlt, farmaceuti so špecializáciou v základnom odbore f. t., farmaceuti so
špecializáciou v základnom odbore f. t. a príslušnom nadstavbovom odbore.
Ďalšími sú odborní pracovníci s iným vysokoškolským vzdelaním, ako sú absolventi chemickotechnologických a prírodovedeckých fakúlt, odbor chémia al. biologia, absolventi lekárskych a
veterinárnych fakúlt a odborní pracovníci s iným vysokoškolským vzdelaním, kt. po špeciálnej
príprave získali osvedčenie z odboru farmaceutické technologické postupy.
F. t. odborne usmerňuje a koordinuje MZ SR prostredníctvom hlavného odborníka pre f. t.
Ďalšie vzdelávanie v odbore sa realizuje formou popromočnej výučby, špecializačnej prípravy a
kontinuálneho vzdelávania podľa ustanovení vyhlášky o ďalšom vzdelávaní zdravotníckych

pracovníkov v zdravotníctve (vyhl. MZ SR č. 1997 Zb.). Je povinné pre všetkých odborných
pracovníkov priamo zainteresovaných na výrobe a kontrole liečiv a liekov. Sústavné vzdelávanie v
oblasti SVP a zabezpečovania kvality pri výrobe a kontrole liekov sa vyţaduje najmä u pracovníkov
v riadiacich funkciách. Všetci pracovníci výroby a kontroly sú podľa zásad SVP povinní absolvovať
pravidelné školenia ukončené preskúšaním.
farmaceutický laborant – lekárenský laborant, technický pracovník lekární, do r. 1950 bez
predchádzajúcej odbornej prípravy. Skúsenosti a vedomosti získaval f. l. praxou. R. 1950/51 sa
zriadla Základná odborná škola pre lekárenských laborantov v Českom Krumlove, od r. 1951/52
vetva Strednej zdravotníckej školy v Brne. Štúdium bolo pôvodne trojročné, od r. 1955/56
štvorročné s maturitou. Odbor pre štúdium lekárenskych laborantov vznikol postupne pri stredných
zdravotníckych školách vo viacerých krajoch. R. 1971 sa názov lekárenský laborant zmenil na f. l.,
čím sa naznačilo, ţe sa môţu uplatniť aj na iných farmaceutických pracoviskách mimo lekárne.
Farmaceutický obzor – časopis pre farmaceutickú vedu a prax, orgán Ministerstva zdravotníctva a
Inštitútu pre ďalšie vzdelávanie lekárov a farmaceutov v Bratislave. Vychádza od r. 1961 (12
čísel/r.). Nadviazal na tradíciu časopisov Slovenský lekárnik (1931 – 1950) a Farmácia (1951 aţ
1960), preto ročník 1987 bol 56. a najstarším čs. farmaceutickým časopisom. Dlhoročným vedúcim
redaktorom bol I. Kondel.
farmaceutika – [pharmaceutica] odbor lekárnictvo, farmácia.
farmácia – [pharmacia] lekárnictvo. Je to vedný odbor zaoberajúci sa výskumom, výrobou, kontrolou,
hodnotením a rozdeľovaním liečiv, liečivých prípravkov a liekov. Zaoberá sa organizáciou a
riadením farmaceutických funkcií a odvetví, výchovou a výučbou odborníkov pre výkon
farmaceutických funkcií a na získavanie, skladovanie a vyuţitie dokladov o výkone týchto funkcií a
odvetví. Na rozdiel od farmakológie, kt. študuje interakciu látok s biol. systémami, sa f. zaoberá
liečivami po chem. a technologickej stránke. K farmaceutickým vedám patrí farmaceutická chémia,
galenická farmácia, organizácia a riadenie farmácie, história farmácie, biofarmácia (biogalenika) a i.
Spoločná s lek. vedami je →farmakológia.
Galenická farmácia – technológia liečivých prípravkov a liekov, náuka o liekových formách vrátane
formulácie, prípravy, analytickej kontroly a biofarmaceutického hodnotenia; →galenická farmácia.
Klinická farmácia – odvetvie farmaceutickej činnosti, v kt. sa farmaceut priamo zapája do procesu
liečenia pacienta v spolupráci s lekárom. Zúčastňuje sa na th. procese konzultáciou pri výbere
vhodného liečiva al. liečivého prípravku, informuje pacienta o správnom pouţívaní a dávkovaní
likov, vysvetľuje podstatu ich pôsobenia a upozorňuje na moţnosť vzniku neţiaducich účinkov,
vykonáva zdravotnícku osvetovú prácu medzi obyvateľstvom objasňovaním poslania liečiv,
nebezpečenstva plynúceho z ich neodborného a nadmerného uţívania atď.
®

Farmacyrol (Farmaryn) – estrogén; →dienestrol.
farmaká – [g. farmakon] liečivo; názov, kt. neuvádza liekopis, ale veľmi často sa pouţíva vo farmácii,
najmä v med. literatúre, ako. aj v zloţených pojmoch, napr. rádiofarmaká, psychofarmaká.
farmakodiakozmia – [pharmacodiacosmia] časť farmakognózie, kt. sa zaoberá zatriedením
jednotlivých drog do určitej triedy a jej cenou.
farmakodynamika – [pharmacodynamica] náuka o mechanizme účinku liečiv, študuje vzájomnú
interakciu liečiva a organizmu.
farmakoempória – [pharmacoemporia] časť farmakognózie, kt. sa zaoberá úkonmi od zberu rastlín
aţ po prevzatie drogy v lekárni.

farmakoepimediológia – [pharmacoepidemiologia] súčasť klin. famakológie, kt. sleduje spotrebu
skupín farmák a ich mnoţstva, zúčastňuje sa na posudzovaní ekonomickej stránky farmakoterapie
organizovaním štúdií nákladovosti jednotlivých farmakoterapeutických postupov, na formulovaní
národnej liekovej politiky ap.
farmakoergázia – [pharmacoergasia] časť farmakognózie, kt. sa zaoberá pestovaním liečivých
rastlín, ich zberom a úrodou na podklade výskumu agrobiologických, klimatologických a i.
podmienok.
farmakoetnológia – [pharmaethnologia] časť farmakognózie, kt. sa zaoberá zvláštnymi ľudovými
zvykmi vo vzťahu k farmakognózii, ako sú napr. ľudové povery v súvislosti s drogami, pouţívanie
niekt. návykových drog ap.
farmakoetymológia – [pharmacoethymologia] časť farmakognózie, kt. sa zaoberá vysvetľovaním
pôvodu a zmyslu najrôznejších vedeckých a ľudových názvov rastlín, ţivočíchov, ako aj názvov
drog nimi poskytovaných.
farmakofágia – [pharmacophagia] liekoţrútsvo, prílišné, neodôvodnené uţívanie rozličných liekov.
farmakofóbia – [pharmacophobia] chorobný strach z liekov.
farmakofyzika – [pharmacophysica] časť farmakognózie, kt. skúma drogy fyz., príp. fyz.-chem.
metódami.
farmakogenetika – [pharmacogenetica] súčasť klin. farmakológie, kt. študuje závislosť účinku farmák
od gen. faktorov.
farmakogénny – [pharmacogenes] vzniknutý účinkom liekov.
farmakogeografia – [pharmacogeographia] náuka, kt. sa zaoberá výskytom a zemepisným
rozšírením rastlín poskytujúcich drogy.
farmakognózia – [pharmacognosis] náuka o poznávaní, opise, získavaní a hodnotení všetkých drog
a surovín rastlinného a ţivočíšneho pôvodu. Ide o profilovú disciplínu farmaceutického štúdia. Učí
poznávať základné zdroje prírodných liečiv – rastliny, huby a ţivočíchy, ako aj produkty ich
metabolizmu, pouţívané v th., profylaxii a dg. Významné drogy hodnotí anat.-morfologicky a
histochemicky. Vysvetľuje biosyntézu biol. aktívnych látok, spôsoby ich izolácie, identifikácie a
technologickej úpravy, ako aj ich skupinové zaradenie podľa účinku. Poskytuje základy určovania
štruktúry a syntézy liečiv. Nadväzuje na biol. a chémiu; jej pokračovaním je farmaceutická chémia,
farmakológia a galenická farmácia.
farmakografia – [pharmacographia] náuka o písaní receptov; farmakokatagrafológia.
farmakohistória – [pharmacohistoria] odbor, kt. sa zaoberá vývinom a históriou farmako-gnózie.
farmakochémia – [pharmacochemia] časť farmakognózie, kt. sa zaoberá štúdiom obsaho-vých látok
v liekoch; farmaceutická chémia.
farmakokatagrafológia – [pharmacocatagrafologia] náuka o písaní receptov; farmakogra-fia.
farmakokinetika – [pharmacokinetica] 1. náuka o osude liečiv a ich metabolitov v tele z hľadiska
časového priebehu. F. študuje jednotlivé fázy zmien liečiva v tele (uvoľňovanie liečiva z liekovej
formy, jeho vstrebávanie, distribúciu, väzbu, transformáciu a exkréciu). Opisuje zmeny koncentrácií
liečiva a jeho metabolitov v biol. tekutinách, tkanivách a telo-vých exkrétoch, ako aj farmakol.
odpoveď v závislosti od času a vypracúva vhodné modely na štúdium uvedených procesov a
interpretáciu získaných údajov; 2. druh matem. analýzy časového priebehu →distribúcie liečiva na
základe matem. modelov pomocou diferenciálnych rovníc.
farmakolit – jednoklonný nerast; vodnatý arzeničnan vápenatý.

farmakológia – [pharmacologia] náuka o pôsobení liekov a jedov na ţivý organizmus. F. študuje
interakciu látok a organizmu na všetkých úrovniach – molekulovej, bunkovej, orgánovej,
organizmickej, sociálnej. Delí sa na →farmakodynamiku a →farmakokinetiku. Všeobecná f. skúma
všeobecne platné zákonitosti, kt. sa riadi interakcia organizmu a farmaka, t. j. jeho osud v tele,
mechanizmus pôsobenia, vzájomné vzťahy účinkov niekoľkých farmák, závislosť účinku od stavu
organizmu ap. Špeciálna f. sa zaoberá jednotlivými konkrétnymi liečivami a skupinami liečiv.
Pouţitie liečiv v th. praxi je náplňou →klinickej farmakológie. Osobitným odvetvím f. je toxikológia,
kt. študuje jedovaté účinky farmák.
Patria sem aj špecializované odvetvia, ako je biochemická a molekulová f. (sledujú účinky farmák
biochemickými metódami a študujú ich molekulové mechanizmy účinkov), →farmakogenetika,
chronofarmakológia (študuje závilosť účinku farmák od biol. rytmov), etofarma-kológia (študuje
etické aspekty farmakoterapie) a receptorológia (náuka o receptoroch).
Klinická farmakológia – aplikovaný klin. odbor f., kt. študuje a hodnotí účinok liekov. Jeho hlavné
úlohy u nás sú dané koncepciou MZ SR.
Koncepcia odboru klinickej farmakológie
Vestník MZ SR, čiastka 11–12/1993
Definícia odboru
Klin. farmakológia (KF) je klin. interdisciplinárny odbor, kt. aplikuje poznatky experimentálnej
farmakológie v klin. odboroch s cieľom študovať a objektívnymi metódami hodnotiť účinok lieku u
zdravého a chorého človeka. Je nadstavbovým špecializačným odborom interného lekárstva a
pediatrie.
Hlavné úlohy odboru
• poskytovanie informácií a konziliárna činnosť pre klin. odbory v oblasti praktického, účinného a
bezpečného pouţitia liekov a ich kombinácií, pri zostavovaní individuálneho plánu th. a vypracúvaní
postupov pre vybrané patol. stavy,
• konziliárna a liečebnopreventívna činnosť sa vykonáva klin. a ambulantnou formou v rozsahu
odbornej spôsobilosti klin. farmakológa,
• účasť na uztváraní farmakologických podmienok, kt. sú rozhodujúce pre farmakodynamický efekt
určitého lieku, interpretáciu výsledkov farmakokinetických štúdií,
• spolupráca s oddeleniami spoločného dg. komplementu (napr. klin. biochémia, nukleárna
medicína, klin. imunológia) a oddeleniami mikrobiológie, epidemiológie, hygienických staníc pri
vypracúvaní poţiadaviek na potrebné analytické postupy s cieľom sledovať metabolizmus a
účinnosť lieku (napr. chemoterapia) a jeho neţiaducich účinkov (napr. aktivácia pečeňových
enzýmov, imunologická odozva atď.),
• spolupráca s nemocničnou lekárňou,
• účasť na zhromaţďovaní a hodnotení neţiaducich účinkov liekov,
• aktívna účasť na práci liekových komisií zdravotníckych zariadení, ako aj na analýzach správnosti
preskripcie na vybraných úsekoch a boji proti polypragmázii a ďalších komisií (komisia pre
registráciu nových liekov, komisia pre bezpečnosť liekov a komisie pre protiinfekčnú
farmakoterapiu),
• účasť na pregraduálnej a postgraduálnej výchove zdravotníckych pracovníkov v odbore,
• spoluúčasť na presadzovaní Zásad správnej klinickej praxe pri klin. hodnotení liečiv,

• organizovanie, koordinácia a metodické vedenie jednotlivých fáz klin. hodnotenia liečiv za
podmienok dodrţovania Zásad správnej klin. praxe,
• spoluúčasť na výskume zameranom na problémy medikamentóznej th. v rámci svojej bázy
(vnútorné lekárstvo, pediatria), ako aj vybraných ďalších odborov,
• účasť na posudzovaní ekonomickej stránky farmakoterapie organizovaním štúdií nákladovosti
jednotlivých farmakoterapeutických postupov,
• účasť na formulovaní národnej liekovej politiky v SR,
• účasť na riešení aktuálnych problémov racionálnej farmakoterapie formou organizovania
spolupráce v tomto smere medzi vedeckovýskumnými, fakultnými a liečebnopreventívnymi
zariadeniami na riešení aktuálnych problémov racionálnej preskripcie liekov,
• účasť na organizovaní medzinárodnej spolupráce (s WHO-IUPHAR, CIOMS, Európska asociácia
klinickej farmakológie),
• účasť na aktívnej spolupráci pri harmonizácii postupov s Pravidlami usmerňovania riešenia
problematiky liekov v európských spoločenstvách.
Sieť pracovísk
Nemocničné oddelenie klinickej farmakológie (OKF):
V zdrav. zariadeniach, fakultných nemocniciach, ústavoch priamo riadených MZ SR sa zriaďujú
OKF v rámci spoločných vyšetrovacích a liečebných zloţiek príslušného zdravotníckeho zariadenia.
Súčasťou OKF je aj ambulancia OKF.
Štruktúra OKF: úsek klin. trialov, úsek farmakokinetiky, úsek lie- kovej informatiky, posteľová časť,
ambulancia nemocničného OKF.
Súčasťou OKF okrem ambulancie je podľa moţnosti zdrav. zariadenia aj posteľová časť
samostatná al. v rámci interného oddelenia, resp. pediatrického pracoviska. OKF a jeho ambulanciu
vedie primár, kt. za svoju činnosť zodpovedá zdrav. zariadeniu.
OKF fakultnej nemocnice organizuje pregraduálnu výchovu a zúčastňuje sa aj na postgraduálnej
výchove v odbore KF.
Na zabezpečenie svojej činnosti OKF vyuţíva vlastné prístrojové vybavenie, ako aj prístrojové
vybavenie komplementárnych pracovísk.
Ambulantnú starostlivosť poskytuje primár, klin. farmakológ.
Odborno-metodickú a konzulatačnú činnosť v odbore na najvyššej úrovni vykonáva Klinika
farmakoterapie (Centrum klinickej farmakológie) v Ústave preventívnej a klinickej medicíny v
Bratislave.
Pracovníci nemocničného oddelenia klinickej farmakológie (NOKF)
Primár NOKF – klinický farmakológ
OKF vedie primár (lekár so špecializáciou v odbore interného lekárstva al. pediatrie I. stupňa) a s
nadstavbovou špecializáciou v odbore KF. Je spravidla predsedom liekovej komisie príslušného
zdravotníckeho zariadenia. Spolupracuje s Národným toxikologickým centrom. Zúčastňuje sa na
plnení antibiotickej politiky konziliárnou a konzultačnou sluţbou.
Zástupcom primára NOKF je lekár klin. farmakológ.

Klinický farmaceut –farmaceut so špecializáciou v odbore klin. farmácia I. a II. stupňa al.
lekárenstva I. stupňa s nadstavbovou špecializáciou z klin. farmácie. Je tajomníkom liekovej komisie
zdravotníckeho zariadenia.
Farmakológ (farmakokinetik, analytik-lekár, klin. farmaceut, chemik) – zúčastňuje sa aktívne na
prácach OKF najmä vypracúvaním farmakokinetických modelov, analýz, metodík a výpočtov pre
individualizovanú farmakoterapiu. Ovláda moderné štatistické metódy a spôsoby vyhodnocovania
výsledkov získaných z rôzne veľkých súborov pacientov so skúsenosťami v programovaní,
potrebných hodnotiacich parametrov pri vyuţití výpočtovej techniky.
Zdravotná sestra – vykonáva všetky práce ambulantnej sestry na ambulancii NOKF.
Farmaceutický laborant – stredný zdravotnícky pracovník spolupracuje s pracoviskami
zabezpečujúcimi informácie o liekoch, vedie liekovú kartotéku, zhromaţďuje bibliografické údaje,
odbornú literatúru a dokumentáciu o liekoch určených na klin. skúšanie a o zistených neţiaducich
účinkoch liekov. Vedie časť dokumentačných prác oddelenia.
Administratíny pracovník – vykonáva administratívne práce.
Vzájomné vzťahy medzi primárom NOKF, riaditeľom zdravotníckeho zariadenia, fakultnej
nemocnice, ústavu a primármi (vedúcimi) posteľových a neposteľových oddelení
Primár OKF v spolupráci s prednostami (vedúcimi) oddelení – kliník sa zúčastňuje na odbornom
zabezpečení medikamentóznej th. v klin. i ambulantnej praxi. Za svoju odbornú činnosť v určenom
spádovom území zodpo-vedá riaditeľovi príslušného zdrav. zariadenia (FN, ústavu). V prípade
potreby na klin. hodnotenie liekov podľa Zásad správnej klin. praxe pouţíva postele vhodného
oddelenia so súhlasom riaditeľa príslušného zdrav. zariadenia (FN, ústavu). Za prevádzku
posteľovej časti OKF zodpovedá primár príslušného posteľového oddelenia (ak NOKF nemá vlastné
postele).
Odborno-metodické vedenie
Činnosť a rozvoj KF riadi a usmerňuje MZ SR. Za týmto účelom sa zriaďuje na MZ SR funkcia
hlavného odborníka pre KF, kt. je súčasne predsedom liekovej komisie a komisie pre liekovú politiku
MZ SR a členom poradných zborov MZ SR pre interné leklárstvo a pediatriu.
Poradný zbor hlavného odborníka
Poradný zbor hlavného odborníka je zloţený z predsedov komisií (lieková komisia, komisia pre
protiinfekčnú liečbu, komisia pre nové liečivá pri Štátnom ústave pre kontrolu liečiv, registračná
komisia, komisia pre bezpečnosť liekov) a prizvaných zastupcov Lekárenskej komory, Lekárskej
komory a Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv.
Výchova a ďalšie vzdelávanie pracovníkov v odbore klinickej farmakológie
Ďalšie vzdelávanie lekárov v odbore KF a klin. farmaceutov, odbor klin. farmácia riadi MZ SR
prostredníctvom, Inštitútu pre ďalšie vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve (IVZ). Na
zabezpečenie postgraduálnej výučby lekárov a farmaceutov v odbore KF je zriadená Subkatedra
klinickej farmakológie IVZ.
Prípravu a náplň školiacich akcií v odbore KF pre lekárov a farmaceutov zabezpečuje Subkatedra
klinickej farmakológie IVZ v spolupráci s ostatnými katedrami IVZ, výskumnými ústavmi,
oddeleniami pre personálnu prácu zdravotníckych zariadení (FN, ústavov), Kabinetom klinickej
farmácie IVZ a v spolupráci s lekárskymi fakultami.
Pri zvyšovaní odbornej úrovne klin. farmakológov a klin. farmaceutov spolupôsobí Spoločnosť
klinickej farmakológie SLS, Farmakologická spoločnosť SLS, Sekcia klinickej farmácie SFS.

V odbore KF sa môţu špecializovať lekári s atestáciou v odbore interného lekárstva, resp. pediatrie.
Strední zdrav. pracovníci si dopĺňajú svoju kvalifikáciu na Inštitúte pre ďalšie vzdelávanie zdrav.
pracovníkov v Bratislave.
Vedeckovýskumná činnosť
Hlavné vedeckovýskumné úlohy odboru KF v SR rieši Klinika farmakoterapie Ústavu preventívnej a
klinickej medicíny v Bratislave. Spolupracuje aj s klin. oddeleniami farmaceutických výrobných
závodov, farmakologic-kými ústavmi lekárskych fakúlt a farmaceutickej fakulty. Odbor KF sa
zúčastňuje na riešení výskumných úloh v rámci vlastného klinicko-farmakologického výskumu
riadeného MZ SR a v rámci vlastnej bázy a i. medicínskych odborov v problematike farmakoterapie.
Perspektíva odboru klinickej farmakológie
Po vybudovaní základného organizačno-metodického centra Kliniky farmakoterapie v zostave
Výskumného ústavu preventívnej a klinickej medicíny v Bratislave treba zvýrazniť jeho metodickokonzultačnú a kontrolnú činnosť v oblasti presadzovania národnej liekovej politiky, Správnej klinickej
praxe a ďalších expertíznych úloh v problematike KF pre liečebno-preventívnu prax.
Podporovať všemoţne vznik a rozvoj ďalších NOKF s posteľovou a ambulantnou časťou;
intenzifikovať spolu-prácu pri organizovaní vedeckých sympózií, mítingov, workshopov a poriadaním
kurzov v KF; zlepšovať a zdo-konaľovať informáciu o lieku podávanom lekárom pacientovi; vyvíjať
metodiky na kontrolu kvality racionálnej preskripcie liekov.
Ruší sa koncepcia odboru KF MZ SSR z r. 1979
farmakoman – človek chorobne túţiaci po liekoch; →závislosť.
farmakón – [g.] →farmakum.
farmakopea – [pharmacopoea] liekopis, úradný, zákonom schválený súpis liekov, kt. sú lekárne
povinné mať na sklade; predpisy o príprave, uloţení a skúšaní liečiv; →liekopis.
farmakopola – [pharmacopola, pharmacopoeus] predavač liečiv a liekov v starovekom rímskom
liečiteľstve.
farmakopsychiatria – [pharmacopsychiatria] náuka o liečení duševne chorých farmakami.
farmakopsychológia – [pharmacopsychologia] náuka o účinku liekov na psychiku.
farmakorádiografia – [pharmacoradiographia] izotopová metóda pouţívajúca farmaká označené
rádioizotopom; →autorádiografia.
farmakoterapia – [pharmacotherapia] 1. liečenie pomocou liekov; 2. odbor →farmakológie, kt.
poskytuje zdôvodnenie pouţitia určitých farmák pri jednotlivých patol. stavoch, návody postupov a
dávkovanie pri jednotlivých liečivých prípravkoch a liekoch; tieto postupy sú zhrnuté pod pojmom
,,účelná f.“.
Indikácie f.: 1. th. – na odstránenie choroby (napr. antibiotiká pri infekčných chorobách), odstránenie
al. zmiernenie nepríjemného príznaku (napr. analgetiká pri bolesti, hypnotiká pri nespavosti,
antianxiózne látky na zmiernenie psychickej tenzie a úzkosti); 2. dg. – pouţitie liečiv na určenie
choroby; má sa zakladať na znalosti mechanizmu účinku, má byť bezpečné, rýchle a efektívne; 3.
preventívna al. profylaktická f. – napr. pouţitie imunizačných prostriedkov al. vitamínov. Liečivá sa
však podávajú aj neodôvodnene, zneuţívajú sa, a to najmä s cieľom vyvolať euforizujúce účinky
(toxikománia, abúzus, lieková →závislosť).
farmakotýmia – [pharmacothymia] 1. neurotická potreba lieku (→závislosť); 2. črta osobnosti.

farmakovigilancia – registrácia, evidencia a systematické vyhodnocovanie neţiaducich účinkov
liečivých prípravkov, kt. sa nezistili pri predklinických a klin. skúškach, ale zjavili sa pri ich
hromadnom pouţívaní. V rámci f. sa nezaznamenávajú akút. intoxikácie liečivými prípravkami
vyvolané náhodným al. úmyselným uţitím veľkých dávok liečiv presahujúcich zvyčajné th. dávky.
farmakozoológia – [pharmacozoologia] časť farmakognózie, kt. sa zaoberá výskumom drog
ţivočíšneho pôvodu.
farmakum – [g. farmakon] liečivo, liek, droga angl. drug, nem. Arzneimittel; →liečivá.
®

Farmidril (Farmitalia) – antibiotikum; →chloramfenikol.
®

Farmiglucin (Farmitalia) – antibiotikum, antiamébikum; →paronomycín.
®

Farminosidin (Farmitalia) – antibiotikum, antiamébikum; →paronomycín.
®

Farmiserina (Farmitalia) – antituberkulotikum; →cykloserín.
®

Farmitalia 204/122 – chemoterapeutikum; →sulfalén.
®

Farmolisina – analgetikum, antispazmodikum; →dipyrón.
®

Farmorubicin (Farmitalia Carlo Erba) – antineoplastikum; →epirubicín.
®

Farmoxin (Erba) – antibiotikum; →cefoxitín.
-farnezén – 3,7,11-trimetyl-1,3,6,10-dodekatetraén, C15H24, Mr 204,34; nachádza sa v jablč-ných
šupkách.
-farnezén

-farnezén – 7,11-dimetyl-3-metylén-1,6,10-dodekatrién, C15H24, Mr 204,34; nachádza sa v rôznych
olejoch, je poplachový feromón rôznych druhov mšíc.
-farnezén

farnezol – syn. juvenilný hormón, 3,7,11-trimetyl-2,6,10-dodekatrién-1-ol, C15H26O, Mr 222,36;
nenasýtený alkohol s otvoreným reťazcom, patrí do skupiny seskviterpénov. Je to olejovitá tekutina,
nachádza sa v oleji z citrónov, cyklámenu, ruţe, v peruánskom a toluánskom balzame. Je to je
sexuálny atraktant čmeliakov. Zabraňuje predčasnému
vývoju larvy na dospelý hmyz. Pouţíva sa vo voňavkárstve
na zvýraznenie ľaliovej a cyklámenovej vône.
Farnezol

farnochinón – syn. vitamín K2(30). Produkujú ho niekt. mikroorganizmy, najmä E. coli v GIT cicavcov.
Sú to svetloţlté kryštáliky rozp. v org. rozpúšťadlách. Pri zahrievaní v zásaditom prostredí a
účinkom ultrafialového svetla f. stráca aktivitu; →vitamín K2.
Fárov-Chlupáčkovej-Hrivnákovej syndróm →syndrómy.
Farreho-Waldeyerova čiara – ostrá belavá čiara pri plica lata uteri oddeľujúca zárodočný, kubický aţ
cylindrický jednovrstový epitel na povrchu vaječníka od plochého epitelu peritonea; →ovarium.
Farrov test →testy.
Farrov zákon →zákony.
faryngalgia – [pharyngalgia] bolestivé ochorenie hltana.

faryngitída – [pharyngitis] zápal hltana; →angína.
faryngizmus – [pharyngismus] kŕč hltanových svalov.
faryngo- – [pharyngo-] prvá časť zloţených slov označujúca súvislosť s hltanom, hltanový.
faryngoamygdalitída – [pharyngoamygdalitis] súčasný zápal hltana a mandlí, faryngotonzilitída.
faryngobazilárny – [pharyngobasilaris] patriaci k hltanu a báze lebky.
faryng׀oýnia – [pharyngodynia] bolesť hltana.
faryngoepiglotický – [pharyngoepiglotticus] týkajúci sa hltana a hltanovej príklopky.
faryngokéla – [pharyngocele] vakovitá vychlípenina na zadnej stene dolnej časti hltana, Zenkerov
divertikul.
faryngokeratóza – [pharyngokeratosis] zrohovatenie hltanovej sliznice.
faryngolaryngektómia – [pharyngolaryngectomia] chir. odstránenie (časti) hltana a hrtana.
faryngolaryngitída – [pharyngolaryngitis] súčasný zápal hltana a hrtana.
faryngolit – [pharyngolithos] konkrement v hltane.
faryngológia – [pharyngologia] náuka o hltane.
faryngolýza – [pharyngolysis] paralýza hltana.
faryngomaxilárny – [pharyngomaxillaris] týkajúci sa hltana a hornej čeľuste.
faryngomykóza – [pharyngomycosis] mykóza hltana.
faryngonazálny – [pharyngonasalis] týkajúci sa hltana a nosa.
faryngopalatínový – [pharyngopalatinus] tákajúci sa hltana a podnebia.
faryngopatia – [pharyngopathia] nešpecifikované ochorenie hltana.
faryngoplastika – [pharyngoplastike] plastická operácia hltana.
faryngoplégia – [pharyngoplegia] obrna svalstva hltana.
faryngorágia – [pharyngorrhagia] krvácanie z hltana.
faryngorea – [pharyngorrhoea] výtok hlienu z hltana.
faryngorinitída – [pharyngorhinitis] súčasný zápal hltana a nosovej sliznice; zápal nosohlta-na.
faryngorinoskopia – [pharyngorhinoscopia] vyšetrovanie nosohltana a zadnej časti nosovej dutiny
pomocou rinoskopu; zadná rinoskopia.
faryngosalpingitída – [pharyngosalpingitis] súčasný zápal hltana a Eustachovej trubice.
faryngoskopia – [pharyngoscopia] priame vyšetrovanie hltana pomocou faryngoskopu.
faryngospazmus – [pharyngospasmus] kŕč hltana.
faryngostenóza – [pharyngostenosis] zúţenie hltana.
faryngostómia – [pharyngostomia] vyústenie hltana navonok.
faryngotómia – [pharyngotomia] chir. otvorenie hltana.
faryngotonzilitída – [pharyngotonsillitis] zápal hltana a mandlí.
faryngoxeróza – [pharyngoxerosis] abnormálna suchosť hltana.

farynx – [pharynx] hltan.
FAS – skr. angl. fetal alcohol syndrome fetálny alkoholický sy.
fasc. – skr. fasciculus, zväzok.
fascia, ae, f. – [l.] 1. obväz, ovínadlo, súvislý pruh tkaniny 4 – 20 cm široký, 5 – 10 m dlhý, narezaný
al. utkaný. Tampónovacie stuhy (fasciae ad tamponationem) sú pruhy riedkej bavlnenej tkaniny al.
na plocho zloţené. Fascia amylata – škrobové ovínadlo. 2. Pokrývka, list, pruh, stuha; →fascia
muscularis.
fasciae musculares – svalové pokrývky vznikajúce z väziva obklopujúceho sval. Sú to blany rozličnej
hrúbky od jemných, sotva viditeľných blaniek po hrubé membrány. Obaľujú celé svaly al. svalové
skupiny, čím diferencujú mäsité brušká na vrstvy. Ich úlohou je fixovať sval tak, aby sa mohol
pohybovať a aby sa mohli pohybovať aj kostrové časti. Upínajú sa na kosti tvoriac s nimi a
ohraničujúc osteofasciové priestory, v kt. sa nachádzajú jednotlivé svaly al. svalové skupiny. Aby sa
svaly mohli v týchto priestoroch pohybovať, je medzi fasciou a kosťami na jednej strane a povrchom
svalu na druhej strane vrstva lamelovito usporiadaného, veľmi riedkeho väziva, kt. plynule
prechádza do fascie a umoţňuje tieto posuny. Veľmi zreteľné sú f. m. na končatinách, menej
zreteľné na trupe a krku a úplne nezreteľné na mimických svaloch tváre, kde nevznikajú posuny
svalov voči okoliu, ale okolité väzivo a koţa sa pohybujú súčasne so svalmi. Fascia obaľujúca
jednotlivé svaly sa označuje ako f. propria, spoločné f. okolo svalových skupín ako skupinové f.,
kým súvislá fasciová pokrývka na povrchu všetkých svalov, kt. je hranicou medzi svalstvom a
podkoţným väzivom, f. superficialis. Prepáţkové medzisvalové fascie sa nazývajú septa
intermuscularia; sú podobne ako f. zakotvené v hĺbke na kostre.
F. sa tvoria tlakom kontrahujúcich a presúvajúcich sa svalov na okolité väzivo. Prevaţujú v nich
vlákna orientované kolmo na priebeh svalových snopcov, príp. svalov. V miestach, kde sa svalové
snopce fixujú na f., pôsobia na ňu ťahom. F. tu stráca prvotný význam blany ohraničujúcej priestor,
v kt. sa pohybuje sval, a pevne sa spája s mäsitou časťou svalu. Vo f. sú mohutnejšie pozdĺţne
vlákna, kt. kladú odpor pozdĺţnemu ťahu svalových snopcov, čím f. nadobúda vzhľad aponeuroticky
rozšírenej šľachy. Na miestach, kde má sval lomený priebeh, napr. pri prechode z prednej strany
predkolenia na chrbát nohy, pôsobí sval na f. tak, ţe ju pri ohybe napína v priečnom smere. Na
takomto mieste je f. zosilnená.
Ako f. sa označujú aj niekt. aponeurózy (do plochy rozšírené šľachy), napr. f. lumbodorsalis. F. sú
vhodným prostredím pre umiestenie ciev a nervov, kt. sú tak chránené pred napínaním a i.
mechanickou námahou vyvolanou kontrahujúcimi sa svalmi. V riedkom väzive vypĺňa-júcom štrbiny
medzi f. m. sa ľahko šíria patol. procesy.
Fascie hlavy – fasciae capitis, netvoria súvislú f., ale 3 lokálne
f., a to →fascia temporalis, →fascia masseterica a →fascia
pharyngobuccinatoria.

Obr. 1. Fascie hlavy. Fascia temporalis: 1 – lamina superficialis; 2 –
lamina profunda; 3 – fascia parotidea; 4 – fascia masseterica; 5 –
platysma

Obr. 2. Svaly faryngu zozadu. 1 – fascia pharyngobasilaris; 2 – m. constrictor pharyngis; 3 – m.
stylopharyngeus; 4 – m. constrictor pharyngis medius; 5 – m.
constrictor pharyngis inferior; 6 – raphe pharyngis

Fascie krku – fasciae cervicales, syn. f. colli, pokrývka krku pozostáva z povrchovej vrstvy
prebiehajúcej v hĺbke koţe, pre tracheálnej vrstvy nachádzajúcej sa
pred priedušnicou a prevertebrálnej vrstvy pred stavcami; tvorí tieţ
pošvu karotických ciev a n. vagus (obr. 2, 3).

Obr. 3. Krčné fascie na priečnom reze. Fascia cervicalis: 1 –
vagina carotica; 2 – lamina praetrachealis; 3 – lamina superficialis; 4
– lamina praevertebralis; 5 – m. sternocleidomastoideus; 6 – m.
omohyoideus

Fascie hrudníka – fasciae pectorales, tvoria pokrývky hrudných svalov; patrí sem →fascia
pectoralis superficialis a →fascia coracocleidopectoralis.

Obr. 4. Transverzálny rez hrudníkom. 1 – fascia axillaris

/Fascie brušnej a panvovej dutiny – brušnú a panvovú dutinu vystiela nástenná pobrušnica
(peritoneum parietale), kt. prechádza v podobe duplikatúr (mesenteria) na väčšinu orgánov
peritoneálnej dutiny a pokrýva ho ako tenšia orgánová (útrobná) pobrušnica (peritoneum viscerale).
Peritoneum je fixované k podkladu (f. endoabdominalis et endopelvina) a k orgánom hustejším a
riedšim subperitoneálnym (subseróznym) väzivom; →peritoneum.
Priamy brušný sval je obalený aponeurózou (vagina m. recti abdominis). Táto pošva vzniká tým, ţe
sa aponeuróza v rozsahu prvých ¾ vonkajšieho šikmého svalu kladie ventrálne od m. rectus
abdominis, aponeuróza priečneho svalu dorzálne a aponeuróza vnútorného šikmého svalu sa štiepi
na 2 listy, z kt. jeden je ventrálne, druhý dorzálne od m. rectus abdominis. Jednotlivé aponeurózy

spolu splývajú, siahajú spoločne k linea alba a tvoria pre m. rectus abdominis úplne súvislý obal. Na
kaudálnej štvrtine priameho brušného svalu sú aponeurózy všetkých 3 brušných svalov pred m.
rectus abdominis, takţe dorzálna strana priameho brušného svalu nie je zakrytá aponeurózou.
Hranica medzi zakrytou a nezakrytou časťou sa javí ako oblúkovitá, kaudálne konkávna čiara (linea
semicircularis Douglasi).

Z tenkej f. pokrývajúcej vonkajšiu stranu m. obliquus abdominis externus sa oddeľujú nad symfýzou
väzivové snopce, ku kt. sa pridávajú ďalšie, prichádzajúce od linea alba a zostupujúce k radix penis.
Niekt. z nich sa pod názvom lig. suspensorium penis pripevňujú priamo na radix penis, iné tvoria
okolo radix penis oblúčikovité slučky, ktoré podchytávajú penis (lig. fundiforme penis).
Na dutinovej strane brušnej dutiny sa nachádza tenká väzivová blana vsúvajúca sa medzi m.,
transversus abdominis a nástenné peritoneum a pokrýva m. transversus abdominis (→fascia
transversalis, obr. 5 a 9).
Fascia panvy (fascia pelvis, syn. f. hypogastrica) pokrývka panvy, je súhrnný názov pre f., kt. tvorí
časť povrchovej vrstvy vystielajúcej steny panvy a obaľujúcej panvové orgány. Vystiela malú panvu
z vnútornej strany. Pozostáva z dvoch listov, parietálneho listu, kt. pokrýva nástenné svalstvo a
viscerálneho, kt. tvorí obal panvových orgánov. Parietálny list sa skladá z fascií svalov tvoriacich
stenu malej panvy, a to f. m. piriformis, f. obturatoria, f. diaphragmatis pelvis interna a f.
diaphragmatis urogenitalis interna. F. obturatoria je v hornej tretine zosilnená do väzivového pruhu,
arcus tendineus f. obturatoriae, od kt. sa začína m. levator ani. Všetky fascie prechádzajú do seba a
tvoria jednotný nástenný väzivový obal, kt. prestupuje aj na cievy a nervy vystupujúce z malej
panvy. Viscerálny list panvovej f. sa začína z parietálneho listu a prechádza na jednotlivé orgány
panvy ako f. intrapelvina (f. endopelvina). Najhrubšia je obyčajne na začiatku na panvovom dne,
nahor sa pomaly stráca. K f. intrapelvina patria aj fasciové obaly cievnych a nervových kmeňov,
najmä u ţeny, a ligg. pubovesicalia et puboprostatica. Medzi obidvoma listami f. p. je panvové
väzivo s krvnými cievami a nervami, kt. umoţňuje fyziol. rozpínanie panvových orgánov. Kraniálne

prechádza panvové väzivo plynule do prerenálneho a retrorenálneho väziva, otvormi v stene panvy
súvisí s väzivom končatín.
F. vonkajšej strany panvového dna tvorí f. diaphragmatica pelvis externa, f. diaphragmatica
urogenitalis externa a f. perinei. F. perinei je tenká, takmer priesvitná blana, kt. pokrýva povrchové
perineálne svalstvo. Upína sa na lonových a sedacích kostiach, súvisí s panvovými fasciami pri m.
transversus perinei superficialis. Ventrálne prechádza do f. penis a ďalej proximálne do f.
abdominalis superficialis, dorzálne pokračuje do fascie dolných končatín.
Vonkajšie f. sa stýkajú s vnútornými v hiatus genitalis m. levatoris ani (centrum tendineum perinei).
Obr. 6. Frontálny rez panvou. 1 – fossa ischioanalis; 2 – fascia
diaphragmatis urogenitalis inferior (membrana perinei); 3 – m. sphincter
urethrae; 4 – fascia diaphragmatis urogenitalis superior; 5 – fascia
diaphragmatis; 6 – m. bulbospinosus; 7 – m. transversus perinei
profundus; 8 – spatium perinei superficiale; 9 – m. ischiocavernosus; 10
– canalis pudendalis Alcocki; 11 – corpus adiposum fossae ischioanalis

Obr. 7. Fascia thoracolumbalis. 1 – m. errector spinae; 2 – m.
quadratus lumborum; 3 – m. psoas major; 4 – fascia thoracolumbalis

Obr. 8. Obaly semenníka. 1 – peritoneum parietale; 2 – fascia transversalis; 3 –
tunicae funiculi spermatici; 4 – vestigium processus vaginalis (počas vývoja); 5 –
fascia spermatica interna; 6 – fascia cremasterica; 7 – m. cremaster; 27 – fas cia
spermatica externa

Obr. 9. Ingvínová oblasť zozadu. 1 – linea alba; 2 – m. rectus
abdominis; 3 – fascia transversalis; 4 – anulus inguinalis profundus; 5 –
lig. interfoveolare; 6 – falx inguinalis; 7 – lig. inguinale; 8 – lig.
suspensorium penis/clitoridis; 9 – canalis inguinalis

Fascie hornej končatiny – pokrývajú svalstvo hornej končatiny súvislou povrchovou blanou, kt. v
oblasti ramena nadväzuje na povrchové f. susedných oblastí, t. j. hrudníka, krku a chrbta. Miestami
sa k nej pridávajú aj hlboké f. Moţno ich rozdeliť na f. oblasti pleca, ramena, predlaktia a ruky.

F. ramena pokrývaju m. deltoideus. Na svojom začiatku sa pripája na klavikulu, acromion a spina
scapulae, na ventrálnom okraji nadväzuje na povrchovú hrudnú f., na dorzálnom okraji sa pripája na
f. infra spinam. Distálnym smerom prechádza do →fascia brachii. Táto f. je pomerne tenká a spája
sa s hrubšími vrstvami perimysia obaľujúcimi hrubé snopce m. deltoideus. Spodinu fossa axillaris
uzatvára podkoţná →fascia axillaris. K hlbokým f. v oblasti ramena patrí →fascia subscapularis,
→fascia supra spinam a →fascia infra spinam.
Fascia brachialis – syn. f. brachii, povrchová pokrývka ramena. Je to tenká blana pokrývajúca ako
valcovitý obal svaly ramena voľne, takţe sa dá ľahko odlúčiť. Svojím proximálnym koncom f. b.
nadväzuje na fascie ramennej oblasti (f. m. deltoidei a f. axillaris), svojím distálnym koncom
prechádza v lakťovej oblasti do predlakťovej f., pričom sa tu pevne spája s obidvom epikondylmi
humeru a olecranon ulnae.
Od hlbokej strany f. b. vychádzajú dve medzisvalové priehradky, kt. sa v hĺbke upevňujú na
humerus. Septum intermusculare brachii radiale (septum intermusculare humeri radiale) vychádza
od radiálneho okraja humeru a fixuje sa v hĺbke humeru v čiare idúcej od tuberositas deltoidea k
radiálnemu epikondylu. V tejto priehradke je na hraniciach strednej a distálnej tretiny otvor, ktorým
prestupuje n. radialis a vasa collateralia radialia. Septum intermusculare brachii ulnare (septum
intermusculare humeri ulnare) je zreteľnejšia priehradka, kt. vychádza od ulnárnej strany f. b. pozdĺţ
čiary, kt. prebieha od crista tuberculi minoris po dorzálnej strane m. coracobrachialis distálnym
smerom k ulnárnemu epikondylu. Aj v tomto septe sú otvory, a to jeden pri proximálnom konci
ramena pre n. radialis a vasa profunda brachii, druhý pre prechod n. ulnaris a vasa collateralia
proximalia, leţiaci asi v strede ramena.
Fascia antebrachii – pokrývka predlaktia. Je to dosť zreteľná väzivová blana pokrývajúca svaly
predlaktia, čím ich oddeľuje od podkoţného väziva. Proximálne nadväzuje na f. humeri, distálne
prechádza do proximálneho okraja lig. carpi dorsale a lig. carpi transversum. Upína sa ďalej na
dorzálnu hranu lakťovej kosti. Proximálne, kde je hrubšia, sa začínajú od nej čiastočne mäsité
snopce a fascia tu nadobúda aponeurotický vzhľad. Na volárnej strane svalov vychádzajúcich od
ulnárneho epikondylu do nej vyţaruje aj lacertus firosus. Ďalej je zosilnená priečne orientovanými
snopcami proximálne od lig. carpi transversum a tvorí lig. carpi volare. S hlbokou stranou tejto
fascie sa spájajú medzisvalové septá, kt. sa vsúvajú medzi susedné povrchové prelakťové svaly a
fascia je tu mierne vtiahnutá do hĺbky, takţe podmieňuje plytké brázdy. Okrem tejto súvislej
povrchovej fascie sú na predlaktí vlastné fascie jednotlivých svalov.
Fascia manus – povrchová fascia ruky. F. na chrbte ruky sa nazýva →fascia dorsalis manus, na
volárnej strane aponeurosis palmaris.
Aponerurosis palmaris je povrchová f. na volárnej strane ruky. Aponeurotický vzhľad má len stredná
časť, kým okrajové časti sú pomerne tenké blany, z kt. radiálna pokrýva svalstvo tenaru, ulnárna
svalstvo hypotenaru. Na ruke sú dva hlavné osteofasciové priestory, dorzálny a palmárny.
Dorzálny priestor – je málo rozsiahly. Jeho povrchovým ohraničením je tenká f. dorsalis manus,
hlbkovým ohraničením karpálne a metakarpálne kosti, medzi nimi leţiace mm. interossei dorsales a
tenká fascia, kt. pokrýva tieto svaly (lamina profunda fasciae dorsalis manus, f. interossea dorsalis).
Laterálnym smerom siaha tento priestor k 1. metakarpálnej kosti, ulnárnym smerom k 5.
metakarpálnej kosti. Distálnym smerom sa končí pri proximálnom okraji dorzálnych aponeuróz
prstov, proximálnym koncom nadväzuje na osteofibrózne kanáliky pod lig. carpi dorsale, ktorými
prestupujú šľachy extenzorov. V priestore sú umiestené šľachy extenzorov, vasa radialia, rete carpi
dorsale a vasa metacarpica dorsalia.
Hypotenarový priestor – je rozsiahlejší. Jeho povrchovou stenou je palmárna aponeuróza v širšom
slova zmysle, hlbokou stenou metakarpálne kosti, medzi nimi uloţené interoseálne svaly a tenká
fascia, kt. ich pokrýva (f. interossea volaris). Laterálnym smerom sa tento priestor končí na 1.

metakarpálnej kosti, ulnárnym smerom na 5. metakarpálnej kosti. Distálne vyúsťuje v
osteoaponeurotických digitálnych a interdigitálnych kanálikoch, proximálne nadväzuje na canalis
carpi. Dvoma priehradkami prebiehajúcimi do hĺbky sa tento priestor delí na 3 oddiely, stredný,
tenarový a hypotenarový. Radiálna priehradka (septum radiale) sa oddeľuje od radiálneho okraja
vlastnej, tuhej palmárnej aponeurózy, zostupuje do hĺbky pri ulnárnom okraji krátkeho flexoru palca
a pokračuje po povrchu adduktora palca k 3. metakarpálnej kosti, kde sa končí. Ulnárna priehradka
(septum ulnare) sa oddeľuje od ulnárneho okraja vlastnej palmárnej aponeurózy, ide do hĺbky
pozdĺţ m. flexor digiti V brevis a pozdĺţ m. opponens digiti V a končí sa na 5. metakarpálnej kosti.
Tenarový oddiel palmárneho priestoru – ohraničuje na volárnej strane tenká fascia, kt. pokrýva
odťahovač a ohýbač palca. Dorzálnou stenou sú 1. – 3. metakarpálna kosť, medzi nimi umiestené
interoseálne svaly a tenká fascia, kt. ich pokrýva. Ulnárnou stenou je radiálne septum. Tento oddiel
sa člení na dve menšie časti tým, ţe ďalšie septum zostupuje do hĺbky pozdĺţ krátkeho flexoru
palca a upevňuje sa na 1. metakarpálnu kosť. Obsahom radiálnej časti sú všetky svaly tenaru s
výnimkou adduktora a ďalej šľacha m. flexor pollicis longus so svojou synóviovou pošvou. Ulnárna
časť tenarového oddielu má ako volárnu stenu ulnárne a akcesórne septum, ako dorzálnu stenu 2.
metakarpálnu kosť a interoseálne svaly 1. a 2. interoseálneho priestoru. Proximálnym smerom
nadväzuje na canalis carpi, distálnym smetom ku koţnej riase medzi palcom a bázou ukazováka.
Táto časť obsahuje m. adductor pollicis, r. volaris profundus a. radialis a naň nadväzujúci úsek
hlbokého dlaňového oblúka, a. princeps pollicis a koncovú časť r. profundus n. ulnaris.
Hypotenarový oddiel – je ohraničený volárne a ulnárne od tenkej časti palmárnej aponeurózy
pokrývajúcej hypotenarové svaly. Na radiálnej strane ho ohraničuje ulnárne septum. Obsahom tohto
priestoru sú hypotenarové svaly, r. volaris profundus a. ulnaris so sprievodnými ţilami a r. profundus
n. ulnaris.
Stredný oddiel – ohraničuje na volárnej strane vlastná tuhá palmárna aponeuróza. Na dorzálnej
strane sú jeho stenou 3. a 4. metakarpálna kosť, interoseálne svaly 3. a 4. interoseálneho priestoru,
tenká fascia, kt. ich pokrýva a m. adductor pollicis, oddelený radiálnym septom. Proximálnym
smerom tento priestor nadväzuje na canalis carpi, distálnym smerom vyúsťuje do digitálnych a
interdigitálnych osteoaponeurotických kanálikov. Obsahom tohto priestoru sú šľachy flexorov idúce
k trojčlánkovým prstom, na ne via zané lumbrikálne svaly, arcus volaris superficialis a profundus,
vetvenie r. superficialis n. ulnaris a terminálne vetvenie n. medianus.
Okrem uvedených priestorov sú na ruke interoseálne priestory vznikajúce tak, ţe volárna i dorzálna
strana interoseálnych svalov je pokrytá fasciami, kt. ďalej nadväzujú na metakarpálne kosti. Tým sú
interoseálne štrbiny medzi metakarpálnymi kosťami uzavreté do skutočných priestorov.
Proximálnym smerom sa tieto priestory končia slepo pri báze metakarpálnych kostí, distálnym
smerom vyúsťujú do podkoţného väziva interdigitálnych rias dorzálne od ligg. capitulorum
transversa. Prvý interoseálny priestor je voľný, ostatné pomerne malé. Ich obsahom sú interoseálne
svaly. Proximálnym koncom prvej interoseálnej medzery prechádza a. radialis z dorzálneho
priestoru do tenarového oddielu. Ostatnými priestormi prestupujú tenké rr. perforantes spájajúce aa.
metacarpicae volare s aa. metacarpicae dorsales.

Obr. 10. Prierez ramenom. 1 – septum intermusculare brachii mediale; 2 – septum
intermusculare brachii laterale; 3 – fascia brachii

Obr. 11. Fascie dlane (A) a chrbta ruky (B). 1 –
mm. lumbricales; 2 – fascia dorsalis manus; 3 –
retinaculum extensorum (lig. carpi dorsale); 4 – lig.
metacarpale transversum superficiale; 5 – fasciculi
transversi; 6 – m. palmaris brevis; 7 – aponeurosis
palmaris; 8 – fascia antebrachii

Fascie dolnej končatiny – zahrňujú tri hlavné fasciové oblasti, a to 1. f. bedrových a stehnových
svalov; 2. f. predkolenia; 3. f. nohy.
Z f. bedrových a stehnových oblasti je najvýznamnejšia →fascia lata, kt. sa v oblasti sedacích
svalov nazýva →fascia glutaea. K hlbokým f. patrí →fascia iliaca, →fascia pectinea a →fascia
obturatoria.
Fascia cruralis, fascia cruris – syn. aponeurosis cruralis, súvislá pokrývka predkolenia. Je to hrubá
blana, zreteľná na ventrálnej a fibulovej strane predkolenia, kde pokrýva m. tibialis anterior, m.
extensor digitorum longus a m. fibularis longus; mäsité snopce týchto svalov sa tieţ častejšie
začínajú na jej hlbokej strane v proximálnom oddieli predkolenia. Dorzálne, kde pokrýva m.
gastrocnemius, je naproti tomu fascia tenká a málo zreteľná. Proximálnym smerom nadväzuje v
oblasti kolena na f. femoralis a fascie zakolenovej jamy. Distálnym smerom prechádza do fascií
nohy, pričom v blízkosti talokrurálneho kĺbu sa z nej diferencujú zosilnené pruhy, kt. tvoria fibrózne
šľachové pošvy a pridrţiavajú šľachy predkolenových svalov ku kostnému podkladu pri ich
prechode na nohu (lig. transversum cruris, lig. cruciforme, lig. lancinatum a retinaculum mm.
fibularium). Na niekt. miestach je fascia pripojená bezprostredne na podklad, a to v oblasti pately,
lig. patellae, tuberositas tibiae, obidva kondyly tíbie, capitulum fibulae, predná hrana a tíbiová
plocha tela ihlice, obidva členky. Na fibulovej strane sa od hlbokej strany fascie predkolenia
oddeľujú dve medzisvalové priehradky: septum intermusculare cruris anterius (vsunuté medzi
prednú a fibulovú svalovú skupinu upevňujúc sa v hĺbke na prednú hranu píšťaly) a septum
intermusculare cruris posterius (vnikajúce medzi fibulovú a dorzálnu skupinu fixujúc sa na fibulovú
hranu píšťaly).
F. cruris, uvedené medzisvalové septá a kostra predkolenia s medzikostnou blanou vymedzujú tri
osteofasciové priestory: predný, fibulový a zadný. Predný priestor obsahuje skupinu extenzorov,
nadväzuje distálnym smerom na kanáliky v lig. cruciforme. Týmito kanálikami a pod lig. cruciforme
nadväzuje na dorzálny priestor nohy. Fibulový priestor prechádza distálnym smerom do
osteofibrózneho kanálikam pod retinaculum mm. fibularium proximale. Dorzálny priestor je veľmi
rozsiahly a obsahuje skupinu flexorov. Tzv. hlboký list predkole-novej fascie ho rozdeľuje na dve
časti, hlbší a povrchovejší. Tento list pokrýva svaly hlbokej vrstvy flexorov (m. tibialis posterior, m.
flexor hallucis longus a m. flexor digitorum longus) a rozprestiera sa medzi fibulovým okrajom tíbie a
tíbiovým okrajom fibuly. Hlbší oddiel, kt. takto vzniká, obsahuje uvedené svaly hlbokej vrstvy
flexorov, povrchovejší a rozsiahlejší oddiel m. triceps surae a m. plantaris.
Hlboký priestor nadväzuje na osteofibrózne kanáliky pod lig. laciniatum.

Obr. 11. Prierez predkolením. 1 – fascia cruris; 2 – septum intermusculare cruris
posterius; 3 – septum intermusculare cruris anterius

Fasciae pedis – pokrývky nohy. Rozlišujú sa dve hlavné f., →fascia dorsalis pedis a aponeurosis
plantaris.
Aponeurosis plantaris je blana, kt. pokrýva svaly na plantárnej strane nohy. Má stredný, hrubý
oddiel (vlastná plantárna aponeuróza) a dva tenké okrajové oddiely. Tíbiový tenký oddiel obkolesuje
po tíbiovej strane okraj nohy a pokrýva m. abductor hallucis. Svojím dorzálnym okrajom nadväzuje
na dorzotíbiový okraj nohy (tíbiový členok, subtentaculum tali, os naviculare, os cuneiforme I, os
metatarseum I). Svojím plantárnym okrajom sa spája sa tíbiovým okrajom vlastnej aponeurózy.
Fibulový tenký oddiel pokrýva m. abductor digiti V. Svojím dorzálnym okrajom sa upína na fibulový
okraj nohy (calcaneus pri inzercii distofibulového ramienka lig. cruciforme a reti-naculum mm.
fibularium distale, os cuboides, os metatarseum V), svojím plantárnym okrajom sa spája s vlastnou
plantárnou aponeurózou.
Vlastná plantárna aponeuróza je najmä proximálne veľmi hrubý aponeurotický pruh, kt. sa svojím
proximálnym koncom spája s tuber calcanei pri jeho hrbolkoch. Distálnkými fasciami pokrývajúcimi
abduktory;časť aponeurotických snopcov vyţaruje do týchto tenkých fascií. Vlastná palmárna
aponeuróza sa skladá prevaţne z pozdĺţnych snopcov. Len pri distálnom okraji, trocha proximálne
od hlavičiek metatarzálnych kostičiek, v miestach, kde sa pozdĺţne snopce začínajú rozostupovať
do pruhov pre jednotlivé prsty, zjavujú sa priečne snoppce (fasciculi transversi). Tieto priečne pruhy
spolu s digitálnymi pruhmi a ligg. capitulorum transvera, umiestenými v hĺbke, ohraničujú fasciové
kanáliky, ktorými prechádzajú zo stredného plantárneho priestoru k prstom šľachy lumbrikálnych
svalov, vasa digitalia a nn. digitales. Okrem týchto priečnych snopcov sú ešte ďalšie priečne snopce
(lig. plantare transversum subcutaneum, lig. natatorium) vznikajúce v podkoţnom plantárnom väzive
v miestach interdigitálnych rias. Prebiehajú naprieč od malíčka k ukazováku, ale nie sú súčasťou
plantárnej aponeurózy. Pozdĺţne snopce plantárnej aponeurózy, tvoriace výbeţky k jednotlivým
prstom, sa končia dvojakým spôsobom: povrchovejšie snopce sa spájajú s koţou plantárnej oblasti,
najmä pozdĺţ digitoplantárnej brázdy, hlbšie snopce sa vo výške hlavičiek metatarzálnych kostí
vidlicovito štiepia na pruhy, kt. zahýbajú do hĺbky a inzerujú po obidvoch stranách proximálneho
prstového článku. Tu sčasti nadväzujú na väzivovú digitálnu pošvu, sčasti sa spájajú s ligg.
capitulorum transversa. Spolu s proximálnymi článkami prstov ohraničujú osteoaponeurotické
kanáliky, ktorými prestupujú šľachy flexorov prstov. Na povrchovej strane sa plantárna aponeuróza
spája väzivovými prúţkami (retinacula) s koţou. Na opačnej strane sa od jej proximálnej časti
začínajú mäsité snopce m. flexor digitorum brevis a čiastočne aj obidvoch abduktorov.
Medzi fasciami nohy sú fasciové priestory, a to malý dorzálny, rozsiahly plantárny a malé
interoseálne priestory.
Dorzálny priestor – je pomerne úzka štrbina, kt. na povrchovej strane ohraničuje f. dorsalis pedis.
Hlbokou stenou tohto priestoru je dorzálna strana tarzu s príslušným väzivovým aparátom,
metatarzálne a dorzálne interoseálne svaly. Tieto svaly sú pokryté tenkou fasciou (f. interossea
dorsalis pedis, lamina profunda f. dorsalis pedis). Laterálnym smerom siaha tento priestor aţ k
tíbiovému okraju nohy a susedí tu s placovým oddielom, na fibulovej strane siaha podobne aţ k
fibulovému okraju nohy a susedí s malíčkovým oddielom. Proximálnym smerom komunikuje s
osteofibróznymi kanálikmi v lig. cruciforme pedis, ktorými prestupujú šľachy extenzorov, a ďalej s
priestorom pod lig. cruciforme, ktorým prichádza zväzok ciev a nervov. Distálnym smerom
prechádza do podkoţného väziva prstov a interdigitálnych rias. Tento priestor obsahuje m. extensor
hallucis brevis, m. extensor digitorum brevis, šľachy dlhých extenzorov a m. tibialis anterior; ďalej
sem zostupujú vasa dorsalia pedis a n. fibularis profundus.
Plantárny priestor – je rozsiahla medzera medzi plantárnou aponeurózou v širšom slova zmysle a
kostrou nohy s príslušným aparátom väzov a interoseálnymi svalmi. Tieto svaly pokrýva tenká
fascia (f. interossea plantaris). Rozsiahly plantárny priestor sa člení dvoma priehradkami, tíbiovou a

fibulovou, na tri oddiely. Tíbiové septum sa oddeľuje od tíbiového okraja vlastnej plantárnej
aponeurózy. Vniká do hĺbky medzi m. abductor hallucis a m. flexor digitorum brevis a zakotvuje sa
na kostre v čiare, kt. prebieha od lig. lanciniatum po sustentaculum tali k os naviculare, os
cuneiforme I a nadväzuje ďalej na I. metatarzálnu kosť. Fibulové septum vychádza od fibulového
okraja vlastnej plantárnej aponeurózy a vniká medzi m. abductor digiti V a m. flexor digitorum
brevis. V hĺbke sa fixuje na fibulový okraj dlhého plantárneho väzu a 5. metatarzálnu kosť. Týmito
dvoma priehradkami je plantárny oddiel rozdelený na tri oddiely, palcový, malíčkový a stredný.
Palcový priestor – je rozsiahly. Ohraničuje ho po tíbiovej a plantárnej strane tenká časť plantárnej
aponeurózy, po fibulovej strane príslušné septum. Ostatnú stenu tvorí kostra (tíbiová strana pätovej
kosti pod sustentaculum tali, fibulová strana os naviculare, os cuneiforme I a os metatarsum I).
Proximálnym smerom tento priestor nadväzuje na osteofibrózne kalnáliky pod lig. lanciniatum,
distálny smerom prechádza osteoaponeurotickým kanálikom do podkoţného väziva palca. Tento
priestor obsahuje svaly palca s výnimkou adduktora, kt. leţí v strednom priestore, a šľachu m. flexor
hallucis longus. Zasahujú sem aj vetvičky z vasa plantaria tibialia a n. plantaris tibialis.
Malíčkový priestor – jeho fibulovou stenou je dorzálna a plantárna tenká časť plantárnej
aponeurózy. Tíbiovú stenu tvorí príslušné septum a fibulový okraj nohy (calcaneus, os cuboides, 5.
metatarzálna kosť). Proximálnym smerom nadväzuje tento priestor na osteofibrózne kanáliky
fibulových svalov pod fibulovým členkom; distálnym smerom prechádza do podkoţného väziva
malíčka príslušným osteoaponeurotickým kanálikom. Tento priestor obsahuje malíčkové svaly (m.
abductor digiti V, m. flexor digiti V brevis, m. opponens digiti V) a vetvičky od vasa plantaria fibularia
a n. plantaris fibularis.
Stredný priestor – má plantárnu stenu, kt. tvorí tuhá vlastná plantárna aponeuróza, dorzálnu stenu
tvoria tarzálne kosti s príslušným ligamentovým aparátom, metatarzálne kosti a medzi nimi
umiestené príslušné septum. Proximálnym smerom tento priestor nadväzuje na osteo-fibrózne
kanáliky flexorov pod lig. lanciniatum. Distálnym smerom prechádza do podkoţného väziva prstov a
interdigitálnych rias osteoneurotickými kanálikmi. Tento priestor obsahuje tri vrstvy svalov: najhlbšiu
(m. adductor hallucis), strednú (šľachy dlhých flexorov palcov a prstov, ako aj na ne viazané mm.
lumbricales a m. quadratum plantae) a povrchovú (m. flexor digitorum brevis). Zasahujú sem
vetvičky z vasa plantaria tibialis a n.
plantaris tibialis a prebiehajú tu vasa
plantaria fibularia a n. plantaris fibularis.
Interoseálne priestory – sú upravené
podobne ako na ruke. Jej postranné
steny
tvoria
metatarzálne
kosti.
Dorzálnou a plantárnou stenu sú tenké
fascie pokrývajúce interoseálne svaly,
proximálne sa tieto priestory končia
slepo, distálne prechádzajú dorzálne od
ligg.
capitulorum
transvera
do
podkoţného väziva interdigitálnych rias.
Tieto priestory obsahujú interoseálne
svaly. Proximálnym koncom 1. priestoru
prestupuje a. metatarsea perforans,
ostatnými priestormi na podobnom
mieste rr. perforantes dorzálnych
metatarzálnych artérií, kt. sa spájajú s
arcus plantaris.

Obr. 12. Fascie chrbta nohy z laterálnej (A) a mediálnej strany (B) a plantárna aponeuróza pravej nohy
(C). 1 – fascia cruris; 2 – retinaculum mm. flexorum; 3 – retinaculum mm. extensorum inferius; 4 – retinaculum
mm. peronaeorum (fibularum) superius; 5 – fascia dorsalis pedis; 6 – retinaculum mm. extensorum inferius; 7 –
lig. metatarsale transversum superficiale; 8 – aponeurosis plantaris; 14 – retinaculum mm. peronaeorum
(fibularium) superius

Prehľad fascií
Fascia abdominalis interna →fascia transversalis.
Fascia Abernethyho →fascia iliaca.
Fascia adherens – rozsiahle adherentné junkcie v kardiomyocytoch najmä v priečných častiach
interkalárnych diskov analogické zonula adherens. Obsahujú početné denzné plaky, miesta v kt. sa
upínajú aktínové vlákna do sarkolemy, a tým spájajú bunkovú membránu s kontraktilným aparátom
susedných buniek.
Fascia alaris – podporná vrstva hlbokej krčnej f. nachádzajúca sa pred prevertebrálnou f.,
rozprestiera sa od bázy lebky po Th2, kde splýva s pretracheálnou f.
Fascia analis →fascia diaphragmatis pelvis inferior.
Fascia anoscrotalis →fascia perinei superficialis.
Fascia antebrachii – f., kt. pokrývajú predlaktie.
Fascia aponeurotica →fascia profunda.
Fascia axillaris – axilárna, pazuchová pokrývka, rozprestiera sa medzi laterálnymi okrajmi m.
pectoralis major a m. latissimus dorsi. Je to tenká blana, miestami perforovaná, leţiaca pod koţou
uzatvárajúcou spodinu fossa axillaris, prekleňuje ju od ventrálnej axilovej riasy, kt. tvorí inzerčná
časť m. pectoralis major, cez spodinu fossa axillaris k dorzálnej axilovej riase, kt. podkladom je
inzerčná časť m. latissimus dorsi a m. teres major. Pri ventrálnej riase nadväzuje na povrchovú
hrudnú fasciu, pri dorzálnej riase na povrchovú fasciu chrbta. Svojím mediálnym okrajom sa spája s
fasciou pokrývajúcou povrch m. serratus lateralis. V týchto miestach je zhrubnutá do väzivového
oblúčika idúceho od m. pectoralis major k m. latissimus dorsi. Aj laterálne prechádza do f. brachii, je
zhrubnutá väzivovým oblúčikom tiahnucim sa od inzerčnej šľachy m. pectoralis major k inzerčnej
šľache m. latissimus dorsi. Tento väzivový oblúčik prekleňuje zväzok ciev a nervov pri jeho
prechode z axily na rameno. V jeho miestach sa môţe nachádzať svalový snopec, tzv. Langerov
axilový oblúčik.
Fascia bicipitalis – aponeurosis m. bicipitis brachii.
Fascia buccinatoria – syn. f. buccopharyngea(lis) , f. pharyngobuccinatoria, väzivová membrána
tvoriaca laterálnu pokrývku mm. constrictores pharyngis. Prebieha smerom nahor k povrchu m.
buccinatorius. Distálnym smerom cez raphe buccipharyngica prechádza na hltan a pokrýva jeho
svalovinu. Tu je uţ súčasťou väzivých listov, kt. pokrývajú ďalšie oddiely krčných orgánov; →fascia
cervicalis.
Fascia Bucki – hlboká pokrývka penisu, plynule prechádza do Collesovej f. hrádze a f. Scarpae
brušnej steny.
Fascia bulbi Tenoni – syn. capsula bulbi, pokrývka očnej gule. Je popri retrobulbárnom tuku,
očnicových svaloch a náplne krvných ciev najdôleţitejšie fixačné zariadenie oka. Je to tuhá
väzivová blana, kt. tvorí puzdro okolo celého bulbu s výnimkou rohovky. Najhrubšia je v mieste
ekvátora (aţ 3 mm), dopredu a dozadu sa stenčuje. Dorzálne prechádza plynule do väzivového
obalu zrakového zväzku a okolo jeho prestupu stenou bulbu zrastá na malú vzdia-lenosť so sklérou.
Smerom dopredu sa vytráca v riedkom episklérovom a subkonjunktívovom väzive aţ k limbus

corneae. Od skléry ju oddeľuje riedke episklérové väzivo, prestúpené mnoţstvom štrbín (spatium
circumbulbare), kt. nekladie pohybom oka nijaký odpor.
Od miest, kde pudzdrom oka prestupujú šľachy okohybných svalov, prechádzajú na všetky svaly
silné väzivové pošvy tvoriace f. musculares; smerom k začiatku svalov v hrote očnice sa f. nápadne
stenčuje, takţe nimi zreteľne presvitá svalové tkanivo.
Pošvy priamych očných svalov sú medzi sebou spojené jemnými medzisvalovými blanami, čím
vzniká v očnici akýsi muskuloapo-neurotický kuţeľ s vrcholom v hrote očnice a s bázou obrátenou
dopredu, kde sa do kuţeľa vykleňuje f. bulbi.
Zo svalových f. sa pri prestupe svalových šliach očným puzdrom odštepujú väzivové pruhy
upevňujúce sa do periorbity očnicového vchodu (aditus orbitae). Osobitne hrubé snopce sú pri
očných kútikoch; nazálne prebiehajú pozdĺţ m. rectus bulbi nasalis väzivový pruh ku crista nasalis
posterior, tzv. retinaculum mediale (nasale), temporálne od šľachy m. rectus bulbi temporalis
vyţarujú osobitne hrubé väzivové snopce vzadu od lig. palpebrale temporale k sutura
zygomaticofrontalis, tzv. retinaculum laterale (temporale). Naprieč obidvoma retinakulami prebieha
pásovité zhrubnutie obkolesujúce bulbus, kt. je výrazné utvorené najmä zdola a podchytáva bulbus
(retinaculum inferius). V retinakulách sú aj početné vlákna hladkých svalov. Z okraja očného puzdra
vybiehajú aj väzivové snopce do fornix conjunctivae a tarzálnych platničiek mihalníc. Fixačný aparát
udrţiava oko v správnej polohe aj po operačnom odstránení dolnej steny očnice, pričom
neobmedzuje dokonalú pohyblivosť oka všektými smermi.
Fascia cervicalis profunda →fascia nuchae.
Fascia clavicopectoralis – syn. f. coracoclavicularis, f. coracocleidopectoralis, tuhá pokrývka
obaľujúca m. subclavius, upínajúca sa hore na kľúčnu kosť, dole pokračuje k m. pectoralis minor.
Nachádza sa pod m. pectoralis major, pričom prekleňuje väčšiu medzeru medzi pectoralis minor a
m. subclavius. Laterálnym smerom siaha spoločne s m. pectoralis minor k proc. coracoideus
scapulae a týmto smerom hrubne. Mediálnym smerom sa stenčuje, dostáva sa k 1. interkostálnej
medzere a prechádza tu na nezreteľnú fasciu pokrývajúcu 1. interkostálny sval. Svojím horným
okrajom siaha k m. subclavius. Pri jeho dolnom okraji sa rozdvojuje a po jeho ventrálnej a dorzálnej
strane pokračuje ku klavikule, s kt. sa spája. V rozsahu subklavikulárneho svalu je tenká. Dolný
okraj f. c. siaha k hornému okraju m. pectoralis minor. Aj tu sa rozdvojuje a zo- stupuje po svale
laterokaudálnym smerom tak, ţe ho pokrýva na ventrálnej i dorzálnej strane. Pri laterálnom okraji m.
pectoralis minor sa obidva listy spájajú a pokračujú ďalej ku caput breve m. bicipitis a m.
coracobrachialis nadväzujúc na ich tenké fascie. Dolný okraj tejto časti rozloţenej medzi m.
pectoralis minor a caput breve m. bicipitis siaha kaudálnym smerom za inzerčné časti m. pectoralis
major aţ k f. axillaris a spája sa s ňou, vyťahuje ju mierne nahor, takţe pri abdukovanej končatine f.
axillaris a koţa podramenovej jamky vklesávajú.
Fascia clitoridis – hutné väzivové tkanivo obaľujúce dve corpora cavernosa clitoridis.
Fascia Cloqueti – zahustenie extraperitoneálneho tkaniva uzatvárajúce septum femorale.
Fascia Collesi – membranea perinei.
Fascia colli media (profunda, superficialis) – stredná (hlboká, povrchová) pokrývka krku;
→fascia cervicalis.
Fascia colonis – taeniae coli.
Fascia Cooperi – 1. f. cremasterica; 2. fibrae intercrurales.
Fascia coracoclavicularis →fascia clavicopectoralis.
Fascia coracocostalis →fascia clavicopectoralis.
Fascia cremasterica Cooperi – tenká pokrývka semenovodu tvorená obalom m. cremaster; upína
sa na vonkajšiu plochu f. spermatica interna. Je pokračovaním f. abdominalis superficialis.

Najhrubšia je pri anulus inguinalis subcutaneus, smerom k semenníku sa stenčuje. Pokrýva priečne
pruhovaný m. cremaster.
Fascia cribriformis – 1. f. cribrosa; 2. fibrae intercruralis.
Fascia cribrosa – syn. f. cribriformis, lamina cribriformis fossae ovalis; časť povrchovej pokrývky
stehna pokrývajúcej foramen saphenum.
Fascia Cruveilhieri – f. perinei superficialis.
Fascia cum calcio sulphurico – sadrové ovínadlo.
Fascia dartos scroti – tunica dartos.
Fascia Delbeti →fascia umbilicopraevesicalis.
Fascia deltoidea – hlboká pokrývka obaľujúca m. deltoides pleca. Pri jej začiatku sa pripája na
klavikulu, acromion a spina scapulae. Pri jej ventrálnom okraji nadväzuje na povrchovú hrudnú
fasciu, pri jeho dorzálnom okraji sa pripája na f. infra spinam. Distálnym smerom prechádza do f.
brachialis.
Fascia Denonvilliersi →fascia rectovesicalis.
Fascia dentata hippocampi →gyrus dentatus.
Fascia diaphragmatica – diafragmatická, bránicová pokrývka.
Fascia diaphragmatis pelvis inferior – syn. f. ischiorectalis, aponeurosis ischiorectalis, pokrývka
dolnej plochy m. coccygeus a m. levator ani. Tvorí mediálnu stenu fossa ischiorectalis; →fascia
pelvis.
Fascia diaphragmatis pelvis superior – pokrývka hornej plochy m. coccygeus a m. levator ani.
Fascia diaphragmatis urogenitalis inferior – membrana perinei.
Fascia diaphragmatis urogenitalis superior →diaphragma urogenitale.
Fascia dorsalis manus – pokrývka spakručia. Je to tenká blana pod podkoţným väzivom, kt.
pokrýva šľachy na dorzálnej strane ruky. Proximálnym smerom nadväzuje na lig. carpi dorsale,
distálnym smerom prechádza do dorzálnej aponeurózy prstov. Svojím radiálnym, okrajom sa
upevňuje na 1. metakarpálnu kosť a m. interosseus dorsalis I. Svojím ulnárnym okrajom sa spája s
5. metakarpálnou kosťou.
Fascia dorsalis pedis – pokrývka chrbta nohy. Je to pomerne tenká f., kt. proximálnym smerom
pri lig. cruciforme nadväzuje na f. cruris, distálnym smerom prechádza do dorzálnej aponeurózy
prstov. Na tíbiovom a fibulovom okraji sa spája s plantárnou aponeurózou; →fascia pedis.
Fascia dorsalis profunda →fascia thoracolumbalis.
Fascia endoabdominalis →fascia transveralis.
Fascia endopelvica →fascia pelvis.
Fascia endothoracica – tenká blana, kt. sa vsúva na dutinovej strane hrudníka medzi stenu a
parietálnu pleuru. Na kaudálnom okraji hrudníka prechádza do fascie na hornej strane bránice.
Fascia endopelvina →fascia pelvis visceralis.
Fascia endothoracica – vnútrohrudníková f., málo zreteľná vúzivová blana, kt. sa vsúva na
dutinovej strane hrudníka medzi jeho stenu a parietálnu pleuru. Na kaudálnom okraji hrudníka
prechádza do f. na hornej strane bránice.
Fascia extraperitonealis – syn. f. subperitonealis, tenká vrstva areolárneho spojivového tkaniva
oddeľujúca nástennú pobrušnicu od brušných stien.
Fascia extrapleuralis – pokračovanie f. endothoracica nekonštantne sa vyskytujúce pri koreni krku;
môţe podmieňovať modifikáciu auskultačného nálezu na pľúcnych hrotoch.

Fascia femoralis →fascia lata femoris.
Fascia fibroareolaris →fascia superficialis.
Fascia Gerotae →fascia retinalis.
Fascia glutaea – časť →fascia lata.
Fascia hypogastrica →fascia pelvis.
Fascia iliaca – f. naliehajúca na m. iliacus. Pokiaľ ho pokrýva vo fossa iliopectinea, nadväzuje
svojím mediálnym okrajom na f. pectinealis, svojím laterálnym okrajom sa pripája na f. femoralis a s
pars lacunaris f. iliacae, kt. je jej zosilnenou časťou. Tento útvar má podobu pruhu, kt. vychádza z
eminentia iliopectinea, vystupuje po m. iliopsoas k lig. inguinale a spája sa s ním. Je významný tým,
ţe je hranicou medzi lacuna vasorum a lacuna musculorum. Kraniálne od lig. inguinale pokrýva f.
iliaca m. iliacus a fixuje sa na okolí v čiare, kt. prebieha po crista iliaca, laterálnej časti lig. inguinale,
pars interlacunaris f. iliacae a linea terminalis.
Fascia iliopectinealis →fascia pectinealis.
Fascia infra spinam – f. infraspinata, upína sa na okraje fossa infra spinam a premieňa ju na
uzavretý osteofasciový priestor, kt. vypĺňa m. infra spinam a m. teres minor. Smerom k ramennému
kĺbu sa stenčuje, takţe priestor ňou ohraničený komunikuje s riedkym väzivom v okolí plecového
kĺbu.
Fascia infundibuliformis →fascia spermatica interna.
Fascia intercolumnaris – 1. f. cremasterica; 2. fibrae intercrurales.
Fascia interossea dorsalis manus →lamina profunda fasciae dorsalis manus.
Fascia interossea dorsalis pedis plantaris – tenká f. pokrývajúca plantárne interoseálne svaly
nohy; →fascia pedis.
Fascia dorsalis manus – tenká blana pod podkoţným väzivom chrbta ruky; →fascia manus.
Fascia dorsalis pedis volaris – tenká fascia pokrývajúpca chrbát ruky; →fascia pedis.
Fascia intrapelvina →fascia pelvina.
Fascia ischiorectalis →fascia diaphragmatis pelvis inferior.
Fascia lata femoris – široká pokrývka na povrchu stehna. Pokrýva gluteálne a stehnové svaly.
Svojím proximálnym okrajom sa upína na lig. inguinale, crista iliaca, kríţovú, kostrčovú kosť, lig.
sacrotuberale a dolný okraj panvovej kosti. Ako súvislý obal sedacích svalov a stehnového svalstva
zostupuje distálnym smerom a v oblasti kolena prechádza do predkolenovej f. Tu sa fixuje na niekt.
útvary kostry siahajúc k povrchu (patela, obidva epikondyly a kondyly stehnovej kosti, capitulum
fibulae). Na dorzálnej strane kolenovej oblasti tvorí strop zakolenovej jamky (→fascia poplitea). F. l.
nie je všade rovnako hrubá. V oblasti sedacích svalov (f. glutaea) je veľmi hrubá a má
aponeurotický vzhľad, pokiaľ pokrýva m. glutaeus medius. Ventrálne siaha k m. tensor fasciae latae,
štiepi sa na 2 listy a obaľuje tento sval. Dorzálne siaha k m. glutaeus ma ximus a pokrýva ho ako
tenká, málo zreteľná blana. V oblasti stehnového svalstva je f. l. hrubá fibulárne, tenšia ventrálne,
veľmi tenká tibiálne a dorzálne. Na fibulárnej strane sa s ňou spája hrubý väzivový pruh, tractus
iliotibialis, kt. sa začína svojím proximálnym koncom na hrebeni bedrovej kosti, a to dorzálne od
začiatku m. tensor fasciae latae. Potom zostupuje distálne ako súčasť tuhej fascie pokrývajúcej m.
glutaeus medius a pokračuje na stehno tak, ţe sa kladie ventrálne od veľkého trochantera stehnovej
kosti, kde sa s ním spája na ventrálnej strane m. tensor fasciae latae, na dor- zálnej strane m.
glutaeus maximus. V ďalšom priebehu po fibulovej strane stehna nalieha na m. vastus fibularis a
zostupuje aţ k fibulovému kondylu ihlice, na kt. sa končí (tuberositas tractus iliotibialis). Svojím
ventrálnym okrajom tu tieţ splýva s retinaculum patellae fibulare. Za svojho priebehu na stehne
tractus iliotibialis prechádza svojím ventrálnym okrajom do ostatnej fascie, kým dorzálny okraj sa
zanára do hĺbky, vniká medzi m. vastus fibularis a flexory (m. biceps femoris) a pripája sa na labium

fibulare cristae femoris od tuberositas glutaea aţ k fibulovému epikondylu. Táto časť iliotíbiového
traktu vnikajúca do hĺbky tvorí akési fibulové septum.
Na ventrálnej strane stehna sa fascia štiepi na dva listy pozdĺţ fibulového okraja m. sartorius.
Obidva listy obaľujú tento sval a pri jeho tíbiovom okraji sa znova spájajú, čím je m. sartorius
obalený do fasciovej pošvy a zabezpečený vo svojej polohe. Mediálne od m. sartorius prechádza
fascia na adduktory; len v oblasti fossa iliopectinea sa vzďaľuje od svalového podkladu, lebo tu ju
prekleňuje tvoriac jej ventrálnu stenu. V tomto úseku je f. stenčená v roz- sahu oválneho poľa
pozdĺţnou osou orientovaného zvislo, kt. sa rysuje ako priehlbina (fossa ovalis) vzniknutá tým, ţe
stenčená fascia tu vklesáva do hĺbky. Stenčená časť fascie sa nazýva lamina cribriformis fossae
ovalis (fascia cribrosa), pretoţe sú v nej početné otvorčeky pre prechod krvných ciev do ostatnej
fascie. Fibulový, proximálny a distálny okraj je zasa veľmi zreteľný, pretoţe fascia je tu zosilnená do
väzivového pruhu tvaru C al. kosáka (margo falciformis). Jeho proximálny zahnutý oddiel je cornu
superius (cornu proximale). Fossa ovalis sa môţe stať brankou femorálnej prietrţe, kt. tade
prechádza do podkoţného väziva. V takomto prípade je okraj oválnej jamy tvorený prevaţne margo
falciformis okrajom prietrţovej bránky (anulus femoralis externus).
Fascia longitudinalis anterior – lig. longitudinale anterius.
Fascia longitudinalis posterior – lig. longitudinale posterius.
Fascia lumbodorsalis – lumbodorzálna, driekovochrbtová pokrývka, f. thoracolumbalis.
Fascia masseterica – f. parotideomasseterica, tenká pokrývka m. masseter; →fascia cervicalis.
Fascia muscularis bulbi – syn. f. muscularis oculi, pokrývky obaľujúce extraokulárne svaly,
pokračovanie →fascia bulbi Tenoni.
Fascia muscularis oculi →fascia muscularis bulbi.
Fascia musculi piriformis – pokrývka m. piriformis, časť →fascia pelvis parietalis.
Fascia nuchae – syn. nuchalis, pokrývka svalov v zadnej časti krku. Vystupuje od m. serratus
dorsalis superior k os occipitale a pokrýva mm. splenii a m. transversooccipitalis. Sama je pokrytá
m. trapesius a mm. rhomboides. Pri laterálnom okraji trapézového svalu splýva s povrchovou
krčnou fasciou prichádzajúcou od m. sternocleidomastoideus. Nepokladá sa za samostatnú fasciu.
Fascia obturatoria – f. m. obturatoris interni, časť nástennej f. panvy obaľujúca m. obturatorius
internus. Pokrýva jeho mediálnu stranu, kým je umiestený v malej panve. Od tejto f. sa začína časť
snopcov m. levator ani a f. býva v týchto miestach zosilnená do väzivového oblúčika, arcus
tendineus f. obturatoriae (arcus tendineus m. levatoris ani). Pruh prebieha od vstupu do canalis
obturatorius dorzálnym smerom k spina ossis ischii.
Fascia orbitales – väzivo pokrývajúce zadnú časť očnej gule, spevňuje ju a zabezpečuje jej
spojenia vnútri očnice.
Fascia palmaris – aponeurosis palmaris.
Fascia palpebralis – septum orbitale.
Fascia parotidea – pokračovanie f. cervicalis profunda, kt. pozostáva z pokrývky priušnice; jej
výbeţky do vnútra ţľazy tvoria strómu priušnice.
Fascia parotideomasseterica – f. obaľujúca priušnicu a m. masseter; pozostáva z f. parotidea a f.
masseterica.
Fascia pectinealis – lonová časť f. lata. Je to tenká blana, kt. pokrýva m. pectineus a siaha pozdĺţ
neho aţ k pecten ossis pubis. Svojím fibulovým okrajom sa pribliţuje k f. iliaca pokrývajúcej
mimopanvovú časť m. iliopsoas. Obidve f. tu spolu splývajú a označujú sa ako f. iliopectinea. Svojím
tíbiovým okrajom sa spája f. p. s f. lata v miestach, kde pokrýva m. adductor longus.

Fascia pectoralis superficialis – f. obaľujúca m. pectoralis major. V mediálnej časti je tenká a
nadväzuje na perimysiové septá medzi snopcami, kým laterálnym smerom sa stáva hrubšia. Na
kraniálnom okraji sa pripája na klavikulu. Mediálny okraj prechádza do väziva pokrývajúce ventrálnu
stranu sterna. Dolný okraj prechádza plynule do povrchovej brušnej fascie. Na laterálnej strane
pokračuje po prechode cez trigonum deltoideopectorale na m. deltoideus. Niţšie okolo prednej
axilárnej riasy prechádza do f. axillaris.
Fascia pedis – f. nohy; →fascia dolnej končatiny.
Fascia pelviprostatica →fascia prostatae.
Fascia pelvis parietalis – syn. f. pelvica parietalis, pokrývka panvových stien obaľujúca svaly, kt.
prebiehajúce z vnútra panvy do stehna. Tvoria ju f. m. piriformis, f. obturatoria, f. diaphragmatis
pelvis interna a f. diaphragmatis urogenitalis interna. F. obturatoria je v hornej tretine zosilnená do
väzivového pruhu, arcus tendineus f. obturatoriae, od kt. sa začína m. levator ani. Všetky f.
prechádzajú do seba a tvoria jednotný nástenný väzivový obal, kt. prestupuje aj na krvné cievy a
nervy vystupujúce z malej panvy.
Fascia pelvis visceralis – syn. f. endopelvica, f. intrapevina, vnútropanvová pokrývka, tvorí časť
vrstvy vystielajúcej panvové steny; slúţi ako obal panvových orgánov a krvných ciev. Začína sa z
parietálneho listu panvovej f. a prechádza na jednotlivé orgány. Najhrubšuia je obyčajne na začiatku
panvového dna a nahor sa pomaly stráca; miestami sa ťaţko izoluje. Patria k nej aj fasciové obaly
cievnych a nervových kmeňov, najmä u ţeny a ligg. pubovesicalia a puboprostatica. Medzi
obidvoma listami panvovej f. je panvové väzivo s krvnými cievami a nervami, kt. umoţňuje fyziol.
rozpínanie panvových orgánov. Kraniálne prechádza panvové vúzivo súvisle do prerenálnmeho a
retrorenálnezho väziva; otvory v panvovej stene súvisia s väzivom končatín.
Fascia penis profunda – tuhá vnútorná pokrývka obaľujúca spoločne corpora cavernosa a corpus
spongiosum. Je pokračovaním pôovrchovej brušnej f.
Fascia penis superficialis – voľná povrchová pokrývka penisu, pokračovanie tunica dartos, splýva
s f. perinealis superficialis.
Fascia perinei profunda →diaphragma urogenitale.
Fascia perinei superficialis – syn. f. Cruveilhieri, povrchová pokrývka hrádze ohraničujúca
smerom nadol a dopredu spatium perinei superficiale; podkoţné tkanivo urogenitálnej oblasti.
Pozostáva z povrchovej tukovej a hlbokej membránovej vrstvy; →fossa ischioanalis.
Fascia peritoneoperinealis – f. prebiehajúca od prednej steny rekta, tvorí dno spatium rectovesicale al. spatium rectovaginale, zúčastňuje sa na tvorbe septum rectovesicale al. septum rectovaginale.
Fascia pharyngobasilaris – syn. aponeurosis pharyngis, aponeurosis pharyngobasilaris, silná
väzivová membrána v stene hltana, vnútri vystlaná sliznicou, zvonka úplne pokrytá presahujúcimi
konstriktormi hltana. Na spodine lebky sa spája s periostom.
Fascia pharyngobuccinatoria →fascia buccinatoria.
Fascia phrenicopleuralis – pokrývka hornej plochy bránice nachádzajúca sa pod pleurou.
Fascia plantaris – aponeurosis plantaris.
Fascia poplitea – časť fascie tvoriacej strop →fossa poplitea.
Fascia praetrachealis – lamina praetrachealis fasciae cervicalis.
Fascia praevertebralis →fascia colli.
Fascia profunda – hlboká fascia: tuhá, pevná, fibrózna membrána pokrývajúca trup a končatiny,
poskytujúca obal rôznym svalom; syn. f. aponeurotica.

Fascia propria Cooperi →fascia spermatica interna.
Fascia prostatae – záhyb hornej fascie panvovej diafragmy do prostaty.
Fascia psoica – f. pokrývajúca m. psoas major et minor. Upína sa na f. iliaca medzi hrebeňom
bedrovej kosti a linea terminalis. Svojím kraniálnym koncom siaha k arcus lumbocostalis medialis,
kt. je vlastne jej zosilnenou časťou. Mediálnym okrajom sa pripevňuje na väzivové oblúčiky, na kt.
sa začína m. psoas major, laterálnym okrajom splýva s fasciou pokrývajúcou m. quadratus
lumborum. Kaudálnym koncom sa pripája na f. iliaca. Uvedené fascie ohraničujú rozsiahly
osteofasciálny priestor, kt. sa rozprestiera pri laterálnom okraji bedrovej chrbtice, zostupuje odtiaľ do
fossa iliaca a cez lacuna musculorum do trigonum femorale. Na svojom kraniálnom konci sa tento
priestor otvára nad arcus lumbocostalis medialis do zadného mediastina (obr. 5).
Fascia ramena →fascia brachii.
Fascia rectalis →fascia diaphragmatis pelvis superior; →periproctium.
Fascia rectoabdominalis – vagina m. recti abdominis.
Fascia rectovesicalis – syn. aponeurosis prostatoperitonealis, Denonvilliersova f., dorzálne
ohraničenie lôţka, v kt. je uloţený močový mechúr (paracystium); laterálne od močového mechúra
sa spája s f. umbilicopraevesicalis do väzivovej pošvy, kt. obaľuje krvné cievy idúce k močovému
mechúru. Prebieha od spodiny excavatio rectovesicalis k panvovému dnu a oddeľuje močový
mechúr od konečníka. Po stranách sa stráca v okolitom panvovom väzive; →fascia diaphragmatis
pelvis superior.
Fascia renalis – syn. f. Gerotae, capsula Gerotae, tenká membrána obaľujúca obličky, tvorí ju
zahustené fibroareolárne tkanivo obaľujúce obličku, nadobličku a perineálny tuk. Pozostáva z dvoch
listov, lamina praerenalis a lamina retrorenalis (Zukerkandlova f.). Retrorenálna f. je hrubšia ako
prerenálna. Okolo f. je capsula adiposa. Kraniálne sa obidva listy f. spájajú a splývajú s fasciou
pokrývajúcou brušnú stranu bránice, laterálne prechádzajú do seba, mediálne sa strácajú vo väzive
okolitých brušných ciev, kaudálne ostávajú nespojené, takţe priestor medzi nimi súvisí s riedkym
subperitoneálnym väzivom. Medzi lamina retrorenalis a fasciou pokrývajúcou zadné svaly brušnej
steny je uloţené tukové teleso, corpus adiposum praerenale, tuhšej konzistencie ako tuk capsula
adiposa a jeho rozsah závisí od celkového stavu výţivy.
Fascia retinens rostralis – záhyb pobrušnice obsahujúci väzivo, príp. m. suspensorius duodeni;
ťahá duodenojejúnový ohyb nahor.
Fascia Richeti – záhyb extraperitoneálnej fascie obaľujúci obliterovanú pupočníkovú ţilu.
Fascia Scarpae – 1. hlboká membranózna vrstva podkoţnej brušnej fascie; 2. fibrae intercrurales.
Fascia semilunaris – aponeurosis m. bicipitis brachii.
Fascia septomarginalis – zostupné kolaterály po obidvoch stranách septum medianum posterius.
Fascia Sibsoni – membrana suprapleuralis.
Fascia spermatica externa – tenká vonkajšia pokrývka semenovodu, pokračovanie väzivovej
pokrývky m. obliquus externus.
Fascia spermatica interna – vnútorná pokrývka semenovodu, pokračovanie f. transversalis
brušnej steny.
Fascia subperitonealis – f. extraperitonealis.
Fascia subscapularis – hlboká f., pokrýva m. subscapularis. Svojimi okrajmi sa upína na margo
sup., vertebralis a axillaris scapulae. Smerom k ramennému kĺbu sa postupne vytráca; →fascia
brachii.

Fascia superficialis – 1. povrchová pokrývka väčšej časti tela; 2. podkoţné tkanivo (tela
subcutanea).
Fascia supra spinam – f. supraspinata, zreteľná, hrubá f. upevňujúca sa svojími okrajmi na obvod
fossa supra spinam a mení ju tak na dobre ohraničený osteofasciový priestor vyplnený m. supra
spinam. Smerom k plecového kĺbu sa stenčuje a priestor ňou vymedzený sa týmto smerom otvára
do riedkeho väziva pod m. deltoideus.
Fascia temporalis – temporálna, spánková pokrývka, lamina profunda et lamina superficialis, syn.
aponeurosis temporalis. Je to tuhá blana aponeurotického vzhľadu, kt. uzatvára po laterálnej strane
temporálnu jamu. Svojimi okrajmi sa fixuje na jarmový oblúk, linea temporalis ossis frontalis, ossis
parietalis a ossis temporalis. Časť, kt. sa upevňuje na jarmový oblúk, je rozšírená na dva listy,
lamina superficialis (upína sa na laterálnej strane) et profunda (upína sa na mediálnej strane
jarmového oblúka). Na mediálnej strane tejto f. sa začína časť svalových snopcov temporálneho
svalu, čím sa f. zosilňuje a nadobúda aponeurotický vzhľad.
Fascia Tenoni →fascia bulbi Tenoni.
Fascia thoracica – syn. f. intercostalis externa, hlboká f., pokrýva vonkajšiu stenu hrudníkovej
dutiny.
Fascia thoracolumbalis – syn. lumbodorsalis, pokrývka drieku, kt. sa upína mediálne od proc.
spinosi stavcov v celej dĺţke chrbtice a spája sa laterálne s
aponeurózou m. transversus abdominis; dole sa upína na crista
iliaca a os sacrum.
Fascia thoracolumbalis (20, obaľuje m. erector spinae; má povrchový list
rozopnutý od tŕňových výbeţkov stavcov k uhlom rebier a hlboký list, kt.
prichídza od priečnych výbeţkov stavcov; laterálne sa obidva listy spájajú
a utvárajú začiatočnú aponeurózu pre mm. serrati posteriores, m.
tranmsversus abdominis a m. latissimus dorsi); 6 – mm. interspinales; 8 –
mm. intertransversarii thoracis; 9 – mm. interspinales lumborum; 16 – mm.
rotatores; 17 – mm. rotatores cervicis; 18 – mm. rotatores thoracis; 19 –
mm. rotatores lumborum; 74.21 – mm. intertransversarii; 74.22 – mm.
intertransversariii laterales lumborum; 74.23 – mm. intertransversarii
mediales lumborum; 74.24 – mm. intertransversarii thoarcis (podľa Feneisa,
1996)

Fascia thyrolaryngealis – pokrývka štítnej ţľazy upínajúca sa na cartilago cricoidea.
Fascia transversa(lis) – časť vnútornej výstelky brušnej dutiny. Je to tenká väzivová blana
vsúvajúca sa medzi m. transversus abdominis a nástenné peritoneum (obr. 4). Pokrýva m.
transversus abdominis. Kraniálnym smerom nadväzuje na fasciu pokrývajúcu dolnú stranu bránice
(f. diaphragmatica), kaudálnym smerom sa pripája na crista iliaca a nadväzuje tu na fascia iliaca, kt.
pokrýva m. iliacus, ventrálnejšie sa pripája na lig. inguinale. Tu však nekončí, ale zostupuje cez
lacuna vasorum k vasa iliaca externa a nadväzuje na ich väzivovú pošvu a pecten ossis pubis. Časť
f. t., kt. sa tu rozprestiera medzi lig. lacunare a cievami, sa nazýva septum anuli femoralis (septum
femorale Cloqueti); je opatrené dierkami, do kt. sa vkladajú lymfatické uzliny. Ventrálne prechádza f.
t. na pošvu priamych brušných svalov; kaudálne od linea semicircularis, kde pošva chýba, pokrýva
m. rectus abdominis bezprostredne. Vzadu f. t. nadväzuje na f. psoica pozdĺţ m. psoas major, keď
predtým pokryla po ventrálnej strane m. quadratus lumborum. Asi 1 cm kraniálne od stredu lig.
inguinalis je vo f. t. otvor, do kt. vstupujú u muţa zloţky funiculus spermaticus, u ţeny chorda

uteroinguinalis (anulus inguinalis praeperitonealis, syn. anulus inguinalis abdominis). F. t. nie je v
tomto otvore prerušená, ale pozdĺţ jej okraja vybieha spolu s funiculus spermaticus do skróta a tvorí
okolo neho a semenníka obal, tunica vaginalis testis et funiculi spermatici.
F. t. je väčšinou veľmi tenká, zosilňuje sa len na niekoľkých miestach: 1. v oblasti pupkovej jazvy (f.
umbilicalis), kde má fascia zreteľný okraj len kaudálne; medzi f. umbilicalis a pupkovou jazvou je
štrbina, do kt. zdola vstupuje chorda a. umbilicalis a chorda urachi; 2. nad lig. inguinale, kde tvorí
zosilnené pruhy, a to lig. interfoveolare Hesselbachi vystupujúce od lig. inguinale po mediálnom
okraji preperitoneálneho ingvínového otvoru a vyţaruje kraniálnym smerom do aponeurózy m.
rectus abdominis a →falx inguinalis.
Fascia triangularis abdominis – lig. inguinale reflexum.
Fascia triangularis Macalisteri – m. pyramidalis.
Fascia triangularis Quaini – lig. inguinale reflexum.
Fascia umbilicalis – zosilnená časť →fasciculus transveralis v oblasti pupkovej jazvy.
Fascia umbilicopraevesicalis – syn. Delbetova f., ohraničenie lôţka, v kt. je uloţený močový
mechúr (väzivové paracystiim); laterálne od mechúra sa spája s f. rectovesicalis (aponeurosis
prostatoperitonealis, Denonvilliersovou f.), kt. tvorí dorzálne ohraničenie paracystia, do väzivovej
pošvy obaľujúcej krvné cievy idúce k močovému mechúru. Je trojuholníkového tvaru a siaha od
pupka k spodine močového mechúra, po stranách aţ k chordae a. umbilicalis.
Fascia vesicae →paracystium.
fasciácia – [fasciatio] bot. abnormálny zjav spočívajúci v rozšírení osí rastlín do plochy, páskovitosť.
fascialis, e – [l. fascia pokrývka] fasciálny, pokrývkový.
facicularis, e – [l. fasciculus snopec] fascikulárny, snopcovitý.
fasciculatio, onis, f. – [l. fasciculus snopec] →fascikulácia.
fasciculatus, a, um – [l. fasciculus snopec] snopcovitý, zväzočkovitý.
fasciculus, i, m. – [l.] fascikulus, snopec, zväzok, zväzoček, povrazec, nervová dráha.
Fasciculus aberrans Monakow →tractus rubrospinalis.
Fasciculus arcuatus – 1. →fasciculus frontotemporalis; 2. →fasciculus longitudinalis superior.
Fasciculus atrioventricularis – Gaskellov-Hisov mostík, átrioventrikulárny zväzoček. Začína sa
ako jednotný zväzok (truncus fasciculi atrioventricularis, crus commune), prebieha pozdĺţ
dorzokaudálneho okraja pars membranacea septi do komorovej priehradky; a to cez trigonum
fibrosum dextrum. Je to jediná konštantná spojka medzi svalovinou predsiení a komôr srdca. Ňou
sa prevádza elekt. impulz na kontrakciu z predsiení na komory. Jej porušenie má za následok AV
blokády; →arytmie. Na kaudálnom okraji pars membranacea septi ventriculorum sa delí na dve
ramená, crus dextrum et sinistrum. Crus dextrum prebieha ako kompaktný zväzoček pod
endokardom komorovej priehradky, potom sa zanára do myokardu (trabeculae septomarginalis) a v
blízkosti bázy predného papilárneho svalu sa dostáva opäť pod endokard. Crus sinistrum sa
dostáva na komorovej priehradke priamo pod endokard ľavej komory, a to ako plochý, vejárovito sa
rozširujúci pásik. Obidve crura sa rozbiehajú pod endokardom do siete Purkyňových vláken.
Truncus i crura sú od myokardu oddelené redším väzivovým obalom.
Fasciculus Burdachi →fasciculus cuneatus.
Fasciculus corticothalamicus – párové projekčné dráhy medzi mozgovou kôrou a jednotlivými
talamovými jadrami.

Fasciculus cuneatus (Burdachi) – pars lateralis fasciculi dorsalis medullae spinalis, klinovitý
miechový povrazec, laterálny úsek zadného miechového povrazca vedúci senzitívne vlákna z
hornej polovice tela.
Fasciculus dorsolateralis Lissaueri →tractus dorsolateralis.
Fasciculus dorsalis medullae spinalis – zadný povrazec →miechy (obr. 2).
Fasciculus dorsalis plexus brachialis – zadný zväzok ramennej splete, vzniká spojením zadných
vetiev dolného prim. zväzku, obsahuje vlákna C5–Th1 a je uloţený dorzálne od a. axillaris. Delí sa
na n. radialis a n. axillaris (→plexus brachialis).
Fasciculus exilis – skupina svalových vláken spájajúcich m. flexor pollicis longus s mediálnym
kondylom stehnovej kosti al. s proc. coronoideus lakťovej kosti.
Fasciculus fibrosa m. bicipitis – aponeuróza m. biceps brachii.
Fasciculus Foville →stria terminalis.
Fasciculus frontoocipitalis →fasciculus subcallosus.
Fasciculus frontotemporalis – syn. f. arcuatus, dlhá asociačná dráha telencefalu, kt. spája stredný
a dolný čelový závit s horným a stredným spánkovým závitom. Prebieha pod kôrou inzuly v capsula
extrema.
Fasciculus Golli →fasciculus gracillis medullae spinalis.
Fasciculus gracilis medullae oblongatae – mediálny úsek zadného povrazca vedúci senzitívne
vlákna z dolnej polovice tela.
Fasciculus gracilis medullae spinalis – syn. f. Golli, pars medialis fasciculi dorsalis, mediálna
časť zadného povrazca miechy, tvoria ju ascendentné vlákna končiace v ncl. gracilis predlţenej
miechy.
Fasciculus Gratioleti – syn. radiatio optica, tractus geniculocorticalis; zväzok nervových vláken
vychádzajúcich z corpora geniculata lateralia, priberajúc nepočetné vlákna z pulvinar thalami, kt. ide
do kôrového zrakového centra v okcipitálnom laloku, do okolia sulcus calcarinus; →tractus opticus.
Fasciculus habenulointercruralis – syn. f. retroflexus Meynerti, kompktný zväzoček nervových
vláken vychádzajúci z ncl. habenulae do ncl. intercruralis mesencephali; je zapojený do čuco-vých
dráh.
Fasciculus interauricularis horizontalis – nepresne ohraničený zväzok prevaţne horizontálne
prebiehajúcich vláken na ventrálnej ploche predsiení srdca. Z neho odbočuje →fasciculus interauricularis verticalis.
Fasciculus interauricularis verticalis – zväzok vláken odbočujúcich kolmo dozadu po hraniciach
medzi obidvoma predsieňami srdca.
Fasciculus interfascicularis Schultzei – syn. comma tractus Schultzei, f. semilunaris, tractus
Schultzei, skupina vláken uloţených medzi f. gracilis a f. cuneatus; tvoria ju descendentné vetvy
vláken stredného oddielu zadného koreňa miechových nervov.
Fasciculus intersegmentalis anterior (dorsalis, lateralis, posterior, ventralis) medullae spinalis – f.
proprii medullae spinalis.
Fasciculus intervenosus – zväzok svalových vláken v pravej predsieni, uloţený naprieč medzi
ústiami dutých ţíl a tvoriaci torus intervenosus (→fasciculus terminalis).
Fasciculus labialis m. orbicularis oculi →musculus orbicularis oculi.

Fasciculus lateralis plexus brachialis – laterálny zväzok plexus
brachialis tvorený spojením predného oddielu truncus superior et
medialis C5–C7, z kt. vzniká n.pectoralis lateralis, n. musculocutaneus a
laterálny koreň n. medianus a n. ulnaris.
Obr. Schéma stavby miechy. 1 – canalis centralis; 2 – columna dorsalis; 3 –
columna ventralis; 4 – radix dorsalis; 5 – fasciculus lateralis; 6 – radix
ventralis; 7 – fasciculus ventralis; 8 – ganglion spinale; 9 – fissura mediana
ventralis

Fasciculus lenticularis – zväzok palidofugálnych nervových vláken, kt. vychádzajú z dorzálnej
plochy globus pallidus, prebiehajú cez capsula interna a Forelovo políčko H2, spájajú sa a miešajú
s vláknami ansa lenticularis, potom pokračujú do jadier ventrálneho talamu; f. lenticularis a ansa
lenticularis sa spolu označujú ako ansa et fasciculus lenticularis.
Fasciculus limbicus inferior – zväzok svalových vláken v pravej predsieni, kt. sa začína na
trigonum fibrosum dextrum, tvorí dolný okraj limbus fossae ovalis a vyţaruje aj k ventrálnemu okraju
ústia v. cava inferior. Pod ním, v báze valvula v. cavae inferior, je väzivový prúţok smerujúci k
trigonum fibrosum dexrum (Todarova šľacha) (→fasciculus terminalis).
Fasciculus limbicus superior – zväzok svalových vláken prebiehajúci od trigonum fibrosum
dextrum do predného i horného okraja limbus fossae ovalis (→fasciculus terminalis).
Fasciculus longitudinalis cerebelli inferior (superior) →fasciculus longitudinalis posterior.
Fasciculus longitudinalis colonis →taeniae coli.
Fasciculus longitudinalis dorsalis →fasciculus longitudinalis posterior.
Fasciculus longitudinalis inferior cerebri – zväzok asociačných vláken spájajúcich mozgovú kôru
okcipitálneho a temporálneho laloka, prebiehajúci cez okcipitálny a temporálny lalok; pozostáva
najmä z projekčných vláken tractus geniculocalcarinus (radiato optica).
Fasciculus longitudinalis lig. cruciformi atlantis – longitudinálne vlákna prebiehajúce vertikálne
v strednej čiare lig. cruciforme atlantis spolu s lig. transversum atlantis. Vlákna vychádzajú v dvoch
skupinách z koreňa dens epistrophei, jedna prebieha kraniálne k prednému okraju foramen
magnum, druhá kaudálne ku corpus axis.
Fasciculus longitudinalis medialis – zväzok vláken prebiehajúcich medzi mezencefalom a hornou
časťou miechy; leţí blízko mediálnej roviny ventrálne od sivej hmoty, spája motorické a vestibulárne jadrá, najmä n. III, IV, VI a XI.
Fasciculus longitudinalis medialis medullae oblongatae – časť →fasciculus longitudinalis
medialis vnútri predlženej miechy.
Fasciculus longitudinalis medialis pontis – časť →fasciculus longitudinalis medialis vnútri ponsu.
Fasciculus longitudinalis posterior – syn. f. Schützi, tractus longitudinalis dorsalis, slabo
myelinizo-vané vlákna prebiehajúce v periventrikulárnej sivej hmote v celom rozsahu mezencefala
blízko →fasciculus longitudinalis medialis.
Fasciculus longitudinalis superior cerebri – syn. f. arcuatus, oblúkovitý zväzok asociačných
vláken mozgu prebiehajúcich od frotálneho laloka k zadnému koncu sulcus lateralis; spájajú kôru
frontálneho, temporálneho, parietálneho a okcipitálneho laloka.
Fasciculus Loweri →fasciculus intervenosus.

Fasciculus macularis – systém nervových vláken vychádzajúcich z macula lutea sietnice; niekt. sú
neprekríţené (na temporálnej strane), iné sa kríţia (na nazálnej strane sietnice).
Fasciculus mamillaris princeps – jednotný zväzok nervových vláken v →corpus mamillare, z kt.
sa oddeľujú dve dráhy: a) tractus mamillothalamicus idúci do ncl. rostralis thalami a odtiaľ cestou
stria medullaris, ncl. habenulointercruralis seu retroflexus Meynerti do ncl. intercruralis; b) tractus
mamillotegmentalis Guddeni, kt. odbočuje dozadu priamo do ncl. reticularis tegmenti.
Fasciculus mamillotegmentalis – syn. tractus mamillotegmentalis, zväzok vláken vychádzajúcich
z corpus mamillare k jadrám formatio reticularis tegmenta mezencefala.
,

Fasciculus mamillothalamicus – syn. f. Vicq d Azyr, zväzok vláken vychádzajúcich z corpus
mamil-lare k ncl. anterior thalami; →tractus mamillothalamicus.
Fasciculus medialis plexus brachialis – zväzok vláken tvorený predným oddielom truncus inferior
C8–Th1, vychádza z neho n. pectoralis medius, n. cutaneus brachialis medianus, n. cutaneus
antebrachii medius, radix media n. ulnaris a n. medianus.
Fasciculus medialis telencephali →fasciculus prosencephalicus medialis.
Fasciculus mentalis m. buccinatorii →musculus buccinatorius.
Fasciculus Meynerti →tractus habenulo-interpeduncularis.
Fasciculus Monakowi →tractus rubrospinalis.
Fasciculus occipitalis verticalis – dlhá asociačná dráha telencefala, spája kôru temenného laloka
so zadnou časťou spánkovej kôry a s kôrou okcipitálneho laloka.
Fasciculus occipitofrontalis superior →fasciculus subcallosus.
Fasciculus opticus – zrakový nerv, dráha zrakového nervum zväzok nervových vláken
vychádzajúcich zo sietnice. F. o. je spolu so sietnicou súčasťou medzimozgu. Vlákna f. o. sa spájajú
v chiasma fasciculorum opticorum, pričom vlákna pochádzajúce z temporálnych polovíc sietnice sa
nekríţia (38 %), kým vlákna z nazálnych polovíc sa kríţia na druhú stranu (62 %). Vlákna, kt.
prichádzajú zo stredu sietnice (z tzv. macula lutea), prebiehajú v chiazme neskríţené i skríţené.
Pokračovanie chiazmy tvorí →tractus opticus. Nervové vlákna dostávajú po prestupe sklérou
myelínové pošvy, povrch zväzku pokrývajú obaly zhodné s mozgovými plenami. Intervaginálne
priestory (spatium intervaginale) súvisia s rovnomennými intrakraniálnymi priestormi. Zvýšený
intrakraniálny tlak likvoru má za následok stagnáciu tekutiny v týchto priestoroch, edém papily a
sťaţenie prietoku krvi v a. a v. centralis retinae.
Fasciculus olivocochlearis →tractus olivocochlearis.
Fasciculus parieto-occipitopontinus – zväzok nervových vláken, kt. vychádzajú z parietálneho
a okcipitálneho laloka a prebiehajú cez retrolentikulárnu časť limbus posterior capsulae internae a
končia sa v pontínnych jadrách.
Fasciculus pedunculi cerebelli medii inferior – najkaudálnejšia časť transverzálnych vláken
ponsu spájajúcich pontínne jadrá s folia cerebelli blízko vermis.
Fasciculus pedunculi cerebelli medii profundus – najdorzálnejšia časť transverzálnych vláken
ponsu spájajúca pontínne jadrá s folia cerebelli na facies superior anterior cerebelli.
Fasciculus pedunculi cerebelli medii superior – najrostrálnejšia časť transverzálnych vláken
ponsu spájajúca pontínne jadrá s lobus inferior a lobus posterior, ako aj laterálnymi okrajmi
mozočka.

Fasciculus posterior plexus brachii – zadný zväzok plexus brachialis tvorený spojením zadného
oddielu truncus superior, medialis et inferior C5–C8, príp. aţ Th1, z kt.,vychádza n. subscapularis, n.
thoracodorsalis, n. radialis a n. axillaris.
Fasciculus proprius anterior (ventralis) – dlhšie a kratšie vlákna tesne pri sivej hmote miechy.
Fasciculus proprius lateralis medullae spinalis – bočný zväzok, bočný povrazec miechy.
Fasciculus proprius posterior medullae spinalis – zväzky bielej hmoty v najhlbšej časti zadného
povrazca miechy pozostávajúce najmä z intersegmentálnych vláken, kt. vychádzajú z buniek
zadného povrazca. Delia sa na ascendentné a descendentné asociačné vlákna vstupujúce do sivej
hmoty a v nej sa vetvia. Syn. f. intersegmentalis dorsalis et posterior medullae spinalis.
Fasciculus prosencephalicus medialis – systém vláken, kt. predstavuje hlavnú dráhu
longitudinálne-ho spojenia v hypotalame. Prebieha cez laterálnu oblasť hypotalamu spájajúc
tegmentum mesencephali so zloţkami limbického systému; syn. f. telencephalicus medialis.
Fasciculus pyramidalis medullae oblongatae – spoločný názov tractus corticonuclearis et
corticospinalis; pyramídová dráha.
Fasciculus radialis plexus brachialis – f. lateralis plexus brachialis, radiálny (laterálny) zväzok
ramennej splete, vzniká spojením predných vetiev horného a stredného prim. zväzku. Obsahuje
vlákna C5–C7, je uloţený radiálne od a. axillaris a vzniká z neho n. musculocutaneus a radiálna časť
n. medianus.
Fasciculus retroflexus (Meynerti) →tractus habenulo-interpeduncularis.
Fasciculus semilunaris (interfascicularis) – Schultzova kóma, zostupné kolaterály zadných
miechových koreňov; syn. f. interfascicularis.
Fasciculus septomarginalis – syn. tractus septomarginalis, oválne Flechsigovo políčko, zväzok
nervových vláken pozdĺţ dorzálnej periférie zadného povrazca torakálnej miechy a zostupné
kolaterály po obidvoch stranách septum medianum posterius lumbálnej →miechy.
Fasciculus Schütz →fasciculus longitudinalis posterior.
Fasciculus solitarius – tractus solitarius medullae oblongatae.
Fasciculus subcallosus – syn. f. longitudinalis superior, f. occipitofrontalis, f. occipitofrontalis
superior, dlhá asociačná dráha telencefala, zväzok vláken leţiaci v priesečníku capsula interna a
corpus callosum, spája kôru okcipitálnych a temporálnych lalokov s kôrou inzuly a frontálneho
laloka. V centrum semiovale prebieha nad putamen; obsahuje pp. značnú časť tapeta.
Fasciculus subthalamicus – zväzok vláken prechádzajúcich cez capsula interna a spájajúcich ncl.
subthalamicus s globus pallidus a putamen.
Fasciculus sulcomarginalis – vrstva zostupujúcich vetiev z tectum mesencephali loakalizovaná
v prednom miechovom povrazci pozdĺţ okraja fissura ventralis mediana.
Fasciculus telencephalicus medialis →fasciculus prosencephalicus medialis.
Fasciculus temporooccipitalis – syn. f. longitudinalis inferior, dlhá asociačná dráha telencefala,
spája kôru spánkového laloka s kôrou okcipitálneho laloka, prebieha blízko Gratioletovho zväzku.

Fasciculus terminalis – koncový zväzoček, svalový prúţok v pravej srdcovej predsieni
podmieňujúci crista terminalis, zahýbajúci zozadu k ústiu v. cava inferior.

Svalové snopce v pravej predsieni. 1 – fasciculus terminalis;
2 – fasciculus intervenosus; 3 – fasciculus limbicus superior; 4 –
fasciculus limbicus inferior

Fasciculus thalamicus – zväzok nervových vláken nachádzajúcich sa v úzkom páse bielej hmoty
oddeľujúcej bazálnu plochu talamu od zona incerta, tzv. Forelovho políčka H1; →talamus.
Fasciculus thalamomamillaris →fasciculus mamillothalamicus.
Fasciculus transversus aponeurosis plantaris – priečne pruhy väziva vystuţujúce tkanivo medzi
prstami.
Fasciculus triangularis – zostupné vlákna v trojuholníkovom políčku v strednej čiare pri dorzálnom
povrchu sakrálnej miechy.
Fasciculus Türck →tractus corticospinalis ventralis.
Fasciculus ulnaris plexus brachialis – f. medialis plexus brachialis, samostatná predná vetva
dolného prim. zväzku. Obsahuje vlákna C8 a Th1. Je uloţený ulnárne od a. axillaris a vzniká z neho
ulnárna časť n. medianus, ďalej n. ulnaris, n. cutaneus brachii ulnaris a n. cutaneus antebrachii
ulnaris; →plexus brachialis.
Fasciculus unciformis, uncinatus – háčkovitý zväzoček nervových vláken, kt. vychádzajú z
čelového laloka mozgu. Sú uloţené pod fasciculus frontotemporalis a zahýbajú do temporálneho
laloka, ku gyrus parahippocampalis a pp. aj do amygdaly. Spájajú dolný čelový závit a orbitálnu
plochu čelového laloka s prednou časťou horného a stredného spánkového laloka. Jestvujú pp. aj
iné temporofrontálne spojenia.
Fasciculus ventralis medullae spinalis – predný povrazec
→fasciculus lateralis).

→miechy (funiculus anterior,

,

Fasciculus Vicq d Azyr →fasciculus mamillothalamicus.
fasciectomia, ae, f. – [l. fascia pokrývka + g. ektomé odstrániť, vyňať] chir. odstránenie (excízia)
→fascie.
fasciitída – [fasciitis] zápal fascie, termín bez presnej klin. a morfol. definície. Môţe postiho-vať
bolestivé útvary povrchové (nachádzajú sa pod koţou celého tela a skladajú sa z väzivo-votukového tkanivá) al. hlboké fascie (obaľujú svaly a sú zloţené z hustého väziva). Nastáva pri nich
proliferácia fibroblastov a ukladanie kolagénu. Sú to zriedkavé afekcie. Nodulárna, proliferatívne
nodulárna a pseudosarkómová f. postihuje najmä predlaktie. Choroba ustupuje spontánne. Sem

patrí aj Dupuytrenova kontraktúra (palmárna f.), eozinofilná f.. F. môţe vzniknúť po mimoriadnej
fyzickej námahe. Vo väčšine prípadov sa zisťujú cirkulujúce imu-nokomplexy. Antinukleárne
protilátky sa zisťujú v 25 % prípadov. Lokálne sa opisuje nález IgG a IgM a depozít
imunokomplexov.
fasciitis, itidis, f. – [l. fascia pokrývka + -itis zápal] fasciitída.
Fasciitis eosinofila diffusa – difúzna eozinofilná fasciitída, Shulmanov sy., variant sklerodermie
charakterizovaný bolesťou, stuhnutím, opuchom a induráciou koţe na končatinách, zhrubnutím
fascií, najmä ramenných a stehnových svalov, neprítomnosťou Raynaudovho fenoménu a
prechodnou eozinofíliou, edémom a zdrurením. V začiatočných štádiách môţe imitovať
polymyozitídu.
Fasciitis exsudativa calcificans →calcinosis.
Fasciitis necroticans – fulminantná infekcia vyvolaná streptokokmi skupiny A prejavujúca sa
ťaţkou al. rozsiahlou celulitídou, kt. sa šíri pozdĺţ povrchových a hlbokých fascií. Vyvoláva trombózu
podkoţných ciev a gangrénu postihnutého tkaniva. Syn. gangrénový al. nekrotizujúci eryzipel;
→erysipelas.
Fasciitis nodularis pseudosarcomatosa – benígna reaktívna proliferácia fibroblastov prejavujúca
sa ako rýchlo rastúce masy v podkoţí al. hlbšie, najmä na horných končatinách dospelých al.
dospievajúcich ľudí. Histologicky sa podobá sarkómu (tzv. pseudosarkomatóza). Za jej variant sa
pokladá f. proliferativa. Dfdg. treba odlíšiť fibrosarkóm.
Fasciitis perirenalis →retroperitoneálna fibróza.
Fasciitis plantaris – plantárna fasciitída, zápal plantárnej aponeurózy, v 15 % súčasť systémového
reumatického ochorenia, obyčajne séronegat. spondylartritídy. Začína sa pozvoľne bolesťami v
plantárnej oblasti nôh, najmä na začiatku chôdze; zhoršujú sa pri prolongovanej aktivite. Bolesti sú
bodavé al. pálčivé a dostavujú sa pri kaţdom kroku. Objektívne sa zisťuje stuhnutosť pozdĺţ
plantárnej fascie. Na rtg. sa v chron. prípadoch dá zistiť calcar calcanei. Stav sa dá zmierniť
podporou klenby, príp. lokálnou inj. nesteroidných antireumatík; v prípade neúspechu chir. th.
Dfdg. – 1. Reiterov sy.; 2. ankylozujúca spondylitída; 3. reumatoidná artritída; 4. psoriatická artritída.
Fasciitis proliferativa – benígna reaktívna proliferácia fibroblastov v podkoţnom tkanive, podobná
nodulárnej f. Charakterizuje ju prítomnosť obrovských bazofilných buniek podobných gangliovým
bunkám al. rabdomyoblastom. Postihuje obyčajne kostrové svalstvo starších osôb.
fascikulácia – [fasciculatio] 1. tvorba povrazcov; 2. malé, krátkotrvajúce, miestne, rytmické kontrakcie
svalov, zášklby viditeľné cez koţu počas miernych vôľových al. posturálnych kontrakcií. Ide o
spontánne výboje malých vláken inervovaných jediným motorickým nervovým filamentom. Pozorujú
sa u starších osôb a pri neurogénnej svalovej atrofii.dospievajúcich osôb. Histol. sa podobá
sarkómu (tzv. pseudosarkomatóza). Za jej variant sa pokladá f. proliferativa. Dfdg. treba odlíšiť
fibrosarkóm.
fascikulárne zášklby →fascikulácia (2).
fascinácia – [fascinatio] 1. upútanie, zaujatie pozornosti, mysle niekoho; očarenie; 2. psychol. spôsob
uvedenia do hypnotického stavu tým, ţe sa probandovi hypnotizér díva uprene a dlho do očí (prvý
ho pouţil Esdaile r. 1847).
fascinatio, onis, f. – [l.] →fascinácia.
fascinum, i, n. – [l.] čarodejníctvo, učarenie. Primitívna viera, ţe niekt. jedinci majú uhrančivý pohľad
a sú schopní ublíţiť, uškodiť niekomu, fascinovať niekoho. Môţe sa uplatniť v správaní pri náhlom
prepadnutí a i. deliktoch.

fasciodesis, is, f. – [l. fascia pruh + g. dein viazať] fasciodéza, operačné prišitie fascie k svalovému
úponu u starších osôb.
®

Fas-Cile 200 – anxiolytikum; →meprobamat.
Fasciola – rod cicavíc.
Fasciola cervi – starší názov Paramphistomom cervi.
Fasciola gigantica – veľká pečeňová cicavica vyskytujúca sa v Afrike, Ázii a na Havaji, niekedy
postihuje ľudí. Ţije v ţlčovodoch roţného dobytka, byvolov a kôz, no môţe nakaziť aj človeka. Jej
vajíčka sa morfol. nedajú rozlíšiť od vajíčok Fasciola hepatica a Fasciolopsis buski, sú však dlhšie.
Pomerne časté sú nálezy vajíčok u občanov Vietnamu, a to aj bez manifestných klin. príznakov;
→fasciolopsióza.
Fasciola hepatica (Linné, 1758) – motolica pečeňová, cicavica pečeňová, c. ovčia, nespr. ţlčová
al. veľká pečeňová motolica (→Trematodes). Dorzoventrálne sploštená motolica, kopijovitého tvaru,
meria 20 – 30 × 8 – 13 mm, má dve prísavky, predná prísavka obklopuje ústny otvor. Parazituje v
pečeni oviec a dobytka, v ţlči vylučuje vajíčka s rozmermi 130 – 150 × 60 – 90 m, ovoidného tvaru,
operkulované (s viečkom), kt. sa zjavujú v stolici hostiteľa 3 – 4 mes. po nákaze. Z vajíčok, kt.
dostali do vody al. vlhkej pôdy, sa vyvíja obrvená larvička miracídium, plávajúce istý čas voľne na
vode. Ďalší vývoj prebieha v medzihostiteľovi, kt. je vodný slimák vodniak malý (Galba truncatula).
Larvy vnikajú do jeho pečene, kde sa menia na spórocystu, v nej vznikajú larvičky rédie, v kt. sa
tvorí ďalšia generácia, cerkárie. Cerkárie opúšťajú telo vodniaka, encystujú sa na rastlinách al.
predmetoch vo vode a premieňajú sa na metacerkáriové cysty (adoleskárie), podobné dospelým
cicaviciam, majú však chvostový výbeţok. Potom sa prestanú pohybovať, vylučujú
obal – cystu, kt. ich chráni pred nepriaznivými vplyvmi. Cysty sú obyčajne
prichytené na rastlinách. Ďalší vývoj je moţný aţ v tele preţúvavca. V jeho ţalúdku
sa obal cysty rozpustí, parazit sa dostáva do dvanástnika a odtiaľ do pečene. F. h.
je pôvodcom →fasciolózy.
Obr. Fasciola hepatica. Vajíčko s operkulom

Fasciola heterophytes – Heterophytes heterophytes.
Fasciola magna – Fascioloides magna.
fasciola, ae, f. – [l.] prúţok.
Fasciola cinerea cinguli – gyrus fasciolaris.
fasciolaris, e – [l. fasciola prúţok] prúţkovitý, vretienkovitý.
fasciocutaneus, a, um – [l. fascia pokrývka + l. cutis koţa] fasciokutánny, týkajúci sa pokrývky a
koţe.
Fascioletta – rod cicavíc.
Fascioletta iliocana →Echiostoma iliocanum.
fascioliasis, fasciolosis, is, f. – [Fasciola + -asis] →fasciolóza.
Fascioloides – rod cicavíc.
Fascioloides magna – starší názov Fasciola magna, veľká americká pečeňová cicavica ţijúca v
pečeni a pľúcach bylinoţravcov v Sev. Amerike.
fasciolopsiasis – [Fasciolopsis + -asis stav] fasciolopsiáza, →fasciolopsióza.

fasciolopsióza – [fasciolopsiosis] syn. črevná distomiáza, parazitóza vyvolaná motolicou črevnou
(Fasciolopsis buski), charakterizovaná príznakmi zo strany GIT. Vyskytuje sa najmä v juhových. a
vých. Ázii (Bengálsko, Bangladéš, Asám, Vietnam, Laos, Kambodţa, Indonézia, Malajzia, Čína),
juhových. Tichomorie. V týchto oblastiach sa počet nakazených odhaduje na niekoľko miliónov.
Prameňom nákazy sú ošípané, psy a kozy, zriedka človek vylučujúci vajíčka stolicou. Z vajíčok sa
vyvíjajú miracídiá v tele sladkovodných slimákov (Segmentina, Planorbis). Z ich tela vylúčené
cerkárie encystujú ako metacerkárie na rozličných vodných rastlinách. Parazit sa prisáva na stenu
dvanástnika a lačníka. Človek sa nakazí ich poţitím v surovom stave.
Inkubačné obdobie trvá 1 – 2 mes. Klin. sa prejavuje bolesťami brucha, hnačkami, nauzeou,
meteorizmom, vracaním. Pri masívnych nákazách môţe vzniknúť malabsorpcia, ascites, edémy
tváre, u detí retardácia vývoja.
Dg. – potvrdzuje sa dôkazom operkulovaných vajíčok v stolici al. dvanástnikovej šťave. Vzhľadom
na podobnosť vajíčok s vajíčkami ostatných cicavíc sa dá často stanoviť len skupinová dg.;
podozrenie na f. vzbudzuje prevaha GIT príznakov a opuchy tváre. Treba však rátať aj s moţnosťou
infekcie cicavicou Fasciola gigantica, kt. ţije v ţlčovodoch roţného dobytka, byvolov a kôz, no môţe
nakaziť aj človeka. Jej vajíčka sa morfol. nedajú rozlíšiť od vajíčok ostatných cicavíc (Fasciola
hepatica a F. buski), sú však dlhšie.
®

Th. – je podobná ako pri →fasciolóze. Liekom prvej voľby je praikvantel (Biltricide ), osvedčila sa aj
®
jednorazová dávka 3-krát 15 – 25 mg/d. Alternatívou je befénium (Alcopar ). Podíva sa v dávke 5
g/d počas 5 d. Účinný je aj levamizol, mebendazol a tioabendazol. V prevencii sa treba vystríhať
poţívania surových vodných rastlín a olupovania surových plodov vodných rastlín zubami.
Fasciolopsis – [fasciola + g. opsis videnie, vzhľad] rod trematód.
Fasciolopsis buski – starší názov Distoma buski, najväčšia trematóda (10 – 20 × 30 – 80 mm)
ţijúca v tenkom čreve ľudí, najmä v Ázii. Jej vajíčka sú operkulované. F. b.
vyvolá →fasciolopsiózu. Bezprostredným medzihostiteľom sú slimáky Planorbis
coenosus a rôzne druhy Segmentina (F. fulleborni v Kalkute a Egypte, F.
goddardi a F. spinifera v Číne a F. rathouisi v Ázii).

Obr. Fasciopsis buski. a – vajíčko, v hornej polovici vajíčková bunka, b–k –
vývoj cicavice medzi slimákom (prvým hostiteľom, b–g), kotvicou plávajúcou
(Trapa natans, h) a človekom (konečným hostiteľom, h–k); b –vylúčené,
nezrelé vajíčko; c – voľné plávajúce miracídium; d – sporocysta s rédiami; e –
materská rédia s dcérskymi rédiami; f – dcérska rédia s cerkáriami; g – voľne
plávajúce cerkárie; h – metacerkária; i – metacerkária uniknuté z čreva; k –
pohlavne zrelá cicavica

fasciolosis, is, f. – [Fasciola + -osis stav] →fasciolóza.
fasciolóza – [fasciolosis] syn. fascioliáza, pečeňová distomatóza, parazitárne ochorenie vyvolané
cicavicou pečeňovou (Fasciola hepatica). Ide o kozmopolitnú zoonózu, rozšírenú v oblastiach chovu
oviec na celom svete, najmä v okolí Stredozemného mora, juţ. a v Latinskej Amerike, sev. a vých.
Afrike, Číne, Vietname, Austrálii i v Európe. Prameňom nákazy sú najmä ovce, roţný dobytok, kozy,

osly, ťavy, kone, prasatá, príleţitostne aj človek. Človek sa nakazí poţitím potravy kontaminovanej
metacerkáriami – vodných rastlín poţívaných v surovom stave (šaláty, púpava, ţerucha), ovocia
(padané jablká), pitím kontaminovanej vody. Definitívny hostiteľ vylučuje vajíčka stolicou. Z nich sa
vo vode al. vlhkej pôde liahnu miracídie, v kt. sa vyvinú cerkárie a tie dozrievajú na vodných trávach
a rastlinách na metacerkárie. Ak ich poţije človek, (napr. na surových šalátoch z vodných rastlín, pri
ţutí stebiel tráv al. poţití kontaminovaného opadaného ovocia), zvieratá pri pasení, dostávajú sa do
čreva, kde sa excystujú. Larvy potom prenikajú črevnou stenou do peritonea a cez puzdro pečene
do jeho do parenchýmu a ţlčových ciest, kde dospievajú a kladú vajíčka.
Klin. obraz – inkubačný čas je 1 – 8 týţd. Závaţnosť ochorenia závisí od mnoţstva cicavíc, kt. sa
dostali do tela. Väčšinou prebieha nákaza bez klin. príznakov. Masívnejšie nákazy sa môţu
manifestovať dvoma klin. fázami odzrkadľujúcimi cyklus parazita v organizme. V inva-zívnej
(biliárnej) fáze prenikajú motolice z čreva do pečene a dostanú sa ţlčových ciest, kde dospievajú.
Vzniká fasciolová hepatitída al. fasciolový eozinofilný sy. s horúčkou, zväčšením a bolestivosťou
pečene a bolesťami v bruchu. Dostavuje sa nechuť do jedenia, vracanie, hnačky. Zrýchlená býva
sedimentácia krviniek a prítomná je výrazná leukocytóza s eozonofíliou. Po niekoľkých týţd. sa
parazity usídlia v ţlčových kanálikoch, kde dospejú a kladú vajíčka, kt. sa dostávajú ţlčovými
cestami do stolice. Toto obdobie trvá asi 3 mes. a je väčšinou asymptomatické.
V chron. fáze, kt. sa vyvíja len ojedinele sú v popredí ţlčníkové ťaţkosti so ţltačkou a neskôr i
cholecystolitiázou. Ku komplikáciám patrí cholangitída, cholecystitída a cihróza pečene. Pri poţití
surovej al. tepelne nedostatočne spracovanej pečene sa motolica môţe silne prisať na sliznicu
faryngu al. laryngu s následnou dýchavicou, dysfágiou a dusením.
Dg. – stanovuje sa na základe klin. obrazu (horúčka, eozinofília, hepatopatia) a epidemiol.
anamnézy. Vajíčka sa dokazujú v stolici al. dvanástnikovej šťave (ţlči), s príp. pouţitím koncentračných metód (najlepšie formol-étorovej koncentračnej metódy). Na stanovenie dg. je
nevyhnutný opakovaný dôkaz vajíčok v stolici, pretoţe ich jednorazový záchyt môţe byť následkom
pasívnej pasáţe parazita po konzumovaní surovej pečene infikovaných zvierat (oviec, kôz a i.).
Moţný je aj dôkaz s vyuţitím sérol. a i. metód (komplementfixačná reakcia, ELISA a i.).
®

Th. – podáva sa emetín v dávke 1 mg/kg počas 10 d (s. c., i. m., al. i. v.), prazikvantel (Biltricide ) v
®
®
®
®
dávke 3-krát 25 mg/kg v jednej kúre, fachinón (Entobex ), bitionol (Actamer , Bithin , Lorothidol ,
®
®
Vancide BN ) al. triklabendazol (Fasinex ). Prevencia spočíva v drenáţi a vysušovaní vlhkých
pasienkov a aplikácii molukocíd v endemických oblastiach. Treba sa vystríhať sa jedenia surových
šalátov z vodných rastlín (najmä ţeruchy), ţutiu tráv a stebiel z vlhkých pasienkov, poţívaniu
opadaného ovocia. Pri umelom pestovaní ţeruchy sa odporúča len chem. hnojenie.
fascioplastica, ae, f. – [l. fascia pokrývka + g. plastiké (techné) tvárne umenie] fascioplastika;
plastická operácia fascie.
fasciorrhaphia, ae, f. – [l. fascia pokrývka + g. rhafé šev] fasciorafia, zošitie pokrývky.
fascioscapulohumeralis, e – [l. fascia pokrývka + l. scapula lopatka + l. humerus rameno]
fascioskapulohumerálny, týkajúci sa pokrývky, lopatky a ramena.
fasciotomia, ae, f. – [l. fascia pokrývka + g. tomé rez] fasciotómia, preťatie pokrývky.
fascitída – [fasciitis] zápal pokrývky.
faseta →fazeta.
®

®

Fasigin a Fasigyn (Pfizer) – antiprotozoikum účinné proti trichomoniáze a giardiáze, antiamébikum;
→tinidazol.
®

Fasinex (Ciba-Geigy) – anthelmintikum účinné proti fasciolóze; →triklabendazol.

®

Fastac (Agrishell) – ektoparaziticídum; →cypermetrín.
®

Fast Geen FCF – syn. FD & C Green No. 3; C. I. Food Green 3; C. I. 43053; N-etyl-N-[4-[[4-etyl[(3sulfofenyl)-metyl]amino]-fenyl](4-hydroxy-2sulfofenyl(metylén]-2,5-cyklohexadien-1-ylidén-]-3sulfobenzén, C37H34N2Na2O10S3, Mr 808,85; biol.
farbivo, pouţívané v potravinárstve, farm. a kozmetike;
nesmie prísť do styku s očami.
Fast Green FCF

®

Fast Green J – zlatoţlté kryštáliky, farbivo pouţívané ako antiseptikum, biol. textilné farbivo a
indikátor; →briliantová zeleň.
fastidium, i, n. – [l.] odpor, nechuť.
Fastidium cibi – nechuť do jedenia, odpor k jedlu prejavujúci sa uţ pri myšlienke na jedlo. Dfdg. –
sitofóbie (odmietanie jedla na základe bludnej predstavy); →anorexia.
Fastidium potus – odpor k pitiu, alkoholu.
®

Fast Yellow – oranţovoţltý al. ţltý prášok, pouţíva sa ako indikátor; →tropeolín OO.
fastigium, i, n. – [l.] povala, štít; vyvrcholenie horúčky, acme.
Fastigium cerebelli – uhol povaly štvrtej mozgovej komory pri spojení velum medullare sup.
a nodulus.
®

Fastum – antiflogistikum, analgetikum; →ketoprofén.
®

Fasupont – anorektikum; →norpseudofedrín.
®

Fat Ponceau R – tmavohnedý prášok, tukové farbivo, urýchľuje hojenie rán; →šarlachová červeň.
fatalis, e – [l. fatum osud] fatálny, osudový, nepríjemný.
fatalitas, atis, f. – [franc. fatalité] fatalita, smrtnosť, pomer medzi počtom úmrtí a počtom chorých na
tú istú chorobu.
fatálna intrahepatálna cholestáza – syn. Bylerova choroba; →cholestáza.
fatamorgána – [l.] svetelný úkaz vyvolaný lomom lúčov, pozorovaný obyčajne na púšti; zrkadlenie
vzduchu pri kt. sa stávajú viditeľnými vzdialené, neviditeľné predmety a krajina; prenesene klam,
vidina.
fatigabilitas, tis, f. – [l. fatigatio únava] rýchlo navodená únava, ľahká unaviteľnosť.
fatigatio, onis, f. – [l.] únava.
fatigatus, a, um – [l. fatigare unavovať] unavený.
®

Fatroximin (Fatro) – neresorbovateľné črevné dezinficiens; →rifaximín.
fatsia japonská – syn. aralka Sieboldova (Aralia Sieboldii); črepníková rastlina (→Araliaceae).
fatuitas, atis, f. – [l.] slabomyseľnosť, syn. →dementia (obsol.).
fatum, i, n. – [l.] čo je dané bohmi, osud.
fauces, ium, f. – [l.] hrdlo.

faucitis, itidis, f. – [l. fauces hrdlo + -itis zápal] zápal hrdla; angína.
Faughtov sfygomanometer – [Faught, Francis Ashley, amer. chemik] →sfygmomanometer.
Fauchardova choroba – [Fauchard, Pierre, 1678 – 1761, franc. dentista] marginálna periodontitída.
fauna – [l. Faunus mýtický boh pastierov] súbor ţivočíšnych druhov ţijúcich na určitom ohraničenom
území, napr. f. Afriky – savany, Bajkalského jazera al. malakofauna karpatského oblúka. V
najširšom slova zmysle všetky ţivočíchy ţijúce na Zemi (mikrofauna, mezofauna, makrofauna,
megalofauna, edafón).
faunorum ludibria – [Faunus starorímsky boh plodnosti, ochránca stád, lesov a polí, pl. lesní
bôţikovia + l. ludibrium hra, zábava, výsmech] hry lesných bôţikov, staroveký výraz pre nočné mory
al. epilepsiu.
Faunova tvár – syn. Williamsov-Behrenoov sy. (nanizmus, tvár škriatka, anomálie zubov, drsný,
hlboký hlas, hypoplázia genitálií, pubertas praecox, dysplázia dúhovky, Brush-fieldove škvrny).
Podobný výzor má tvár pri →leprechanizme.
faunula – súbor ţivočíchov ţijúcich na veľmi malom priestore, napr. v mláke (prvoky, drobné kôrovce,
larvy hmyzu, vodný hmyz, obojţivelníky ap.).
fausse route – [franc.] falošná cesta, poranenie močovej rúry zvnútra navonok.
®

Faustan – anxiolytikum, myorelaxans; →diazepam.
®

Faverin (Duphar) – antidepresívum; →fluvoxamín.
favid – [l. faba, fava bôb + g. eides podoba] sek. koţné erupcie následkom alergie na favus, celkové
prejavy →favusu.
favismus, i, m. – [l. faba bôb + -ismus] →favizmus.
®

Favistan (Asta) – tyreostatikum; →metimazol.
favizmus – [favismus] otrava po poţití niekt. druhov bôbu al. nadýchaní peľa kvitnúcej viky Vicia faba;
akút. hemolytická anémia vzniknutá po poţití bôbov postihujúca jedincov s vrodeným deficitom
glukóza-6-fosfátdehydrogenázy v erytrocytoch; →anémia.
Favreov-Chaixov syndróm – [Favre, Maurice Jules, 1876 – 1954; Chaix, A., franc. dermatológovia]
→syndrómy.
Favreov-Racouchotov syndróm →Favreova-Racouchotova nodulárna elastóza.
Favreova-Durandova-Nicolasova choroba – [Favre, Maurice Jules, 1876 – 1954, franc. lekár;
Durand, J., franc. lekár; Nicolas, Joseph, 1868 – 1960, franc. lekár] →lymhogranuloma venereum.
Favreova-Racouchotova nodulárna elastóza – [Favre, Maurice Jules, 1876 – 1954; Racou-chot,
Jean, *1908, franc. dermatológovia] syn. Favreho-Racouchotov sy., cutis rhomboidalis nuchae,
elastoidosis cutis cystica et commedonica. Ide o nodulárnu elastoidózu, sy. aktinickej elastózy
postihujúci najmä muţov > 50-r. Na koţi sa zjavuje vyráţka vo forme ţltavých bodiek s rozšírenými
vlasovými folikulami, atrofiou potových ţliazok a cystickou degeneráciou. Neskôr sa zjavujú vo
vráskovitej koţi veľké komedóny. Najčastejšia lokalizácia je okolo očí, v temporálnej a
retroaurikulárnej oblasti, na ušniciach a šiji, kde sa utvára tzv. koţa námorníkov. Histol. ide o
zhrubnutie koţe so zníţeným mnoţstvom elastických vláken v kapilárnej vrstve, okolí nervov a ciev.
Koţa je nápadne tuhá; →elastóza.
favus – [l. favus plášť medu] hubové ochorenie vlasatej časti hlavy vyvolané Trichophyton schönleini.
F. sa začína v detstve a vyskytuje sa najmä v rodinách s nedostatočnou hygienou.
Charakteristickým prejavom sú červené loţiská, kt. sa odlupujú drobnými šupinkami. Okolo vlasov

vznikajú sírovoţlté tvrdé mištičkovité útvary veľkosti šošovice (skutulá). Po ich odstránení
pretrvávajú ruţovočervené, lesklé a čiastočne erodované plochy. Splývaním skutúl vzniká neskôr
súvislý krustózny povlak, kt. môţe pokryť aţ celú vlasatú časť. Sek. infekciou nastáva
impetiginizácia s medovými krustami a nepríjemným zápachom po myšiach. Vlasy strácajú lesk,
nadobúdajú sivú farbu, stenčujú sa a vypadávajú. Postupne vznikajú trvalé alopetické loţiská s
atrofickými zmenami.
Dg. – potvrdzuje mikroskopický, kultivačný nález a vyšetrenie vo Woodovom svetle. Dfdg. treba
odlíšiť seborrhoea capillitii a impetigo contagiosa.
®

Th. – celkove sa podáva grizeofulvín (Gricin ) 500 mg/d, deťom 10 mg/kg/d, rozdelené do 4 dávok
®
al. ketokonazol (Nizoral ) 200 mg (deťom 20 – 50 mg) raz/d. Po odstránení krúst 5 – 10 %
salicylovou vazelínou sa pokračuje v lokálnej aplikácii 1 – 5 % jódovej tinktúry, príp. iných
antimykotík. Th. trvá 6 aţ 9 týţd. Bez th. choroba pokračuje a zanecháva trvalú alopeciu. Ochorenie
podlieha ohlasovacej povinnosti lekára.
Favus herpetiformis →favus murium.
Favus gallinarum – f. hydiny, chron. dermatomykóza postihujúca hrebeň hydiny vyvolaná hubou
Trichophyton gallinae; postihuje domácich vtákov-samčeky.
Favus murium – myší favus, ochorenie myší vyvolané hubou Trichophyton mentagrophytes var.
quinkeanum; môţe sa prenášať na človeka.
fayalit – kremičitan ţeleznatý Fe2SiO4, zloţka nerastu olivínu.
fáza – [phasis] 1. časový úsek, etapa, obdobie vývoja, stupeň vývinu, stav nejakého javu. 2. Fyz. –
uhlová odchýlka pri kmitavom pohybe charakterizujúca v danom momente vychýlenie kmitajúceho
prúdu vzhľadom na rovnováţny stav. 3. Fyz.-chémia – homogénna časť heterogénnej sústavy
oddelená od ostatných častí ostrými medznými plochami (rozhraniami diskontinuity), v kt. sa
vlastnosti menia nespojito, skokom. Fázovým rozhraním je napr. rozhranie medzi ľadom a vodou,
vodou a olejom ap. Jednotlivé f. moţno od ostatnej sústavy oddeliť. F. sú fyz. rovnorodé, ale
nemusia byť chem. jednotné (rozt.). Rovnováţna sústava tuhej látky, kvapaliny a pary sa skladá z
troch f., tuhej, kvapalnej a plynnej (napr. ľad, kvapalná voda, para). Kaţdá kryštalická modifikácia je
samostatnou tuhou f. Závislosti stavových veličín charakterizujúcich podmienky, pri kt. sa môţu
rozličné f. v heterogénnych sústavách vyskytovať popri sebe v rovnováhe znázorňuje fázový
diagram. Max. počet stálych fáz v danom systéme vyplýva z →Gibbsovho pravidla; →koloidné
systémy. 4. Astron. – stav osvetlenia Mesiaca al. planéty pri pohľade zo Zeme. 5. Elekt. – časový
interval medzi amplitúdami jednotlivých prúdov. 6. Elekt. – samostatné vinutie elekt. stroja, v kt.
vzniká al. sa spotrebuje jednotlivý striedavý prúd. 7. Elekt. – prúd, kt. vzniká v jednom samostatnom
vinutí generátora striedavého prúdu. 8. Elekt. – smerový uhol striedavého prúdu.
Ultraparadoxná fáza – psychol. stav zmenenej psychiky, v kt. stimulujúce podnety vyvolávajú útlm a
naopak.
,

fazadíniumbromid – 1,1 -azobis[3-metyl-2-fenylimidazol-[1,2-a]-pyridínium]dibromid, C28-H24Br2O6, Mr
604,36; krátko účinkujúce kuraremimetikum s rýchlym
®
nástupom účinku, relaxans kostrového svalstva (AH 8165 ,
®
Fazadon ).
Fazadíniumbromid

®

Fazadon – relaxans kostrového svalstva; →fazadíniumbromid.
fazeolín

–

R-cis)-dihydro-3,3-dimetyl-3H,7H-furo[3,2-c:5,4-f,]bis-[1]benzopyranol, C20H18O4, Mr 322,24; antimykotický fytoalexín
izolovaný z fazule (Phaseolus vulgaris L., Leguminosae, Fabaceae).
Fazeolín

fazeta – [franc. facette brúsená, lesklá strana] 1. anat. malý plochý povrch na tvrdom telese, napr.
kosti; →fovea; 2. farm. hrana tbl. skosená šikmo zrezaná pod určitým
uhlom. Zabraňuje odlamovaniu ostrých hrán tbl. pri mechanickom
namáhaní. Zbrúsená hrana, plôška predmetu, drahokamu.
Obr. Tableta s fazetou. 1 – fazeta; 2 – brázda na zlomenie tablety

fazetektómia – [facetectomia] chir. odstránie kĺbovej fazety stavca.
fazetové oko (hmyzu) – oko zloţené z drobných očiek.
fazín – phasinum, syn. fazeín, jedovatý aglutinín z fazule, polypeptid zloţený z kys. glutámovej, kys.
asparágovej, serínu, alanínu, tyrozínu, lyzínu a arginínu. Je to amorfný prášok, jeho toxickosť a
aglutinačné vlastnosti sa strácajú zahriatím; →lektíny.
Faziov-Londeov syndróm – [Fazio, E., 1849 – 1902, tal. lekár; Londe, P. F. L., 1864 – 1944, franc.
neurológ] →syndrómy.
Faziova-Londeova atrofia →Faziov-Londeov sy. (→syndrómy).
Faziova-Londeova choroba →Faziov-Londeov sy. (→syndrómy).
®

Fazol (Fournier Freres) – antimykotikum; →izokonazol.
®

Fazor (Uniroyal) – agrochemikália; hydrazid kys. malinovej.
fazuľa →Fabaceae.
fb – 1. skr. angl. fasting blood krv odobratá nalačno; 2. skr. angl. finger breadth(s) šírka prstov; 3. skr.
angl. foreign body cudzie teleso; →corpus alienum.
®

FB/2 – herbicídum; →dikvátbromid.
®

FB 5097 – antimykotikum; →klotrimazol.
®

FBA 1420 – i. v. anestetikum; →propanidid.
®

FBA 1464 – antihypertenzívum; →guanaklín.
®

FBA 4503 – narkotické analgetikum; →propiram.
FBS – skr. angl. fasting blood sugar glykémia nalačno.
FC – skr. angl. Foley catheter Foleyho cievka.
Fc – imunol. skr. fragment, crystallizable, pôvodne fragment →imunoglobulínov G neobsahujúci miesta
viaţuce antigén, získaný papaínovým štiepením jeho molekuly.
Fc-fragment – fragment crystalline, fragment →imunoglobulínu G vznikajúci papaínovým štiepením
jeho molekuly, nekovalentne viazaný dimér obsahujúci väčšinu CH 3 domén obidvoch ťaţkých
reťazcov.

®

FC 54 – choleretikum, antispazmodikum; →alibendol.
®

FC 1157a – antiestrogén, antineoplastikum; →toremifén.
®

FC 3001 – antiflogistikum; →kys. tiaporfénová.
FCCP – skr. karbonylkyanid-p-trifluórmetoxyfenylhydrazón; →ionofory.
®

FCCs – angl. skr. →chlórfluórokarbóny.
fCi – femtocurie; →curie.
®

F-Cortef (Upjohn) – mineralokortikoid; →fludrokortizón.
FCGP – skr. angl. Fellow of the College of General Practitioners člen kolégia všeobecných lekárov.
FCR – skr. angl. fractional catabolic rate frakčná rýchlosť katabolizmu.
®

FCR 1272 – poľnohospodárske insekticídum; →cyflutrín.
®

FCRC-A48 – protinádorové antibiotikum; →frederikamycín A.
Fd – imunol. časť ťaţkého reťazca fragmentu Fab.
FDA – skr. 1. fronto-dextra anterior – pravá frontoanteriórna poloha plodu; 2. skr. Food and Drug
Administration, úrad so sídlom v Rockwille povoľujúci pouţívanie liečiv potravín v USA. Jeho
rozhodnutia rešpektujú aj v iných štátov.
®

FDA 20 – biol. inertná fluórkarbónová emulzia perfluórdekalínu a trifluórtripropylamínu, kt. slúţi ako
prenášač kyslíka; →fluosol DA.
®

FDA 1541 – S-etyléter kys. dipropylkarbamotiovej; →EPTC.
®

FDC – biol. inertná fluórkarbónová emulzia perfluórdekalínu a trifluórtripropylamínu, kt. slúţi ako
prenášač kyslíka; →fluosol DA.
FD & C – skr. angl. Foods, Drugs and Cosmetics označenie farbív v USA, kt. dovoľuje ich pouţívanie
v potravinárstve, farmácii a kozmetike.
®

FD & C Blue No. 1 – farbivo, →brilantná modrá FCF.
®

FD & C Blue No. 2 – tmavomodrý prášok s meďnatým leskom; →indigokarmín.
®

FD & C Green 1 – tmavozelený prášok; →Guinea Green B.
®

FD & C Orange No. 1 – farbivo pouţívané v potravinárstve a kozmetike (FDA jeho pouţívanie
zakázalo); →oranž I.
®

FD & C Red No. 1 – farbivo pouţívané na farbenie vlny; FDA jeho pouţívanie v potravinárstve, farm.
a kozmetike zakázalo; →Ponceau 3R.
®

FD & C Red No. 2 – červenohnedý prášok; pouţíva sa pri hydrazínovej titrácii, vo farebnej fotografii;
ako farbivo potravín, farm. a kozmetiky zakázané FDA r. 1976; →amaranth.
®

FD & C Red No. 3 – hnedý prášok, biol. farbivo, pouţíva sa v potravinárstve a farm; →erytrozín.
®

FD & C Red No. 4 →Ponceau SX.
®

FD & C Red No. 32 – červené farbivo, neodporúčané FDA pre potravinárstvo, farm. a kozmetiku;
→1-xylazo-2-naftol.
®

FD & C Red No. 40 – tmavočervený prášok, farbivo pouţívané v potravinárstve, farm. a kozmetike;
→Allura Red AC.
®

FD & C Yellow No. 1 – zelenoţlté farbivo, pouţíva sa na farbenie vlny; →Naphthol Yellow S.

®

FD & C Yellow No. 3 – červené farbivo, vnútorné pouţitie zakázané FDA pre nečistoty (naftylamín) a kancerogenitu; →Yellow AB.
®

FD & C Yellow No. 4 – červené vnútorné pouţitie zakázané FDA pre nečistoty (-naftylamín) a
kancerogenitu; →Yellow OB.
®

FD & C Yellow No. 5 – oranţovoţltý prášok, pouţíva sa na farbenie vlny a hodvábu, v potravinárstve, farm. a kozmetike; →tartrazín.
®

FD & C Yellow No. 6 – oranţovočervené kryštáliky, farbivo, kt. sa pouţíva v potravinárstve, farm. a
kozmetike; →Sunset Yellow FCF.
FDNB – skr. 1-fluór-2,4-dinitrobenzén.
FDP – skr. 1. fibrin degradation product, degradačné produkty fibrínu; 2. fronto-dextro-posterior –
pravá frontoposteriórna poloha plodu; 3. skr. fruktóza-1,6-difosfát; správ. fruktóza-1,6-bisfosfát,
FBP.
FDPase – skr. angl. fructose-1,6-diphosphatase fruktóza-1,6-bisfosfatáza.
FDT – skr. fronto-dextro-transversa – pravá frontotransverzálna poloha plodu.
F-dUMP – skr. 5-fluórdeoxyuridínmonofosfát; →floxudirín.
FDH syndróm →Goltzov-Gorlinov sy.
FDNB – skr. 1-fluór-2,4-dinitrobenzén.
F dukcia – prenos časti genetickej informácie pri mikroorganizmoch pomocou F epizómu.
Fe – 1. chem. symbol ferrum; →železo; 2. skr. angl. female ţena.
FENa – skr. →exkrečná frakcia sodíka.
febantel – dimetylester kys. [[2-[(metoxyacetyl)amino]-4-(fenyltio)fenyl]karbonimidoyl]-bis-karbámovej,
®
C20H22N4O6S, Mr 446,49; anthelmintikum (Bay Vh 5757 , Bay h
®
®
5757 , Rintal ).
Febantel

febarbamat

–

1-[2-[(aminokarbonyl)oxy]-3-butoxypropyl]-5-etyl-5-fenyl-2,4,6-(1H,3H,5H)pyrimidíntrión,
kys.
1-(3-butoxy-2-karbamoyloxypropyl)-5-fenyl-5etylbarbiturová, C20H27N3O6, Mr 405,44; antidepresívum, tymoanaleptikum
®
®
®
(Go- 560 , G-Tril , Tymium ).
Febarbamát

®

Febichol cps. – Fenipentolum 100 mg v 1 cps.; choleretikum; →Fenipentolum, ČSL 4.
febrifugín – 3-[3-(3-hydroxy-2-piperidinyl)-2-oxopropyl]-4(3H)-chinazolinón, C16H19N3O3, Mr 301,34;
látka izolovaná z rastliny Dichroa febrifuga Louv., Saxifragaceae
-dichronínom.
Kokcidiostatikum.

Febrifugín

febrilis, e – [l. febris horúčka] horúčkový.

febris, is, f. – [l.] horúčka. Telesná teplota 37 – 37,5 °C sa označuje ako zvýšená teplota
(subfebrilitas), > 37,5 ako horúčka (febrilitas). Teplota sa meria najmenej 2-krát/d, a to medzi 7. – 8.
a 16. – 17. h; ak sa meria 3-krát/d, aj medzi 18. – 19. h, ak sa meria 4-krát/d, medzi 7. aţ 8., o 11., o
14., medzi 16. – 17. a 19. – 20 h. Zistené hodnoty sa vynášajú do diagramu na ordinátu (na abscise
je čas); spojením jednotlivých bodov získame teplotnú krivku. Podľa jej charakteru sa rozoznávajú
rôzne typy horúčky (f. continua, intermittens, remittens, undulans); →termometria; →horúčka.
Febris aphtosa →slintačka krívačka; →SLAK.
Febris aseptica – neinfekčne podmienená horúčka.
Febris biliosa – horúčka spojená s ikterom, napr. pri návratnom týfe, borelióze, tropickej malárii.
Febris comitata – vysoká horúčka ako prejav zhubnej anémie.
Febris continua – dklhšie, niekoľko d trvajúca, stála, rovnomerná, trvalá horúčka; ide o vysokú
horúčku, pričom denné výkyvy nie sú väčšie ako 1 °C, napr. pri pneumónii, šarlachu, brušnom týfe.
Horúčka sa niekedy začína náhle triaškou, inokedy pomaly zo d na d stúpa (stadium incrementi),
potom ostáva stálou (fastigium, akme) a náhle al. postupne lyticky ubúda (stadium decrementi),
napr. pri brušnom týfe. Pri pneumónii sa hovorilo o kríze a lýze. Kríza sa spájala so začervenaním
koţe a potením. Niekedy krízu predchádzalo značné zvýšenie teploty (perturbatio critica). Niekedy
sa horúčka vrátila (pseudokríza). Krízu a pseudokrízu v ére sulfónamidov a antibiotík uţ nevídame.
Febris dromedaria – teplotný typ krivky podobný chrbátu ťavy.
Febris ephemera (pneumonia abortiva) – syn. febrikula, jednodňová horúčka pri abortívnom zápale
pľúc al. herpes simplex.
Febris flava →žltá zimnica.
Febris gastrica – syn. f. enterica, brušný týfus s ľahkým priebehom; →typhus abdominalis.
Febris hectica – dlhotrvajúca horúčka s veľkými a rýchlymi výkyvmi.
Febris herpetica – syn. f. ephemera, krátkotrvajúca horúčka ako prejav →herpes simplex.
Febris icterohaemorrhagica →leptospiróza.
Febris intermittens – striedavá horúčka so striedaním horúčok s bezhorúčkovým obdobím; kolísanie teploty o > 1 °C/d Vyskytuje sa napr. pri malárii.
Febris inversa – ráno nastupujúca horúčka.
Febris lactea – horúčka pri infekcii prsníka.
Febris lassa – ťaţké, často smrteľné ochorenie vyvolané vírusom Lassa zo skupiny vírusov Arena;
→lassa.
Febris mediterranea – syn. f. melitensis; →brucelóza.
Febris melitensis →febris mediterranea.
Febris miliaris – miliárna horúčka, horúčka pri miliárnom rozseve tbc.
Febris nervosa – tzv. nervová horúčka pri brušnom týfe; f. n. stupida so somnolenciou, f. n.
versatilis so stavmi podráţdenosti.
Febris pallida – bledosť pri horúčke, napr. endokarditíde, reumatickej horúčke, sepse.
Febris palustris larvata – malária, kt. nevykazuje typické záchvaty horúčky.
Febris papatasii →papatači.

Febris Pell-Ebstein →febris undulans.
Febris puerperalis →puerperálna horúčka.
Febris quartana – štvordňová horúčka pri →malaria quartana.
Febris quintana – syn. volyňská horúčka, päťdňová horúčka pri →riketsióze vyvolanej Rickettsia
quintana.
Febris quottidiana – malária s dennými horúčkami následkom infekcie viacerými generáciami
malarických plazmódií s rôznym vývojovým cyklom; →malaria.
Febris recurrens →návratný týfus.
Febris remittens – skákavá horúčka, pri kt. denné výkyvy sú aţ 3 °C. Obyčajne ranná afebrilita sa
strieda s odpoludňajšími vysokými teplotami, často sprevádzanými triaškou (pri sepse). Výstup
teploty sa nazýva exacerbáciou, pokles remisiou. Na teplotnej krivke sa triaška označuje
hviezdičkou.
Febris rheumatica →reumatická horúčka.
Febris septica – septická, rýchlo sa zvyšujúca horúčka s triaškou.
Febris tertiana – trojdňová horúčka zjavujúca sa periodicky po 3. d pri →malaria tertiana.
Febris transitoria neonatorum – prechodná horúčka novorodencov pri fyziol. popôrodnom úbytku
hmotnosti. V katabolickej fáze sa zvýši strata vody, najmä v horúcich d. Horúčka stúpa náhle,
dosahuje 38 – 39 °C. Dieťa je nepokojné, kričí, je dehydratované. Po podaní tekutín teplota rýchlo
klesá ako dôkaz, ţe ide o dehydratačnú horúčku. K dehydratácii a smä-du prispieva aj väčší prívod
bielkovín a soli v kolostre. Ak teplota neklesne po podaní tekutín a zníţení teploty okolia, treba
hľadať príčinu v infekcii, perinatálnom poškodení CNS, hypertermii z prehriatia (prehriaty inkubátor,
dieťa zabalené v alobale).
Febris traumatica – ranová horúčka vzniknutá vniknutím infekcie do rany al. súvisiaca s resorpciou.
Febris typhoides →typhus abdominalis.
Febris undulans – striedavá horúčka s veľkou periodickosťou, prebiehajúca vlnovite, so stúpajúcou a klesajúcou tendenciou, striedaním obdobia horúčky s obdobiami bezhorúčkových d, napr. pri
brucelóze al. lymfogranulóme (Pellova-Ebsteinova horúčka).
Febris urethralis – uretrálna horúčka, horúčka po katetrizácii.
Febris uveoparotidea subchronica Heerfordt – syn. Heerfordtov sy., iridocyklitída spojená so
zväčšením priušných ţliaz (často obojstranným) a parézou n. facialis.
Febris vaga – prchavá horúčka.
®

febuprol – febuprolum, 1-butoxy-3-fenoxy-2-propanol, C13H20O3, Mr 224,30; choleretikum (H-33 , K®
®
10033 ,Valbil ).
Febuprol

FEC – skr. angl. forced expiratory capacity forsírovaná exspiračná kapacita; →dýchacie objemy.
fecundatio, onis, f. – [l.] fekundácia, oplodnenie.
Fedeho-Rigov vred – [Fede, Francesco, 1832 – 1913, neapolský pediater] syn. Rigov vred, tzv.
pertusový vred, ulcerácie na frenulom linguae, najmä u detí, kt. vzniká jeho poškodením rezákmi pri
kašli.

Federiciho príznak – [Federici, Cesare, 1838 – 1892, tal. lekár] →príznaky.
fedrilát – fedrilatum, (1-metyl-3-morfolinopropyl)-4-fenylperhydro-1-pyránkarboxylát, C20H29NO4, Mr
347,46; antitusikum.
feedback mechanism – [angl.] spätnoväzbový mechanizmus.
feeding on demand – [angl.] dojčiť, krmiť podľa potreby. Krmenie dojčaťa podľa jeho po-trieb, t. j. nie
v presných časových intervaloch. Z psychosomatického hľadiska zabraňuje difúznej anxiozite
novorodenca uspokojením jeho pudových potrieb (hladu).
Feerova choroba →akrodýnia.
Feerova reakcia – [Feer, Emil, 1864 – 1955, zürišský pediater] celková reakcia pri →tuberkulínovej
reakcii.
Feerova-Selterova-Swiftova choroba – [Feer, Emil, 1864 – 1955, zürišský pediater; Selter, Paul,
1866–1941, nem. pediater pôsobiaci v Solingene; Swift, S., lekár pôsobiaci v Adelaide] syn.
→akrodýnia.
FEF – skr. forced expiratory flow priemerná rýchlosť prúdu vzduchu počas úsilného výdy-chu;
vyjadruje sa v % vitálnej kapacity; →dýchacie objemy.
Fegelerov syndróm – naevus flammeus posttraumaticus.
Fehling, Hermann von – [1812 – 1885] nem. farmaceut. Profesor chémie a technológie na
polytechnickej škole v Stuttgarte. Spoluautor prvého liekopisu Nemeckej ríše (württemberskej
farmakopey). Podľa neho je pomenovaný →Fehlingov rozt. na dôkaz cukru v moči.
Fehlingovo činidlo →činidlo.
Fehlingova skúška →testy.
Fehrov syndróm →syndrómy.
Fechnerov zákon →syndrómy.
Feichtigerov-Ullrichov syndróm →Ullrichov-Feichtigerov sy. (→syndrómy).
Feilova choroba – [Feil, André, *1889, paríţsky neurológ] syn. →Klippelov-Feilov sy. (→syndrómy).
Feingoldova diéta – [Feingold, Benjamin, amer. pediater] diéta pouţívaná v th. hyperaktívnych detí.
Vylučujú sa potraviny pripravené so syntetickými farbivami, aromatikami, konzervantmi a
obmedzuje sa príjem ovocia a zeleniny obsahujúcich salicyláty.
Feinova-Denkerova operácia →Denkerova operácia.
fekálie – [l. faeces] výkaly.
feklemín

–

syn.

,

Feklemín

fel, fellis, n. – [l.] ţlč.

,

fenecyklamín, fenetamín, 2-(cyklohexylfe-nylmetyl)-N,N,N ,N -tetraetyl-1,3®
propándiamín, C24H42N2, Mr 358,59; antispazmodikum (UCB 1545 ,
®
®
Licaran , Spasmexan ).

®

®

Fel bovis siccum – sušená hovädzia ţlč, cholagogum; Allochol drg., Combiase Special drg.,
®
®
®
®
Combizym Compositum drg., Nutrizym drg., Pankreon Compositum drg., Pankreon forte drg.,
®
Panpur N tbl.
®

Fellis bovis extractum – zloţka prípravku Cotazym forte drg.
Fel tauri – [l. taurus býk] cholagogum; →Fel bovis siccum.
-felandrén →-phellandrenum, 2-metyl-5-(1-metyletyl)-1,3-cyklohexadién, C10H16, Mr 136,23; látka
izolovaná z esenciálnych olejov archangeliky lekárskej (Archangelica officina-lis),
borovice horskej kosodrevinovej (Pinus mughus), eukalyptu (Eucalyptus dives
Schau. a E. Phellandra Baker & Smith, Myrtaceae) (Smith a spol., 1923), fenikla
(Foeniculum vulgare Mill., Umbelliferae); dráţdi koţu, po poţití vyvoláva vracanie a
hnačku; →p-metadiény.
-felandrén

-felandrén – -phellandrenum; 2-metylén-6-(1-metyletyl)-cyklohexén, p-menta-1(7),2-dién, C10H16,
Mr 136,23; d-forma izolovaná z oleja fenikla (Phellandrium aquaticum L., Umlelliferae), l-forma z oleja
kanadského balzamu. Nachádza sa aj v siliciach, napr. v eukalypte (Eucalyptus dives
Schau a E. phellandra Baker & Smith, Myrtaceae).
-felandrén

felbamát – Felbamatum, skr. FBM, 2-fenyl-1,3-propándioldikarbamát; antiepileptikum podobné
meprobamatu. F. zabraňuje vzniku kŕčov po max. elektrošoku, pentyléntetrazole, aplikácii
hliníkového krému na kôru opíc, vo vyšších dávkach aj proti bikukulínovým a pikrotoxínovým kŕčom.
Nie je však účinný proti strychnínovým kŕčom. Nemá sedatívny účinok, môţe vyvolať prechodné
dyspeptické ťaţkosti.
Indikácie – farmakorezistentné parciálne záchvaty (generalizované i negeneralizované), LennoxovGastautov sy.
Kontraindikácie – precitlivenosť na felbamát, gravidita, laktácia, ťaţšia hepatopatia, poruchy
krvotvorby, podanie deťom < 4-r.
Nežiaduce účinky – nauzea, vracanie, nechuť do jedenia, pokles telesnej hmotnosti, nespavosť,
závraty, pocit upchatého nosa, ťaţkosti pri dýchaní, opuch v hrdle, alergické koţné reakcie, zriedka
závaţné poškodenie krvotvorby (trombocytopénia, leukopénia, pancytopénia, anémia, aplastická
anémia), poškodenie pečene aţ akút. zlyhanie pečene.
Dávkovanie – podáva sa obyčajne v kombinácii s inými antiepileptikami, a to spočiatku 1,2 g/d v 3
čiastkových dávkach, kt. sa kaţdé 2 týţd. postupne zvyšujú o 0,6 g aţ na 2,4 – 3,6 g/d v 3
čiastkových dávkach; deťom sa podáva 15 mg/kg/d v 3 – 4 čiastkových dávkach.
®

Prípravok – Felbamate 120 mg/ml susp. Schering-Plough Labo.
®

Felbamate susp. (Schering-Plough Labo) – Felbamatum 600 mg v 5 ml suspenzie; antiepileptikum.
Pomocné látky: Sorbitolum, Cellulosum microcrystallicum, Carboxymethylcellulosum natricum,
Simeticonum, Saccharinum, sladidlo G 859, Methylparabenum natricum, Polysorbatum 80,
Propylparabenum, Natrium benzoicum, Aqua purificata; →felbamát.
,

®

felbinak – kys. (1,1 -bifenyl)-4-octová, C14H12O2, Mr 212,25; antiflogistikum, analgetikum (BPAA , LY
®
®
®
®
®
61017 , L141 , LJC 10141 , Napageln , Traxam ).

Felbinak

felčiar – [nem. Feldscher(er) poľný ránhojič] hovor. 1. ránhojič, mastičkár; 2. zdravotnícky pracovník
bez úplného odborného vzdelania; 3. pejor. vojenský lekár.
Feldackerov-Hinesov-Kierlandov syndróm →livedo reticularis s letnými ulceráciami.
®

Feldene 0,5 % gel (Pfizer) – Piroxicamum 5 mg v 1 g gélu + benzylalkohol ako konzervans; derivát
karboxamidu, nesteroidové antiflogistikum s dlhodobým účinkom; →piroxikam.
®

Feldene inj. (Pfizer) – Piroxicamum 200 mg v 1 ml; nesteroidové antireumatikum, antiflogistikum;
→piroxikam.
Feldenkraisova terapia – psychol. th. zaloţená na vypestovaní sebareflexie na základe seba-vedomia
a korektúry telesných pohybov.
Feldfieber – [nem.] poľná horúčka; forma →leptospirózy.
felém – syn. korok, suberoderm, felogénom centrifugálne oddeľovaná vrstva buniek na druhotne
hrubnúcich orgánoch; steny korkových buniek sú impregnované suberínom. F. má ochrannú
funkciu, je nepriepustný pre vodu a plyny.
Felidae – mačkovité. Sú to stredne veľké aţ veľké mäsoţravé cicavce. Majú výborný zrak a sluch.
Pazúry môţu stiahnuť do puzdier. Korisť lovia skokom. V našich lesoch ţije mačka divá (Felis
silvestris), má huňatý chvost, je väčšia ako mačka domáca. Rys ostrovid (Lynx lynx) má vysoké
nohy, krátky chvost a na ušniciach štetôčky chlpov. Naša mačka domáca pochádza z egyptskej
mačky plavej (Felis silvestris lybica). Domáce mačky v Európe sa pp. ešte kríţili s mačkou divou.
Lev (Felis leo) je rozšírený v Afrike, tiger (Felis tigris) v Ázii, leopard (Felis pardus) v Afrike a juţ.
Ázii, jaguár (Felis onca) v Juţ. a Stred. Amerike, puma (Felis concolor) takmer v celej Amerike,
gepard (Acinonys jubatus) v tropickej Afrike a Ázii, má dlhé nohy, korisť loví naháňaním, a nie
skokom ako ostatné mačkovité.
felinín – S-(3-hydroxy-1,1-dimetylpropyl)-L-cysteín, C8H17NO3S, HOOCCH(NH2)CH2SC(CH3)2CH2CH2OH, Mr 207,31; látka izolovaná z moču mačiek.
felinosis, is, f. – [l. fel mačka + -osis stav] →felinóza.
felinóza – [felinosis] choroba z poškrabania mačkou; →Petzetakisov sy. (→syndrómy).
fellatio, onis, f. – [l. fellare cicať] sexuálna stimulácia penisu orálnym kontaktom.
felleus, a, um – [l.] ţlčový.
feloderm – zelená kôra rastlín, jedna z troch vrstviet peridermu; tvorí ju parenchým bohatý na
chloroplasty.
felodipín

–

Felodipinum, etylmetylester kys. 4-(2,3-dichlórfenyl)-1,4-dihydro-2,6-dimetyl-3,5pyridíndikarboxylovej,
C18H19Cl2NO4,
Mr
384,26,
dihydropyridínový
antagonista vápnika. F. má aj mierny diuretický účinok, t0,5 10 – 36 h;
prakticky nevyvoláva ortostatickú hypotenziu.
Felodipín

Indikácie – profylaxia ťaţkých foriem angina pectoris; th. artériovej hypertenzie, vazospastických
artériových sy.

Kontraindikácie – hypotenzia, obštrukčná kardiomyopatia, tesná aortálna stenóza, gravidita,
laktácia.
Nežiaduce účinky – perimaleolárne edémy, bolesti hlavy (zriedka), ortostatické závraty, návaly.
Interakcie – zvyšuje účinok antihypertenzív.
Dávkovanie – 5 – 20 mg raz/d; začiatočná dávka je obvykle 5 mg, vyššie dávky ako 20 mg nie sú
vhodné. Biol. dostupnosť zniţuje grapefruitový dţús.
®

®

®

®

®

Prípavky – Agon , Hydac , Munobal , Plendil , Splendil .
felogén – súčasť rastlinných pletív, z kt. vzniká kôra. Ide o meristematické pletivo, kt. pri druhotne
hrubnúcich orgánoch (stonky, korene) oddeľuje smerom k povrchu korok (ako náhrada za
praskajúcu pokoţku) a smerom do stredu feloderm; →cortex.
felon – [l. fel jed] hnisavý absces na distálnom konci prsta.
®

Feloran supp. – nesteroidové antireumatikum; →diklofenak.
®

Feloran 25 tbl. obd. (Pharmachim) – Diclophenacum natricum 25 mg v 1 poťahovanej tbl.;
nesteroidové antireumatikum, antiflogistikum; →diklofenak.
Feltyho syndróm →syndrómy.
felypresín – vazopresín 2-(L-fenylalanín)-8-L-lyzín, Phe2-Lys8-vazopresín,
oxytocín, oktapresín, PLV-2, C46H65N13O11S2, Mr 1040,26; vazokonstringens.

Phe2-Phe2-Lys9-

Cys-Phe-Phe-Gln-Asn-Cys-Pro-Lys-GlyNH2
––––––––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––

felzit – makroskopicky celistvá, svetlá vyvretá hornina.
femfilkon A – hydrofilný materiál na kontaktné šoškovky.
femidoma, tis, n. – [l.] femidóm, vaginálny antikoncepčný prostriedok, pesar.
®

Femidyn inj. (Léčiva) – Dinoprostonum 1 mg + Ethanolum absolutum ad 1 ml; syntetický prirodzený
prostaglandín E2, gynekologikum; →dinoproston.
femina, ae, f. – [l.] ţena.
femininus, a, um – [l. femina ţena] ţenský.
feminisatio, onis, f. – [l. femina ţena] →feminizácia.
feminismus, i, m. – [l. femina ţena + -ismus] →feminizmus.
feminizácia – [feminisatio] zoţenštenie; 1. zjavenie sa ţenských pohlavných znakov al. akcesórnych
pohlavných orgánov u muţov (chlapcov); 2. prevaha ţien, ovládnutie ţenským ţivlom. Následkom
heterosexuálnej stigmatizácie vzniká klin. obraz intersexuality rôzneho stupňa. Rozoznáva sa
kongenitálna a postnatálna f.
Kongenitálna feminizácia – tzv. muţský pseudohermafroditizmus (pseudohermafroditizmus
masculinus) sa maniofestuje uţ po narodení. Patrí sem:
• Agenéza Leydigových buniek – semenníky sú uloţené v ingvínových kanáloch a obsahujú sčasti
hyalinizované seminiformné kanáliky, Leydigove bunky v interstíciu chýbajú. Vonkajší genitál je
nedostatočne maskunilizovaný aţ feminizovaný s krátkou slepo končiacou pošvou. Koncentrácie LH
a FSH v plazme sú zvýšené, hodnoty testosterónu zníţené.
• Swyerov sy. – čistá dysgenéza gonád pri gonozómovom komplemente XY. Ide pp. o recesívne
dedičný typ s väzbou na chromozóm X. Prejavuje sa aţ v období pohlavnej zrelosti amenoreou,

sterilitou, genitálnym infantilizmom, zúţeným pošvovým vchodom, malým dráţdcom, chýbaním
vaječníkov s ich nahradením zhlukom väziva. Ochlpenie v axilách a ohanbí je zníţené al. chýba. V
sére sú zníţené hodnoty estrogénov a zvýšené hodnoty FSH. Gonozó-mový komplement je
prevaţne XX, niekedy XY, XO, príp. mozaika XO/XY.
• Dysgenetický mužský pseudohermafroditizmus – muţský pseudohermafroditizmus s maternicou,
zmiešaná dysgenéza gonád. Na jednej strane je prítomný semenník, na druhej strane je namiesto
neho väzivový pruh; semenník sa nachádza intraabdominálne, v ingvínovom kanáli al.
skrótiformnom lábiu. V karyotype sa najčastejšie zisťuje mozaicizmus 45,X/46,XY.
• Hernia uteri inguinalis – perzistencia Müllerovho embryonálneho orgánu u muţa.
• Sy. PPSH – skr. angl. pseudovaginal perineoscrotal hypospadia, pseudovagínová
perineoskrotálna hypospádia, podmienená anomálnym vývojom genitálií s rudimentárnym penisom,
často zanoreným do scrotum bifidum.
• Sy. s viacnásobnými kongenitálnymi anomáliami – brachioskeletogenitálny sy., Meckelov sy.,
Smithov-Lemliho-Opitzov sy., Beckwithov-Wiedemanov sy. Gonozómový komplement je XY,
dysgenéza gonád, ţenský somatosexuálny fenotyp.
• Overzierov sy. – agonadizmus s inverzným vývinom ţenského fenotypu.
• Úplná rezistencia tkanív voči testostrónu – je pp. prejavom chýbania receptorov pre testoste-rón,
čiastočná rezistencia prejavom postreceptorových porúch. Patrí sem: →Reifensteinov sy.
(→syndrómy). a sy. testikulárnej feminizácie (extrémna forma muţského pseudohermafroditizmu,
fenotypicky ide o normálnu ţenu s chýbajúcim axilárnym a pubickým ochlpením, vonkajšie pohlavné
znaky vrátane sek. sú ţenské, prítomné sú však testes a chýba maternica a vajíčkovody; ide
o následok neschopnosti cieľových orgánov odpovedať na 5-dihydrotestosterón následkom
chybných androgénových receptorov).
• Hereditárne enzymopatie – môţu vyvolať f. poruchou syntézy androgénov v semenníkoch a
nadobličkách (napr. lipoidná hyperplázia kôry nadobličiek pri deficite komplexu 20,22hydroxyláza:20,22-lyáza); →hypokorticizmus.
Dg. – opiera sa o klin. obraz a endokrinologické vyšetrenie.
Dfdg. – prvým krokom v dfdg. kongenitálnej f. je cytogenetické vyšetrenie. Ak sa zistí genotyp
46,XX, nasleduje vyšetrenie plazmatických koncentrácií 17-hydroxyprogesterónu, 11deoxykortizolu, 17-hydroxypregnenolónu a dehydroepiandrosterónu s cieľom určiť variant
kongenitálnej hyperplázie kôry nadobličiek. O zvýšenej rezistencii cieľových tkanív voči testosterónu
svedčia zvýšené hodnoty LH a testosterónu. Dg. enzymopatie umoţňuje vyšetrenie plazmatických
koncentrácií 17-hydroxyprogesterónu, testosterónu, androstendiónu a dihydrotestosterónu.
Th. – riadi sa podľa príčiny, druhu a stupňa poruchy. Pri mozaicizme v karyotype s chromozómom Y
je značné riziko malígneho zvratu dysgenetických gonád, preto sa odporúča včasná gonadektómia
a následná cyklická substitúcia ovariálnych hormónov. Pri čistej dysgenéze nie je potrebná
profylaktická gonadektómia, cyklicky sa však majú podávať ovariálne hormóny: začína sa v 12. aţ
®
13. r. nízkymi dávkami estrogénov (Mestranol 0,05 mg/d počas 21 d), kt. navodzujú feminizáciu, od
®
17. d sa pridáva gestagén (Provera 5 mg/d počas 10 d). Nasleduje 10-d prestávka, potom sa
cyklus opakuje. Po dostavení sa prvého maternicového krvácania sa aplikácia začína vţdy od 5. d
cyklu. Po uzatvorení epifýzových štrbín sa podávajú plné substitučné dávky: od 5. do 20. d
arteficiálneho cyklu 0,1 – 0,15 mg/d estrogénu, od 17. do 26. d sa pridáva gestagén v dávke 5 – 10
mg/d.
Pri testikulárnej f. sa testes ponechávajú aţ do skončenia spontánneho rozvoja ţenských sek.
znakov in situ a potom sa vykoná gonadektómia (riziko zvrhnutia sa tkaniva testes je tu malé). Po

®

gonadektómii je nevyhnutná trvalá substitučná th. (napr. Mestranol 0,1 mg/d počas 3 týţd., potom
1-týţd. prestávka), príp. s gestagénmi. Pacientke ani jej okoliu sa presná dg. neoznamuje, informuje
sa len o porušenej maternici s trvalou neplodnosťou.
Do úvahy prichádza chir. korekcia feminizačnými al. maskulinizačnými výkonmi. Viaceré sy. majú
hereditárny charakter a genetické riziko pre ďalšie potomstvo, preto treba zistiť spôsob dedičnosti a
rizikovým rodinám poskytnúť genetickú konzultáciu.
Postnatálna feminizácia – je vyvolaná nadmernou tvorbou estrogénov endogénneho pôvodu al.
vplyvom exogénne podávaných estrogénov. Nadmerná endogénna tvorba estrogénov býva pri
zriedkavom nádore kôry nadobličiek (sy. nadobličkovej f.) al. semenníkov (nádor Sertolliho buniek,
androblastóm, teratoblastóm, choriónepitelióm, zriedka nádor granulózových buniek testes).
Klin. obraz charakterizujú príznaky f. a hypogonadizmu: gynekomastia, atrofia testes a prostaty,
preriedenie ochlpenia, kt. nadobúda ţenský charakter, stenčenie hlasu, ţenský typ distribúcie
podkoţného tuku, inhibícia spermiogenézy aţ azoospermia, sterilita, často zníţenie aţ strata libida
a sexuálnej potencie. Keď sa choroba začne pred pubertou, hypoplázia testes je výraznejšia
(mikrorchidizmus), nevyvíja sa prostata, feminizácia postavy i ochlpenia je výraznejšia; pacient
nezarastá, neutvárajú sa kútiky na čele, pubické ochlpenie býva skromné a jeho hranica nad mons
pubis prebieha horizontálne.
Dg. – opiera sa o klin. obraz hypogonadizmu, laborat. vyšetrenia, nález nádoru semenníkov,
nadobličiek vrátane aberantnej lokalizácie, príp. údaj o hormónovej th.
Dfdg. – izolovaná →gynekomastiu a pseudogynekomastiu.
Th. – závisí od príčiny f.: exstirpácia nádoru a odstránenie estrogénov, príp. chir. korekcia
gynekomastie.
feminizmus – [feminismus] 1. zjavenie ţenských pohlavných znakov u muţov (→feminizácia); 2.
hnutie za zvýšenie práv a spoločenského postavenia ţien.
Tradičný f. bol hnutím za zrovnoprávnenie ţien. V priebehu industrializácie začala veľká časť ţien
pracovať mimo rodinu. Významne k tomu prispela okrem iného prvá svetová vojna. Ţeny vtedy
prichádzali do muničných tovární a preberali mnoho pôvodne čisto muţských povolaní. So
zavedením modernej techniky, napr. písacích strojov a telefónu, prichádzalo stále viac ţien do
kancelárií. Nakoniec prenikli aj do akademických povolaní. Vo väčšine krajín ţeny dlho bojovali o
hlasovacie právo, najmä vo Veľkej Británii, USA a nedávno ešte vo Švajčiarsku.
Koncom 18. stor. sa zjavilo radikálne hnutie v USA a V. Británii ako pôsobenie ţien v sociálnom
reformnom a morálnom hnutí evanjelických náboţenstiev. Usilovalo sa najmä o nápravu morálne
narušených ţien (prostitútiek). Dôrazne o rovnoprávnosť ţien v zamestnaní a spoločnosti sa zasadili
robotnícke hnutia. Liberálny f. (f. rovných práv), identifikovaný najmä v prácach Wollstonecraftovej a
Milla, sa sústredil na vysvetľovanie rozdielov medzi muţom a ţenou vplyvom sociálneho okolia v
kon traste k všeobecnému presvedčeniu, ţe tieto rozdiely sú dané vrodenými dispozíciami.
Výsledkom úsilia tohto hnutia v USA bolo napr. uzákonenie volebného práva, práva ţien na vlastný
majetok a zárobky, vzdelanie a i. V 60. r. sa zjavuje prvá vlna neofeminizmu v podobe Hnutia za
oslobodenie ţeny, kt. vychádzalo najmä z mar-xistických koncepcií a bolo často veľmi ľavicové.
Druhá vlna neofeminizmu prišla v 70. r. a bola zaloţená na racionálnom prístupe k moţnostiam
zlepšiť postavenie ţien v spoločnosti. Rozmach feministickej etiky nastal v 80. r. (napr.Gilliganovej
práca In a Different Voice, 1982). Hovorí sa o posfeminizme, kt. je charakterizovaný 3W: ,,Women
Want to be Women“ (ţeny chcú byť ţenami). Pozornosť sa stále viac sústreďuje na
komplementárnosť ţenských a muţských rol (→gender).

Moderný f. nebojuje za zamestnanosť ţien, resp. za feminizáciu, ale za prístup ţien k centru
rozhodovania a za spoločenské ocenenie ich špecifickej roly. V súčasnosti je zásadná
rovnoprávnosť muţov a ţien v mnohých krajinách zaručená zákonom, v skutočnom ţivote sa však o
ňu bojuje a vo vedomí ľudí pretrvávajú často predsudky a vládnu aj hlboké názorové rozdiely, ako aj
neistota v tom, aké miesto má zaujať muţ, ţena, rodina v spoločnosti budúcnosti.
Súčasný f. na západe nastoľuje najmä tieto poţiadavky: 1. rovnaké mzdy ako majú muţi za rovnakú
prácu; 2. rovnaké príleţitosti a rovnaký prístup k vzdelaniu; 3. kontracepcia a moţ-nosť interrupcie;
4. spoločenské formy starostlivosti o deti; 5. právna a finančná nezávislosť; 6. ukončenie
diskriminácie lesbičiek; 7. ochrana všetkých ţien bez ohľadu na ich status pred akýmikoľvek
formami násilia; 8. preformulovanie všetkých zákonov, ale aj preštruktúrovanie inštitúcií, kt.
zvýrazňujú dominanciu muţov a umoţňujú agresiiu muţov voči ţenám.
femitón – [phemitonum] syn. →mefobarbital.
®

Femoden tbl. obd. (Schering AG) – Ethinylestradiolum 30 mg + Gestadenum 75 mg v 1 tbl.;
steroidový kombinovaný antikoncepčný prostriedok; →antikoncepcia.
femoralis, e – [l. femur stehnová kosť] femorálny, stehnový.
®

Femovan tbl. obd. (Schering AG) – Ethinylestradiolum 30 mg + Gestodenum 75 mg v 1 tbl.;
steroidový kombinovaný antikoncepčný prostriedok.
femoxetín – (3R-trans)-3-[(4-metoxyfenoxy)metyl]-1-metyl-4-fenylpiperidín, C20H25NO2, Mr 311,43;
inhibítor vychytávania sérotonínu, antidepresívum (hydrochlorid
®
®
C20H26ClNO2 – FG 4963 , Malexil ).
Femoxetín
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femto- – predpona jednotiek desiatkovej mernej sústavy označujúca biliardtinu (10 ); značka f.
®

Femulen – perorálny antikoncepčný prostriedok; →etynodioldiacetát; →antikoncepcia.
femur, oris, n. – syn. femor, stehnová kosť. Najmohutnejšia a najdlhšia kosť v tele. Skladá sa z
hlavice (caput femoris), krčka (collum femoris), tela (corpus femoris) a distálneho konca, kt. je
rozdelený na dva kĺbové hrboly (condyli femoris).
Caput femoris má priemer asi 4,5 cm, tvorí asi 3/4 plochy gule. Na dorzodistálnej strane má hlavica
malú vkleslinu (fossa capitis femoris, úpon lig. capitis femoris).
Collum femoris je ventrodorzálne sploštený a s telom f. zviera uhol asi 125° (kolodiafýzový al.
inklinačný uhol). Hlavica i s krčkom premietnutá na priečnu os kondylov f. tvorí s touto osou torzný
uhol (deklinačný), kt. je obrátený proti ose kondylov asi o 10° dopredu (zriedka dorzálne – negat.
torzia). Predná strana collum femoris je plochšia, zadná vypuklejšia.
Na proximálnom konci tela f. sú dva chocholíky, na laterálnej strane veľký (trochanter major) a na
mediálnej strane malý (trochanter minor). Trochanter major je navonok vypuklý a svojím koncom
naklonený dozadu, takţe za ním vzniká fossa trochanterica, kde sa upína m. obturator et mm.
gemelli. Obidva chocholíky spája vpredu linea intertrochanterica (miesto úponu kĺbového puzdra a
začiatku m. vastus tibialis), vzadu spája obidva trochantery zreteľná crista intertrochanterica, na kt.
sa upína m. quadratus femoris.
Na trochanter major sa upína m. glutaeus medius, m. glutaeus minimus a m. piriformis. Na
trochanter minor sa upína m. iliopsoas. Od veľkého trochantera dozadu zbieha drsnatina

(tuberositas glutaea), úpon m. glutaeus maximus. Na tejto drsnatine je niekedy hrbolček (trochanter
tertius). Pod malým trochanterom sa začína linea pectinea.
Telo f. je mierne vyhnuté dopredu, často aj laterálne. Po dorzálnej strane prebieha hrana (crista
femoris, starší názov linea aspera), na kt. moţno rozpoznať dve súbeţné čiary: labium tibiale a
labium fibulare. Fibulárna čiara tvorí akoby pokračovanie tuberositas glutaea. Na labium tibiale sa
začína m. vastus tibialis a pripájajú sa mm. adductores. Na labium fibulare sa začína okraj m.
vastus fibularis a caput breve m. bicipitis femoris a pripája sa okraj šľachy m. glutaeus maximus.
Distálne sa crista femoris stráca a f. je sploštený, tvoriac tzv. planum popliteum, kt. sa končí medzi
kondylmi hranou (linea intercondylica).
Distálny koniec f. vybieha laterálne do malých hrbolčekov (epicondylus tibialis et epicondylus
fibularis). Na epicondylus tibialis sa začína lig. collaterale tibiale a caput tibiale m. gastrocnemii a
končí sa tu okraj šľachy m. adductor magnus. Na epicondylus fibularis sa začína lig. collaterale
fibulare, caput fibulare m. gastrocnemii et m. plantaris. Tesne za epicondylus fibularis je malá
vkleslina (pri samom kondyle), kde začína m. popliteus. Pod epikondylmi nasledujú kĺbové hrboly
(condylus tibialis et fibularis), vpredu spojené prehnutou facies patellaris, do kt. sa vkladá patella.
Vzadu sú obidva kondyly oddelené hlbokým zárezom (fossa intercondyllca).
Foramen nutricium je na f. distálne od tuberositas glutaea a smeruje proximálne. Iné, menšie
foramen, rovnako prebiehajúce, je v distálnej časti cristae femoris.
Femur pravej strany spredu (vľavo) a zozadu (vpravo). 3
– caput femoris (hlavica stehnovej kosti); 4 – fovea capitis
femoris (jamka na hlavici stehnovej kosti pre lig. capitis
femoris); 5 – collum femoris (krček stehnovej kosti medzi
caput femoris a trochanter major); 6 – trochanter major
(veľký chochol hore a laterálne na stehnovej kosti, pre úpon
m. glutaeus medius et minimus, m. piriformis, mm.
obturatores a mm. gemelli); 7 – fossa trochanterica
(vkleslina mediálne pri báze veľkého trochantera); 8 –
trochanter minor (malý chochol, vzadu a mediálne; miesto
úponu m. iliopsoas); 9 – trochanter tertius (niekdy utvorený
výbeţok vzadu vo výške trochanter minor na laterálnom
proximálnom konci linea aspera; miesto úponu m. glutaeus
maximus); 10 – linea intertrochanterica (drsná čiara vpredu
medzi krčkom a telom stehnovej kosti; prebieha od veľkého
k malému trochanteru); 10a – tuberculum quadratum (oblé
vyvýšenie

na

crista

intertrochanterica);

11

crista

intertrochanterica (vysoká hrana medzi krčkom a telom
stehnovej kosti, vzadu medzi trochanter major a minor); 12
– corpus femoris (telo stehnovej kosti); 13 – linea aspera
(drsná dvojitá čiara pozdĺţ zadnej strany stehnovej kosti;
miesto svalových úponov dvoch z mm. adductores femoris
a začiatku dvoch mm. vasti, ako aj krátkej hlavy m. biceps
femoris); 14 – labium laterale (laterálna hrana linea aspera);
15 – labium mediale (mediálna hrana linea apsera); 16 –
linea pectinea (kostná hrana od trochanter minor distálne,
k linea

aspera;

miesto

úponu

m.

pectineus);

17

–

tuberculum glutaealis (drsné pozdĺţne pole v proximolaterálnom pokračovaní linea aspera); 18 – fossa
intercondylaris (zárez medzi obidvoma kondylmi stehnovej kosti vzadu); 19 – linea intercondylaris (neostrá
hrana, kt. spája vzadu odstupy obidvoch kondylov); 20 – facies poplitea (trojuholníkovité pole na zadnej strane

distálneho konca tela stehnovej kosti, medzi rozostupujúcimi sa labia lineae asperae a linea intercondylaris);
20a – linea supracondylaris medialis (pokračovanie labium mediale lineae asperae šikmo k okraju mediálneho
kondylu); 20b – linea supracondylaris lateralis (pokračovanie labium laterale lineae asperae šikmo k okraju
laterálneho kondylu; medzi obidvoma lineae supracondylares je facies poplitea); 21 – condylus medialis
(vnútorný kondylus, vnútorná hlavica); 22 – epicondylus medialis (vnútorný epikondylus, vnútorná nadhlavica);
23 – tuberculum adductorium (malý hrbolček nad vnútorným epikondylom; miesto úponu časti m. adductorius
magnus); 24 – condylus lateralis (vonkajší kondylus, vonkajšia hlavica); 25a – epicondylus lateralis (vonkajší
epikondylus, nadhlavica, vyčnelok na laterálnej vonkajšej hlavici)

Začiatok osifikácie v diafýze spadá do 7. – 8. fetálneho týţd. Distálna epifýza sa zjavuje krátko pred
pôrodom a jej existencia je prejavom donosenosti novorodenca. V caput femoris sa zjavuje jadro
pred koncom prvého roka a zrastá s diafýzou v 17. aţ 19. roku (skôr u dievčat, neskôr u chlapcov).
Samostatné apofýzové jadrá majú trochanter major (v 3. r.) a trochanter minor (v 8. aţ 11. r.).
Distálna epifýza zrastá s diafýzou v 18. aţ 20. r.
fén – [g. phainein prejaviť sa] pokročilé štádium vývinovej sekvencie určený účinkom génu, niekedy aj
faktorov prostredia, kt. má za následok určitý →fenotyp.
fenacemid – phenacemidum, N-(aminokarbonyl)benzénacetamid, fenacetylmočovina, C 9H10-N2O2, Mr
178,19; antikonvulzívum. Pouţíva sa v th. ťaţkej epilepsie, najmä zmiešanej formy
®
®
®
psychomotorických záchvatov refraktérnych na iné farmaká (Epiclase , Phacetur , Phenurone ,
®
Phetyl ureum ).
fenacetín →Phenacetinum, ČSL 4.
fenacetínová oblička – chron. intersticiálna nefritída po abúze fenacetínu (dlhodobom pouţívaní
dávky > 1 g/d). Opísal ju Spühler a Zollinger (1953). Charakterizujú ju nekrózy papíl, v kt. sa
usídľujú E. coli vyvolávajúce progresiu nefritídy so zmraštením obličiek; →nefritídy.
fenacetolín →phenacetolinum.
®

fenadiazol – 2-(1,3,4-oxadiazol-2-yl)fenol, C8H6N2O3, Mr 162,14; hypnotikum (Hypnazol ).
fenadoxón – phenadoxonum, syn. morfodón; 6-(4-morfolinyl)-4,4-difenyl-3-heptanón, C23-H29NO, Mr
351,49; narkotické analgetikum; môţe vzniknúť závislosť (hydrochlorid –
®
®
®
®
®
®
Hoechst 10600 , CB11 , Hepagin , Heptalgin , Heptalin , Heptone ,
®
Supralgin ).
Fenadoxón
fenaglykodol – phenaglycodolum; 2-(4-chlórfenyl)-3-metyl-2,3-butándiol, C11H15ClO2, Mr 214,70;
®
®
®
®
anxiolytikum (Acalo , Acalmid , Sinforil , Ultran ).
Fenaglykodol

fenakaínhydrochlorid

–

phenacainum

,

hydrochloridum,
N,N -bis(4-etoxyfenyl)etanimidaminohydrochlorid, C18H23ClN2O2, Mr 334,84;
miestne anestetikum pouţívané v oftalmológii
®
(Holocaine Hydrochloride ).
Fenakaínhydrochlorid

fenakit – bezfarebný nerast, kremičitan berýlia.
fenakridánchlorid
–
phenacridanum
chloridum;
9-[4-(hexyloxy)fenyl]-10metylakridíniumchlorid,
C26H28ClNO,
Mr

®

®

405,98; miestne dezinficiens, antiseptikum (Acrizane chloride , Micridium chloride ).
Fenakridánchlorid

fenaktrópiumchlorid →phenactropium chloridum; 3-[(hydroxyfenyl-acetyl)oxy]-8-metyl-8-(2-oxo-2fenetyletyl)-8-azoniabicyklo[3.2.1]-oktánchlorid; 8-fenacylhomatropínium chlorid; Nphenacyl-O-dl-mandelyltropinium chloridum, C24H28ClNO4, Mr 429,95;
®
antihypertenzívum (Trophenium ).
Fenaktrópiumchlorid

fenalamid –
-[[[2-(dietylamino)etyl]amino]®
etylbenzénoctovej, C19H30N2O3, Mr 334,45; spazmolytikum (Spasmamide ).

karbonyl]- -

C2H5
C6H4–C–COOC2H5
Fenalamid
CONHCH2CH2N(C2H5) 2

fenalkomín –

-etyl-4-[2-[(1-metyl-2-fenyletyl)amino]-etoxy]benzénmetanol, C20H27NO2, Mr 313,45;
stimulans
činnosti
srdca,
lokálne
anestetikum
®
(hydrochlorid C20H28ClNO2 – Cordoxene ).
Fenalkomín

fenalymal – phenallymalum; syn. alfenal, profenal, kys. fenylalylbarbiturová, 5-fenyl-5-(2-propenyl)®
2,4,6-(1H,3H,5H)-pyrimidíntrión, C13H12N2O3, Mr
244,22 (Allofenyl ,
®
®
Alphenate , Fenallymal ).
Fenalymal

fenamacidhydrochlorid – phenamacidum hydrochloridum; hydrochlorid 3-metylbutylesteru kys. (+)-aminobenzénoctovej, C13H20ClNO2, Mr 257,77; spazmolytikum
®
(Aklonin ).
Fenamacilhydrochlorid

fenamáty – deriváty kys. antranilovej, látky s antiflogistickým účinkom väčším ako salicyláty a
pyrazolóny, analgeticky a antipyreticky pôsobia slabšie. V porovnaní so salicylátmi však majú väčšiu
orgánovú toxickosť. Nepriaznivo ovplyvňujú najmä GIT, pečeň, CNS a koţu. Patrí sem →kyselina
mefenamová, →kyselina flufenamová.
fenamet

–

phenamet; etylester N-[[4-bis-(2-chlóretyl)-amino]fenyl]acetyl]-L-metionínu,
H28Cl2N2O3S, Mr 435,43; antineoplastikum.
Fenamet

C19-

,

fenamidín – phenamidinum; 4,4 -oxybisbenzénkarboximidamid; C14H14N4O, Mr 254,29;
®
antiprotozoikum (účinné proti babéziam); (izetionát – Lomadine ); →kyselina niflumová, →kyselina
tolfenamová a i.
Fenamidín

fenamifos – etyl 3-metyl-4-

(metyltio)fenylester
kys.
(1metyletyl)fosforamidovej,
C13H22NO3PS,
Mr
303,36;
nematocídum
s
anticholínesterázovým
účinkom
®
®
®
®
®
(Bay 68138 , SRA 3886 , B 68138 , Bayer 68138 , Nemacur ).

Fenamifos

fenampromid – phenampromidum; N-(1-metyl-2-(1-piperidinyl)etyl]-N-fenylpropánamid, C17H26N2O,
Mr 274,39; narkotické analgetikum, môţe vyvolať závislosť.
Fenampromid

fenantoín – [phenantoinum] →mefenytoín.
fenantrén – phenanthrenum, C14H10, Mr 178,22; aromatický uhľovodík, angulárne anelova-ný izomér
antracénu. Sú to bezfarebné kryštáliky nerozp. vo vode, rozp. v alkohole a kys. octovej ľadovej; rozt.
vykazujú modrú fluorescenciu. Získava sa z čiernouhoľného dechtu z kryštalizačných lúhov po
vykryštalizovaní antracénu. Pripravuje sa Pschorrovou syntézou. Fenantrénová kostra sa nachádza
v niekt. významných látkach, napr. ţivičných kys., steroidoch a niekt.
alkaloidoch, napr. morfíne. Môţe vyvolať fotosenzibilizáciou koţe.
Fenantrén

o-fenantrolín – o-phenanthrolinum; 9,10-fenantréndión, C12H8N2, Mr 180,20; komplex so ţelezom sa
nazýva ferroín, pouţíva sa ako indikátor v redox systémoch, napr. pri titrácii
ţeleznatých solí, pri stanovení niklu, ruténia, striebra a i. kovov.
o-fenantrolín

fenapanil – syn. fenapronil, -butyl--fenyl-1H-imidazol-1-propánnitril, C16H19N3, Mr 253,35;
®
®
fungicídum (RH 2161 , Sisthane ).
Fenapanil
fenarimol – fenarimolum; -(2-chlórfenyl)--(4-chlórfenyl)-5-pyrimidínmetanol, C17H12Cl2-N2O, Mr
®
®
331,20; rastlinné fungicídum, inhibuje syntézu ergosterolu (EL 222 , Bloc ,
®
®
®
Rimi-din , Rimidine , Rubigan ).

Fenarimol

fenarzazínhydrochlorid – phenarsasinum hydrochloridum; syn. adamsit; 10-chlór-5,10-dihydrofenarzín; difenylamín chlórarzín, DM, C12H9AsClN, Mr 277,57; dráţdivý bojový plyn. Sú to
kanárikovo ţlté kryštáliky z tetrachlórmetánu. Rozprašuje sa v zmesi s chlóracetofenónom sa
pouţíva ako slzný plyn. Dráţdi koţu a dýchacie cesty. Vyvoláva profúzny výtok
nosoveho sekrétu, bolesti v nose, prinosových dutinách a na hrudníku,
kýchanie, kašeľ, nauzeu, vracanie a výrazný útlm, slabosť, neskôr môţu
vzniknúť senzorické poruchy.
Fenarzazínhydrochlorid

fenarzónsulfoxylát – phenarsonum sulfoxylatum; dvojsodná soľ kys. [(arzóno-2-hydroxyfenyl)amino]-metánsulfínovej,
C7H8AsNNa2O6S,
Mr
355,10;
antiamébikum
®
(Aldarsone )..
Fenarzónsulfoxylát

®

Fenascopen – antibiotikum; →fenoxymetylpenicilín.
fenát →fenolát.
fenazín – phenazinum; dibenzopyrazín; dibenzoparadiazín; azofenylén, C 12H8N2, Mr 180,20; ţltá
kryštalická zlúč. zaloţená na fenazínovom kruhovom systéme. Vyskytuje sa v
mnohých mikroorganizmoch; pouţíva sa na výrobu farbív.

fenazocín – phenazocinum; syn. fenetylazocín, fenoxybenzorfán, 1,2,3,4,5,6-hexahydro-6,11-dimetyl3-(2-fenetyl)-2,6-metano-3-benzazocín-8-ol, C22H27NO, Mr 321,44;
narkotické anal-getikum, môţe vyvolať závislosť (hydrobromid
®
®
®
®
®
C22H28BrNO – NIH 7519 , SKF 6574 , Narphen , Prinadol , Xenagol ).
Fenazocín

fenazón →Phenazonum, ČsL 4.
fenazopyridínhydrochlorid – phenazopyridinium hydrochloridum; 2,6-diaminopyridín-3-azobenzol,
C11H11N5, Mr 213,27; analgetikum, spazmolytikum. Pouţíva sa v th. bolestivých močových infekcií
®
®
(cystitída, uretritída, pyelonefritída, prostatitída). Pokladá sa za karcinogén (Bisterol , Mallophene ,
®
®
®
®
®
®
Phenazodin , Pyridacil , Pyridiate , Pyridium , Pyripyridium , Sedural ,
®
®
Uridinal , Urodine ).
Fenazopyridínhydrochlorid
,

,

fenbenzamín – phenbenzaminum; N,N-dimetyl-N -fenyl-N -fenylmetyl-1,2-etándiamín, C17H22N2, Mr
®
®
®
®
254,36; antihistaminikum (RP 2339 , Antergan , Bridal , Lergitin ).
Fenbenzamín

fenbendazol – metylester kys. [5-(fenyltio)-1H-benzimidazol-2-yl]karbámovej, C15H13N3O2-S, Mr

®

®

299,35; anthelmintikum pouţíva sa v th. ošípaných (HOE 881v , Panacur ).
Fenbendazol

fenbenicilín – kys. 3,3-dimetyl-7-oxo-6-[(fenoxyfenylacetyl)-amino]-4-tia-1-azacyklo-[3.2. 0]-heptán-2karboxylová, C22H22N2O5S, polosyntetické antibiotikum podobné penicilínu
®
(draselná soľ C22H21KN2O5S – Penspek ).
Fenbenicilín

fenbenzamín →phenbenzaminum.
®

Fenbrac – antiflogistikum, analgetikum, antipyretikum; →fenlorak.
®

fenbufén – kys. -oxo-[1,1 -bifenyl]-4-butánová, C16H14O3, Mr 254,29; antiflogistikum (CL 82204 ,
®
®
®
®
Bufemid , Cinopal , Cinopol , Lederfen ).
,

Fenbufén

fenbutamid – phenbutamidum; N-[(butylamino)larbonyl]benzénsulfónamid, C11H16N2OS, Mr 256,34;
®
®
®
®
antidiabetikum (AL 132 , R 131 , Diaperos , Ipoglon ).
fenbutatínoxid – hexakis(2-metyl-2-fenylpropyl)distanoxán, C60H78OSn2, Mr 1052,66; akaricídum,
®
®
®
dráţdi koţu a oči (SD 14114 , Torque , Vendex ).
Fenbutatínoxid

fenbutazón glycerát sodný – phenbutazonum natricum glyceratum, kombinácia glycerolu a sodnej
soli 4-butyl-3-hydroxy-1,2-difenyl-3-pyrazolín-5-ónu (1:1), C19H19N2NaO2.C3H8O3; antiflogistikum.
fenbutrazát – [fenbutrazatum] 2-(3-metyl-2-fenyl-4-morfolinyl)etylester kys. -etylbenzénoctovej, [2(3-metyl-2-fenyl)-morfolino]-etyl-(2-fenylbutyrát), C23H29NO3, Mr 367,47; anorektikum (hydrochlorid
®
®
C23H30ClNO3 – R 381 ; kombinácia s fenmetrazínteoklátom – Cafilon ,
®
Filon ).
Fenbutrazát

fencibutirol – kys. a-etyl-1-hydroxy-4-fenylcyklohexánoctová, C16H22O3, Mr 262,34; choleretikum (MG
®
®
®
®
4833 , Biligen , Hepasil , Verecolene ).
Fencibutirol

fencyklidín – phencylidinum; 1-(1-fenylcyklohexyl)piperidín, PCP, C17H25N, Mr 243,38; i. v.
analgetikum, halucinogén; môţe vzniknúť závislosť. Je to nekompetitívny antagonista NMDA
receptora, špecificky blokuje excitáciu centrálnych neurónov bez toho aby postihovali odpovede

receptorov sprostredkované ostatnými excitačnými al. inhibičnými aminokyselinami.
Viaţe sa na väzbové miesta vnútri priesvitu ionoforu spojeného s NMDA receptorom,
a tak zabraňuje prúdeniu iónov cez kanál. Blokáda anestetík pôsobiacich na NMDA
receptor je napäťovo závislá a závislá aj od uţívania (use dependent). P. pôsobí na
aktivovaný NMDA receptor, t. j. na receptor práve pouţívaný.
Fencyklidín

Je účinný proti kŕčom z max. elektrošoku i reflexným a chemokonvulzačným záchvatom. Pouţíval
sa parenterálne na neuroleptanestéziu. Pre svoje halucinogénne účinky sa od jeho podávania
upustilo. Je rovnako toxický pre motoriku i pamäť ako kompetitívne antagonisty. Zneuţíva sa aj ako
droga. Podobá sa LSD-25 a s ním sa obyčajne aj mieša, príp. sa mieša s inými halucinogénmi al.
uţíva s amfetamínmi:DOM (2,5-dimetoxy-4-metylamfetamín), MDA (3,4-metyléndioxyamfetamín),
PMA (4-metoxyamfetamín). Je dobre rozp. vo vode, čo umoţňuje jeho inj. aplikáciu. Predáva sa vo
forme prášku, lisovaného do tbl. al. vo vodnom rozt., príp. vo forme ním impregnovaného
rastlinného materiálu (tabak, marihuana, mäta pieporná, chren), kt. sa po vysušení fajčí.
®

®

®

®

®

Prípravky – HOG , PCP , CI-395 ; hydrochlorid C17H26ClN – Sernyl , Sernylan ). Priekupnícke a
konzumentské názvy: angl. angel dust, dust, elephant, goon, hog, horse tranquilizer, killer weed,
monkey dust, monkey tranquilizer, PCP, PeaCePill, peace pill, rocket fuel, scuffle, super weed,
surfer, tac et tic.
fendimetrazín – phendimetrazinum; 3,4-dimetyl-2-fenylmorfolín, C12H17NO, Mr 191,26;
sympatikomimetikum s účinkom podobným amfetamínom. Pouţíva sa ako anorektikum pri
®
®
exogénnej obezite; môţe vyvolať toleranciu a fyzickú závislosť (Antapentan , Sedafamen ; bitartrát
®
®
®
®
®
®
®
®
– Adphen , Bacarate , Dietrol , Hourbese , Limit , Minus , Neo-Nilorex , Obepar ,
®
®
®
®
®
Plegine , Reducto , Statobex , Symetra , Triamstat ; pamoát C47H50N2O8 –
®
Fringanor ).
Fendimetrazín

fenelzín – phenelzinum, syn. fenalzín, (2-fenetyl)hydrazín, C8H12N2, Mr 136,19; inhibítor MAO,
®
®
®
®
®
antidepresívum (kyslý síran C8H14N2O4S – W-1544a , Nardil , Enstinerval , Kalgan , Nardeltine ,
®
®
Phenodyn , Stinerval ).
fendilín –
-fenyl-N-(1-fenyletyl)benzénpropanamín, C23H25N, Mr 315,46; antagonista vápnika,
®
®
®
koronárne vazodilatans (hydrochlorid C23H26ClN – HK 137 , Cordan , Difmecor ).
CH3
(C6H5) 2CHCH2CH2NHCHC6H5

Fendilín

fendimetrazíntartrát →phendimetrazinum tartaricum.
fendiozoas – fendizoate, fendizoát, neregistrovaný medzinárodný skrátený názov pre soľ a ester kys.
,
[(2 -hydroxy-4-bifenylyl)karbonyl]benzoovej.
fendosal – kys. 5-(4,5-dihydro-2-fenyl-3H-benz-[e]indol-3-yl)-2-hydroxybenzoová, C25H19NO3, Mr
®
381,44; antiflogistikum (Alnovin ).
Fendosal

fenek – Fennecus zerda, najmenšia psovitá šelma, má veľké ušnice; →Canidae.
fenelzín →phenelzinum.

fenerotoxický živočích – ţivočích, kt. má v tele jedovatú ţľazu,t. j. špecializovaný orgán na výrobu
jedu.
fenesterín – phenestrinum; cholest-5-en-

-ol 4-[bis-(2-chlóretyl)aminobenzénoctan, chole-steryl p(2-chloroetyl)aminofenylacetát, C39H59Cl2NO3,
Mr 644,82; cytostatikum, pripravené r. 1963
®
®
(Fenesterin , Fenestrin ).
Fenesterín

fenetarbital – phenetharbitalum; 5,5-dietyl-1-fenyl-2,4,6-(1H,3H,5H)-pyrimidíntrión; anti-konvulzívum
®
®
(Fenibaretta , Pyrictal ).
Fenetarbital

feneticilín draslený –
-fenoxyetylpenicilín; draselná soľ
kys.
3,3-dimetyl-7-oxo-6-[(1-oxo-2-fenoxypropyl)amino]-4-tia-1-azabicyklo[3.2.0]-heptan-2karboxylovej, C17H20N2O5S, Mr 364,45; polosyntetické antibiotikum citlivé na penicilinázu; metylový
analóg →penicilínu V. Jednosodná soľ feneticilínu sa pouţíva ako antibiotikum, najmä pri niekt.
infekciách vyvolaných citlivými mikroorganizmami, ako sú streptokokové infekcie horných dýchacích
ciest, pneumokokové infekcie dýchacích ciest, stafylokokové infekcie koţe a mäkkých tkanív, ako aj
®
®
®
fuzospirochetózy. Pouţíva sa vo forme draselnej soli. Podáva sa p. o. [Alfacillin , Alpen , Alticina
®
®
®
®
®
®
®
®
(obsol.), Bendralan , Brocsil , Broxil , Chemipen , CVK , Darcil , Dramcillin-S , Feneticilline ,
®
®
®
®
®
®
®
®
Maxipen , Optipen
-Oracil-lin , Oralopen , Pen-200 , Penemve , Peniplus , Penorale ,
®
®
®
®
®
®
®
®
Penova , Pensig , Rocillin , Semo-pen , Synapen , Syncillin , Synerpenin , Synthecilline ,
®
®
Synthepen
Tabl. , Triospen ; dl-forma, epifeneticilín
®
draselný – lMaxipen potassium ).
Feneticilín

draselný

fenestra, ae, f. – [l.] okno, okienko, otvor.
Fenestra cochleae – okrúhle okno slimáka na mediálnej strane cavum tympani uzavreté väzivovou
membrana tympani; →labyrint.
Fenessra vestibuli (ovalis) – oválne okienko, do kt. zapadá báza strmienka.
fenestratio, ae, f. – [l. fenestra okno, okienko, otvor] fenestrácia, prederavenie, utvorenie otvoru,
ušná operácia s utvorením novej sluchovej cesty k labyrintu.
fenestratus, a, um – [l. fenestra okno] fenestrovaný, otvorený, prederavený, opatrený otvor-mi.
fenetarbital →phenetarbitalum.
fenetazín

–

fenethazinum, N,N-dimetyl-10H-fenotiazín-10-etánamín, C16H18N2S, Mr 270,38;
®
®
®
®
®
antihistaminikum (RP 3015 , SC 1627 , Anergan , Anergen , Ethysine ,
®
®
®
®
®
Etisine , Lisergan , Lysergan , Phenetazinum , Rutergan ).
Fenetazín

feneticilín →pheneticillinum.
o-fenetidín – o-phenetidinum; 2-etoxybenzamín; 2-aminofentol, C8H11NO, Mr 137,18; olejovitá
kvapalina, na vzduchu hnedne; pouţíva sa na výrobu farbív; resorbuje sa koţou, pary sú toxické.

p-fenetidín – p-phenetidinum; 4-etoxybenzamín; 4-aminofenetol; 4-etoxyanalín, C8H11NO, Mr 137,18;
bezfarebná kvapalina, na vzduchu mení farbu na červenú aţ hnedú. Pouţíva sa na
výrobu acetofenetidínu, fenokolu, dulcínu, farbív. Resorbuje sa koţou, pary sú toxické.
p-fenetidín

fenetol – phenetol; etylfenyléter; etoxybenzén, C6H5OC2H5, Mr 122,16; zmiešaný éter,
bezfarebná kvapalina, vo vode nerozp., pouţíva sa v parfumérii a org. syntéze.
p-fenetolmočovina – syn. dulcín, umelé sladidlo.
feneturid – pheneturidum; N-(aminokarbonyl)- -etylbenzénacetamid, C11H14N2O2, Mr 206,24;
®
®
®
antikonvulzívum (EPA , PBU , Benurid ).
Feneturid

fenformín – phenforminum; N-(2-fenyletyl)imidodikarbonimiddiamid, C10H15N5, Mr 205,27; perorálne
®
®
®
®
antidiabetikum; obsol. Vyvoláva laktátovú acidózu. Prípravky – DBI
-PEBG , PEDG , Azucaps ,
®
®
®
®
®
®
®
®
®
D Bretard , Debeone , Debinyl , Diabis , Dibein , Dibiraf , Dibotin , Feguanid , Glucopostin ,
®
®
®
®
®
®
Glyphen , Insoral , Lentobetic , Normoglucina , Retar-do ; hydrochlorid C10H16ClN5 – DBI-TD ,
®
®
Dipar , Meltrol .
Fenformín

fenglutarimid – phenglutarimidum; 3-[2-(dietylamino)-etyl]-3-fenyl-2,6-piperidíndión, C17-H24N2O2, Mr
®
®
288,38; anticholínergikum [hydrochlorid – Aturban(e) , Aturbal ].
Fenglutarimid

fenetylalkohol – phenethyl alcoholum; benzénetanol, benzínkarbinol, C8H10O, Mr 122,16. Tekutina s
vôňou ruţových kvetov, kt. sa nachádza v mnohých prírodných esenciálnych olejoch, ako je
hyacintový, karafiátový, olej pomarančových kvetov, ruţový olej a i. Pripravuje sa redukciou
etylfenylacetátu so sodíkom v absol. alkohole. Pouţíva sa vo farm. (má antimikróbiové účinky) a vo
voňavkárstve.
fenetylamín – phenethylaminum; benzénetánamín; -fenyletylamín, C8H11, Mr 121,18; en-dogénny
amín štruktúrne a farm. podobný amfetamínu. Nachádza sa v oleji z horkých mandlí, v nepatrnom
mnoţstve aj v normálnom ľudskom moči (~ 30 mg/l). Dráţdi koţu a môţe vyvolať senzibilizáciu.
fenetylbiguanid – [phenethylbiguanidum] →fenformín.
fenetylín – syn. teofylínetylamfetamín, 3,7-dihydro-1,3-dimetyl-7-[2-(1-metyl-2-fenyletyl)-amino]-etyl]1H-purín-2,6-dión, C18H23N5O2, Mr 341,40; stimulans CNS
®
®
(hydrochlorid C18-H24ClN5O2 – Captagon , Homburg 814 ); podlieha
zákonnym nariadeniam o omamných látkach.
Fenetylín

fenfluramín – N-etyl-a-metyl-3-(trifluórmetyl)benzénetanamín, C12H16F3N, Mr 231,27; anobezikum,
anorektikum. Na rozdiel od amfetamínu a fenmetrazínu nemá stimulačné účinky na CNS

®

®

®

®

(Deobesan ; dl-forma hydrochlorid C12H17ClF3N – Acino , Adipomin , Ganal ,
®
®
®
®
®
®
®
Obedrex , Pesos , Ponderal , Ponderax , Ponderex , Pondimin , Rotondin ; d®
®
forma, dex-fluramín, dextrofluramín – Adifax ; d-forma hydroxhlorid – Isomeride );
podlieha zákonnym nariadeniam o omamných látkach.
Fenfluramín

fenformín →phenforminum.
Fengerova plastika – [Fenger, Christian, 1840 – 1902, amer. plastik pôsobiaci v Chicagu] rozšírenie
ohraničenej stenózy močovodu pozdĺţným rezom a priečnym prešitím väčšinou vo výške inzercie
močovodu do panvičky.
fengit – odroda jemnokryštalickej sľudy, muskovitu.
fenglutarimid →phenglutarimid.
fengofóbia →fotofóbia.
fenchizón

–

fenquizonum,
7-chlór-1,2,3,4-tetrahydro-4-oxo-2-fenyl-6-chinazolínsulfónamid,
C14H12ClN3O3S, Mr 337,78; tiazidové diuretikum so saluretickým a
hypokalciurickým
účin-kom
(MG
13054;
jednodraselná
soľ
®
C14H12ClKN3O3S – Idrolone ).
Fenchizón

d-fenchón – 1,3,3-trimetylbicyklo[2.2.1]heptan-2-ón, C10H16O, Mr 152,23. Olejovitá tekutina gáfrového
zápachu, nachádza sa vo feniklovom oleji a oleji z rastliny Lavandula stoechas L.
(Labiatae). Pouţíva sa v potravinárstve a voňavkárstve; má antiiritačný účinok.
d-fenchón

,

,

fenicín – phenicinum; phoenicinum; 2,2 -dihydroxy-4,4 -dimetyl-[bi-1,4-cyklohexadien-1-yl, C14H10O6,
Mr 274,22; ţltohnedý pigment produkovaný Penicillium pheoniceum a
P. rubrum.
Fenicín

fenikarbazid – phenicarbazidum; 2-fenylhydrazínkarboxamid, C7H9N3O, C6H5NHNHCONH2, Mr
®
®
151,17; antipyretikum (Cryogenine , Kryogenin ).
fenindamín – phenindaminum, 2,3,4,9-tetrahydro-2-metyl-9-fenyl-1H-indén[2,1-c]pyridín, C19H19N, Mr
261,39; blokátor histamínových H1-receptorov, antihistaminikum, antialergikum, pouţíva sa per os
®
®
(Thephorin ; tartrát C19H19N. C4H6O6 – Pernovin ).
fenindión – phenindionum, skr. PID, 2-fenyl-1H-inden-1,3-dión, C15H10O2, Mr 222,23; indandiónové
®
®
antikoagulans s rýchlym a krátkodobým účinkom. Podáva sa per os (Athrombon , Bindan ,
®
®
®
®
®
®
®
®
Cronodione , Danilone , Diadilan , Dindevan , Dineval , Fen- hydren , Fenilin , Hedulin ,
®
®
®
Hemodilione , Rectadione , Thrombasal ).
fenikel obyčajný →Foeniculum vulgare.
fenindamín →phenindaminum.
fenindión →phenindionum.

Fenipentolum – skr. Fenipetol., fenipentol, 1-fenylpentanol; ČSL 4, C11H15O, Mr 164,25. Je to
olejovitá, bezfarebná tekutina aromatického zápachu, silne pálčivej, horkej chuti, prakticky nerozp.
vo vode, veľmi ľahko rozp. v 95 % liehu a chloroforme; choleretikum, kt. sa pouţíva pri dyspepsii,
chron. hepatopatiách a chron. pankreatopatiách.
Fenipentolum

Dôkaz
a) Na tenkú vrstvu silikagélu s fluorescenčnou prísadou na detekciu pri 254 nm, napr. Silufol UV
254 sa nanesú na štart čerstvo pripravené rozt. látok v 95 % liehu v poradí
1. 1 ml rozt. skúšanej látky (0,20 g/ml),
2. 1 ml rozt. overenej vzorky fenipentolu (0,20 g/ml).
Vyvíja sa zmesou chloroform-dioxán (50 + 1 obj.). Po vybratí z komory a vysušení voľne na vzduchu
sa vrstva pozoruje vo svetle ortuťovej výbojky s max. ţiarenia pri 254 nm. Na chromatograme 1 sa
pozoruje škvrna zhášajúca fluorescenciu, kt. má rovnakú polohu a inten-zitu zhášania ako škvrna
na chromatograme 2.
b) Absorpčné spektrum rozt. skúšanej látky v 95 % liehu (0,50 g/l) v 10 mm vrstve proti 95 % liehu
má v ultrafialovej časti max. pri 252±1, 258±1 a 266±1 nm, min. pri 257±1 a 264±1 nm.
Stanovenie obsahu
Stanovenie sa vykoná metódou plynovej chromatografie za vhodných podmienok, napr. na sklenej
kolóne dlhej 2,5 m s vnútorným priemerom 3 mm, náplňou Chromatonu N-AW s veľkosťou častíc
0,100 aţ 0,120 mm, napojeného 10 % polyetylénglykolu s Mr 20 000, napr. Carbowaxu 20 M;
teplota kolóny 140 – 220 °C (program 3 °C/min), teplota vstrekovacieho priestoru 220 °C, nosný
plyn dusík (prietok 20 ml/min), plameňovoionizačný detektor. Pri vhodnej citlivosti sa zaznamenajú
chromatogramy s nástrekom 0,2 ml skúšanej tekutiny a 0,2 ml rozt. benzaldehydu v metanole (1,0
g/l).
Obsah fenipentolu v % (x) sa vypočíta podľa vzorca:
P . 100
x = –––––––
∑P

kde P – plocha píku f. na chromatograme 1, ∑P – súčet plôch všetkých píkov na chromatograme 1.
Uschováva sa v dobre uzavretých nádobách a chráni pred svetlom. Nesmie sa vydávať bez
lekárskeho predpisu.
®

Prípravok – Febichol sa vyrába z osvedčených rastlinných choleretík (curcuma), zvyšuje
vylučovanie ţlče a v nej obsiahnutých látok (cholesterol, ţlčové kys.).
Indikácie – biliárna dyspepsia pri chron. cholecystopatiách, dyspeptické ťaţkosti pri chron.
hepatopatiách a chron. pankreatopatiách.
Kontraindikácie – akút. hepatitída s úplnou al. neúplnou obštrukciou ţlčových ciest, akút.
cholecystitída, akút. pankreatitída, empyém ţlčníka, cholangitída.
Nežiaduce účinky – zriedka sa zjavuje tlak a pocit plnosti v epigastriu, nauzea, pálenie ţáhy,
flatulencia.
Dávkovanie – th. dávka jednotlivá p. o. je 0,2 g, denná 0,6 g.

®

Prípravok – Febichol csp.
feniprazín – pheniprazinum; (1-metyl-2-fenyletyl)hydrazín, skr. PIH, C9H14N2, C6H5CH2®
®
®
CH(CH3)NHNH2, Mr 150,22; antihypertenzívum (hydrochlorid C9H15ClN2 – JB516 , Catral , Catron ,
®
®
Catroniazid , Cavodil ).
feniramín

–

pheniraminum, syn. profeniramín, profénpyridamín, 1-[-(2-dimetylaminoetyl)benzyl]pyridín, C16H20N2, Mr 240,38; blokátor histamínových H1-receptorov,
antihistaminikum, antialergikum. Podáva sa per os pri alergických
®
®
reakciách vrátane rinitídy, koţných afekcií a pruritu (Avil , Tripoton ; maleát
®
®
®
Daneral , Inhiston , Trimetan ).
Feniramín

®

Fenistil gel a gtt. (Biogal; Zyma) – Demetindeni maleas 0,1 % v gélovom základe resp. 1 mg v 1 ml
rozt.; antihistaminikum, antipruriginózum, dermatologikum; →dimetindén.
®

Fenistil tbl. (Biogal) – Demetindeni maleas 2,5 v 1 retardovanej tbl.; antihistaminikum; →dimetindén.
®

®

Fenistil tbl. obd. a Fenistil Retard tbl. (Zyma) – Demetindeni maleas 1 mg v 1 poťahovanej tbl.,
resp. 2,5 mg v 1 retardovanej tbl.; antihistaminikum; →dimetindén.
fenitrotión – syn. metatión, MEP, O,O-dimetyl-O-(3-metyl-4-nitrofenyl)ester kys. fosfortio-vej, MEP,
C9H12NO5PS, Mr 277,25; inhibítor cholínesterázy, insekticídum (Bayer
®
®
®
®
®
®
41831 , Bayer S 5660 , ENT 25715 , OMS 45 , AC 47300 , Accothion ,
®
®
®
®
Cyfen , Cyten , Folithion , Sumithion ).
Fenitrotión

fenkamfamín – N-etyl-3-fenylbicyklo[2.2.1]-heptan-2-amín, C15H21N, Mr 215,33, centrálne stimulans
®
®
®
(Euvitol ; hydrochlorid C15H22ClN – H610 , Norcamphane ).
Fenkamfamín

fenkamín

–

3,7-dihydro-1,3,7-trimetyl-8-[[2-[metyl(1-metyl-2-fenyletyl)-amino]]-1H-purín-2,6-dión,
®
C20H28N6O2,
Mr
384,48;
analeptikum
(ST-374 ;
®
®
hydrochlorid C20H29ClN6O2 – Altimina , Sicoclor ).
Fenkamín

fenkarbamid – phencarbamidum; difenyltiokarbamát, S-(2-dietylaminoetyl)-difenytiokarbamát,
®
C19H24N2OS, Mr 328,49; anticholínergikum, spazmolytikum (hydrochlorid C 19H32N2O7-S3 – Ba 1355 ,
®
®
Escorpat ; fenkarbamid napadizilát C29H32N2O7S3 – Gelosedine ; zloţka
®
preparátu Spasmo-Dolviran ).
Fenkarbamát

fenklofenak – kys. 2-(2,4-dichlórfenoxy)benzénoctová, C14H10Cl2O3, Mr 297,13; antiflogistikum (R
®
®
67408 , Flenac ).
Fenklofenak

fenklorak – kys. ,3-dichlór-4-cyklohexylbenzénoctová, C14H18Cl2O2,
Mr 287,18; antiflogistikum, derivát kys. fenyloctovej s antipyretickým a
®
analgetickým účinkom (WHR-539 ; dietylamóniová soľ C18H27Cl2NO2 –
®
Fenbrac ).
Fenklorak

fenmedifán – phenmediphan; 3-[(metoxykarbonyl)amino]fenylester kys. 3-(metylfenyl)-karbamovej,
®
®
C16H16N2O4, Mr 300,32; herbicídum (Schering 3858 , Betanal ).
Fenmedifán

fenmetrazín →Phenmetrazinum chloratum, ČsL 4.
®

Fenmetrazin Slovakofarma tbl. (Slovakofarma) – Phenmetrazini hydrochloridum 25 mg v 1 tbl.;
sympaptikomimetikum, psychostimulans, anorektikum; →Phenmetrazinium chlora-tum.
fenobarbital →Phenobarbitalum, ČSL 4.
fenobarbitón →barbital.
fenobutjodil – phenobutjodilum; kys. 2-(2,4,6-trijódfenoxy)butánová, C10H9I3O3, Mr 557,91; jódová rtg
®
®
®
kontrastná látka pouţívaná na cholecystografiu (4114 Th , Baygnostil , Trijobil ,
®
Vésipaque ).
Fenobutjodil

fenodeviant – fenotypicky abnormály jedinec, výrazne sa odlišujúci od normy al. priemeru populácie
a pripomínajúci mutanta. Pričinou vzniku odchýlky je špecifická kombinácia génov, preto nevykazuje
jednoduchú dedičnosť.
fenofibrát – izopropylester kys. 2-[4-(4-chlórbenzoyl)fenoxy]-2-metylpropánovej; antihyperlipoproteinemikum. F. zvyšuje pp. aktivitu lipáz, zniţuje sekréciu apolipoproteínu B, a tým tvorbu
VLDL v hepatocytoch, zvyšuje hodnoty apolipoproteínu A1 a vylučovanie cholesterolu do ţlče.
Zniţuje koncentráciu triacylglycerolov (o 40 – 50 %) a cholesterolu (o 20 aţ 25 %), kt. syntézu
inhibuje v neskoršom stupni ako →klofibrát, takţe je účinný aj u pacientov, refraktérnych na tento
liek. Zniţuje aktivitu mikrozómovej HMG-CoAreduktázy v hepatocytoch o 80 %. F. zvyšuje
vylučovanie kys. močovej, kt. hodnoty v sére klesajú
aţ o 25 %.
Po podaní p. o. sa úplne resorbuje, max. koncentráciu v plazme dosahuje ~ za 4 – 6 h. Na
plazmatické bielkoviny sa viaţe aţ 99,8 %, pri ťaţkej obličkovej nedostatočnosti 80 %. Distribučný
objem je malý. F. sa rýchlo štiepi na kys. fenofibrovú a izopropylalkohol. Väčšina f. sa vylúči
močom. Biol. t0,5 je 20 – 22 h, pri obličkovej nedostatočnosti sa predlţuje. Hemodialýza a
peritoneálna dialýza odstraňuje len minimum f. (väzba na plazmatické proteíny).
Indikácie – všetky typy hyperlipoproteinémií, najmä hypertriacylglycerolémia (triacylglyceroly > 5,6
mol/l, ale aj kombinované formy (typ IIb a III), vysoko rizikoví pacienti s hodnotami cholesterolu >
6,6 mmol/l a všetci pacienti s cholesterolom > 7,7 mmol/l).

Kontraindikácie – pokročilá hepatopatia a nefropatia, gravidita; opatrnosť je ţiaduca pri cho-lelitiáze,
nemá sa podávať deťom. F. sa nemá kombinovať s hepatotoxickými liekmi, inhibítormi MAO a i.
Nežiaduce účinky – vyskytujú sa v 2–4 % prípadov, ide o ťaţkosti zo strany GIT (nauzea, vracanie a
i.), zvýšenie aminotransferáz, bolesti hlavy, svrbenie, spavosť.
Interakcie – zvyšuje účinnosť perorálnych antikoagulancií (kompetícia väzby s albumínom) so
zvýšeným rizikom krvácavých komplikácií; preto treba pred začatím th. f. zníţiť dávky
antikoagulancií na polovicu a po kontrole protrombínového času dávku antikoagulancia defi-nitívne
upraviť.
Dávkovanie – začiatočná dávka je 300 mg/d v 2 – 3 čiastkových dávkach, pri klírense kreatinínu < 1
ml/s 100 mg/d, pri ťaţkej renálnej insuficiencii sa f. radšej nepodáva. Nevyhnutné je dodrţiavanie
diéty a priebeţné laborat. kontroly (K, Cl, protrombínový čas, moč min. polročne, aminotransferázy
raz za 3 mes.).
®

®

®

Prípravky – Lipantyl cps., Lipanthyl 100 cps., Lipanthyl 200 M cps. – mikronizovaná forma.
fenogenetika – náuka o vzťahu génov a znakov počas vývoja jedinca.
fenokol – phenocoll; 2-amino-N-(4-etoxyfenyl)acetamid, C10H14N2O6, Mr 194,23; dezinficiens
®
®
(Phenamine ; salicylát C17H10N2O5 – Salocoll ).
Fenokol

fenokópia – nededičná fenotypická modifikácia vyvolaná špecifickým vplyvom prostredia, kt. sa
navonok prejavujú ako podobne vyzerajúce dedičné zmeny. Mnohé z nich vznikajú vtedy, ak pôsobí
určitý vplyv prostredia počas určitého ontogenetického obdobia. Ide pp. o vplyv prostredia na hotový
znak.
fenoktid

–

phenoctid;

N,N-dietyl-N-[2-[4-(1,1,3,3-tetrametylbutyl)fenoxy]etyl]benzénmetánamíniumchlorid,
C27H42ClNO,
Mr
432,11;
lokálne
®
chemoterapeutikum (Octaphen ).
Fenoktid

fenol →Phenolum, ČSL 4; →fenoly.
fenolaldehydy – hydroxybenzaldehydy, org. zlúč. vznikajúce oxidáciou fenolalkoholov, derivátov
benzaldehydov, v kt. je vodíkový atóm jadra nahradený hydroxyskupinou. K f. patrí ohydroxybenzaldehyd (→salicylaldehyd), m-hydroxybenzaldehyd a p-hydroxybenzaldehyd.
fenolalkoholy – zlúč. benzénu obsahujúce dve hydroxylové skupiny, jednu viazanú priamo na
aromatické jadro, druhú na bočný alifatický reťazec. Najjednoduchší f. je →salicylalkohol.
fenolát vápenatý – karbolové vápno, pouţíva sa ako dezinfekčný prostriedok. Pôsobením vzdušného
CO2 a vlhkosti sa rozkladá a uvoľňuje sa f.:
(C6H5)2Ca + H2O + CO2 → CaCO3 + 2 C6H5OH
fenoldopam

–

6-chlór-2,3,4,5-tetrahydro-1-(4-hydroxyfenyl)-1H-3-benzodiazepín-7,8-diol,
C16H16ClNO3, Mr 305,76; antihypertenzívum (monometansulfonát C17H20ClNO6S
®
®
– SKF 82526-J , Corlopam ).

Fenoldopam

fenolémia – [phenolaemia] prítomnosť fenolov v krvi.
fenolftaleín →Phenolphthaleinum ČSL 4.
fenolftaleín sodný – phenolphthaleinum natricum; dvojsodná soľ 3,3-bis(4-hydroxyfenyl)-3Hizobenzofuran-1-ónu, C20H12Na2O4, Mr 362,29; červenohnedé granuly s
medeným leskom al. bledočervený prášok, farbivo trifenylmetánového typu,
absorpčné max. 500 – 555 nm (→ftaleíny).
Fenolftaleín sodný

fenolftalín – phenolphthalinum; kys. 2-[bis-(4-hydroxyfenyl)metyl]-benzoová; odfarbený fenolftaleín;
ftalín; Kastleho-Meyerovo činidlo, C20H16O4, Mr 320,33; činidlo na
stanovenie oxidáz, krvi, HCN, peroxidov.
Fenolftalín

fenolftalol

–

,

phenolpthalolum;
o-4,4 -dihydroxybenzhydryl)benzylalkohol;
2-[bis(4-hydro®
xyfenyl)metyl]fenylmetanol, C20H18O3, Mr 306, 38; laxatívum (Egmol ,
®
Regolax ).
Fenolftalol

fenológia – [phaenologia] náuka o účinku podnebia na ţivot a zdravie ţivých organizmov, zaoberá sa
štúdiom závislosti ţivotných prejavov ţivočíchov a rastlín od ročných období a zmien počasia.
fenolová červená →fenolsulfoftaleín.
fenolový koeficient – obsol. miera dezinfekčného účinku chem. látok porovnávaného s fe-nolom.
fenoloxidázy – oxidačné enzýmy obsahujúce kov (Fe, Cu, Mn), kt. hydroxylujú monofenol, pričom
vznikajúci difenol pôsobí ako donátor kyslíka. Majú dôleţitú úlohu pri syntéze melanínu (za účasti
tzv. tyrozinázy).
fenolplasty →živice.
,

fenolsulfoftaleín – phenolsulfophthaleinum, skr. PSP, syn. fenolová červená, S,S-dioxid 4,4 -(3H-2,1benzoxatiol-3-ylidén)bisfenolu;
C19H14O5S,
Mr
354,37;
farbivo,
diagnostikum pouţívané na vyšetrovanie exkrečnej schopnosti obličiek
®
®
(P. S. P. , Sulfonphthal ).
Fenolsulfoftaleín

fenoltetrachlórftaleín – phenoltetrachlorophthaleinum; 4,5,6,7-tetrachlór-3,3-bis-(4-hydroxyfenyl)1-(3H)-izobenzofurón, C20H10Cl4O4, Mr 456,11; katartikum
(dvojsodná soľ C20H8-Cl4Na2O4 sa pouţíva ako diagnostikum na
®
vyšetrovanie pečeňových funkcií – Chlor-Tetragnost ).
Fenoltetrachlórftaleín

fenol׀úria – prítomnosť fenolov v moči.
fenóm – syn. fenón, skupina al. zhluk kmeňov fenotypovo príbuzných organizmov v niekt.
klasifikačných systémoch.
fenomén – [g. phainomenon jav] príznak, pozorovateľný jav al. skutočnosť. Filozof. jav, kt. postihujeme
zmyslami, jav, kt. je nám daný v skúsenosti. V Kantovej filozofii sa f. principiálne líši od noumenonu
(podstata), kt. ostáva za hranicami skúsenosti a je neprístupný nášmu poznaniu. V med. aj →efekt;
→jav; →príznak; →reakcia.
Andersenov fenomén – zhluky erytrocytov v stolici viditeľné v mikroskope pri amébovej dyzentérii.
Arthusov fenomén →Arthusova reakcia.
Ascherov fenomén – vniknutie čírej tekutiny do spojovkových al. podspojovkových ciev
(vnútroočného moku) z vén počas kompresie sklenou tyčinkou.
Aschnerov fenomén – okulokardiálny reflex.
Aubertov fenomén – optický klam, pri kt. sa hrubá kolmá čiara v tmavej miestnosti nakláňa na
jednu al. druhú stranu, keď pozorovateľ nakláňa hlavu na opačnú stranu.
Austin Flintov fenomén →Austinov-Flintov šelest.
Autokinetický fenomén – zdanlivo spontánne pohyby bodového zdroja svetla vnímané niekt.
senzitívnymi osobami pri uprenom pohľade naň v úplne tmavej miestnosti.
Babinskiho fenomén →Babinskiho reflex.
Beckerov fenomén – zvýšená pulzácia sietnicových ciev pri hypertyreóze.
Bellov fenomén – [Bell, Charles, sir, 1774 – 1842, škótsky fyziológ a chirurg pôsobiaci v Londýne]
pohyby očných bulbov nahor a nadol pri pokuse zavrieť oko; vyskytuje sa na postihnutej strane pri
periférnej paréze n. facialis (→Bellova paralýza). Ide príznak periférnej parézy n. facialis. Pri pokuse
zavrieť oko sa stáča očná guľa navonok a nahor. Je to normálny jav, ale skrytý za mihalnicou. Ide o
synkinézu m. obliquus inf. s m. orbicularis oculi, kt. účelom je dostať rýchlo oko do bezpečia pod
hornú mihalnicu. Táto poloha ostáva zachovaná počas zavretia očí, napr. počas spánku, v narkóze
a kóme. Pri periférnej obrne n. VII. moţno tento jav dobre pozorovať, pretoţe následkom
synergického pohybu bulbov pri pokuse zaţmúriť oko ostáva na postihnutej strane otvorená očná
štrbina (lagoftalmus). B. f. chýba pri kongenitálnej bilaterálnej ptóze a niekt. funkčných poruchách
(napr. hystérii). Tzv. inverzný B. f. sa pri zavrení mihalníc bulby stáčajú nadol, kým pri tzv.
perverznom type rotujú nadol a dovnútra.

Bielschowskyho fenomén – [Bielschowsky, Alfred, 1871 – 1940, nem. oftalmológ] reakcia
okohybných svalov amblyopického oka na zmenu osvetlenia: ak je jedno oko amblyopické
a zníţime osvetlenie amblyopického al. druhého oka (napr. zakrytím oka rukou, clonou al.
zasunutím matného, farebného skla pred oko), amblyopické oko sa vychyľuje nahor. Zníţenie
osvetlenia na neamblyopickom oku má za následok dočasné vychýlenie oka smerom nadol.
Amblyopické oko sa vychýli nadol aj vtedy, keď sa predtým zatemnilo a vychýlilo nahor. Zvýšenie
osvetlenia neamblyopického oka má za následok vychýlenie amblyopického oka nahor.
Booster fenomén – [angl. to boost zosilniť] syn. angl. booster-effect, sek. odpoveď, pamäťová
reakcia; zosilnená a na rozdiel od prim. reakcie imunitného systému zrýchlená sek. imunitná
odpoveď pri opakovanom kontakte s antigénom po latencii následkom opakovaného rozpoznania
antigénu pamäťovými bunkami zodpovednými za imunol. pamäť. Vyuţíva sa napr. pri opakovanej
imunizácii s cieľom zvýšiť odolnosť organizmu pri niekt. ochoreniach.
Bordetov-Gengouov fenomén – komplementfixačná reakcia.
Bowditchov schodový fenomén – nem. Treppenphänomen, stupňovité zvyšovanie sily kontrakcie svalu po jeho rýchlej opakovanej stimulácii.
Collieho fenomén – pri trepaní čistého neónu uzavretého v sklenej rúrke s guľôčkou ortuti vzniká
jasné, oranţovočervené svetlo a pri pohybe ortuti dojem plameňa.
Cushingov fenomén – zvýšenie systolického TK následkom zvýšenia intrakraniálneho tlaku.
Daleho fenomén – syn. Schultzeho-Daleho reakcia, in vitro test anafylaktickej senzibilizácie
morčiat: do inkubačného média, v kt. je ponorený excidovaný roh maternice (hlavná svalovina) sa
pridá malé mnoţstvo antigénu anafylakticky senzibilizovaného morčaťa; v prípade anafylaktickej
senzibilizácie nastáva kontrakcia. Schultz pouţíval črevnú svalovinu, Dale maternicovú svalovinu
panenských morčiat.
Danyszov fenomén – [Danysz, Jean, 1860 – 1928, paríţsky imunológ] zníţenie neutralizačného
účinku antitoxínu po pridaní toxínu v rozdelených dávkach namiesto pridania všetkého toxínu naraz.
Toxickosť zmesi definovaného mnoţstva toxínu a zodpovedajúcej protilátky (antitoxínu) závisí od
času, kedy sa pridáva toxín; čím pomalšie sa pridáva toxín k protilátke, tým toxickejšia je výsledná
zmes.
Dawn fenomén – [angl. úsvit, brieţdenie] zvýšenie koncentrácie glukózy v plazme ráno po
prebudení, a tým zvýšená potreba inzulínu u pacienta s inzulíndependentným diabetes mellitus.
Debrého fenomén – chýbanie osýpkovej vyráţky v mieste inj. rekonvalescenčného séra, kt.
nezabráni vzniku vyráţky.
Déjerineov-Lichtheimov fenomén – syn. Lichtheimov príznak, príznak podkôrovej afázie: pacient
nehovorí, ale dokáţe na prstoch ukázať počet slabík v slovách, kt. chce vysloviť.
Denysov-Leclefov fenomén – fagocytóza vznikajúca v skúmavke po pridaní leukocytov, baktérií a
imúnneho séra špecifického pre danú baktériu.
,

,

d Herelleov fenomén →Twort-d Herellov fenomén.
Dopplerov fenomén →Dopplerov efekt.
Duckworthov fenomén – zastavenie dýchania pred zastavením srdcovej činnosti pri niekt.
fatálnych postihnutiach mozgu.
Erbenov fenomén →Erbenov reflex.
Feltonov fenomén – tolerancia myší al. chýbanie imunologickej reakcie na pneumokokový
polysacharid vyvolaná podaním veľkých dávok antigénu.

Fickov fenomén – hmlisté videnie s kruhmi okolo svetla u osôb s kontaktnými šošovkami.
Frégoliho fenomén – forma bludov s chybnou identifikáciou: pacient sa domnieva, ţe osoby, s kt.
sa beţne stretáva, sú maskovaní prenasledovatelia; →Capgrasov sy. (→syndrómy).
Friedreichov fenomén – bubienkový poklep s rezonanciou (Škodov príznak) pri exsudatívnej
pleuritíde s kolísavou výškou tónu v inspíriu a exspíriu, vyššou v inspíriu.
Galassiho zrenicový fenomén – orbikulárny zrenicový reflex.
Gärtnerov fenomén – stupeň náplne ţíl hornej končatiny pri jej zvýšení nad úroveň srdca a bod, pri
kt. ţily kolabujú korelujú s hodnotou tlaku v pravej predsieni.
Gengouov fenomén – komplementfixačná reakcia.
Gerhardtov fenomén – syn. Biermerov príznak: kovový poklep nad hydropneumotoraxom
s kolísavou výškou tónu závislou od zmeny polohy pacienta; zisťuje sa pri pneumotoraxe.
Goldblattov fenomén – renovaskulárna hypertenzia vyvolaná stenózou jednej hlavnej a. renalis.
Gowersov fenomén – syn. Gowersov manéver, Gowersov príznak; príznak pseudohypertrofickej
svalovej dystrofie: pri pokuse vstať z postele pacient sa otáča, kľaká si a pomáha si tlačením kolien
a stehien rukami.
Grassetov, Grassetov-Gausselov fenomén – neschopnosť pacienta zdvihnúť obidve končatiny
súčasne, hoci kaţdú osve zdvihne; vyskytuje sa pri neúplnej organickej hemiplégii.
Gunnov fenomén – jednostranná ptóza spojená s pohybmi postihnutej hornej mihalice s pohybom
sánky.
Gunnov fenomén kríţenia – [Gunn, Robert Marcus, 1850 – 1909, angl. oftalmológ] syn. GunnovSalusov príznak, Gunnov zrenicový f., rozšírenie vén pred kríţením s artériami na očnom pozadí, v
mieste prekríţenia sú uţšie a potom sú opäť normálne široké; prejav hypertenznej angiopatie I.
stupňa pri hypertenzii; →retinopathia hypertensiva.
Fenomén halisterézy – selektívna strata kostných minerálov z uţ kalcifikovaného tkaniva.
Hamburgerov fenomén →chloridový posun.
Hammerschlagov fenomén – abnormálna unaviteľnosť s kontinuálnym poklesom intenzity hlasu.
Hatov fenomén – zhoršenie stavu pri infekčnom ochorení po aplikácii malej dávky chemoterapeutika.
Hechtov fenomén →Rumpelov-Leedeho fenomén.
Hektoenov fenomén – po vpravení antigénu do organizmu zvieraťa v alergickom stave môţe
nastať zvýšenie tvorby nových protilátok vrátane protilátok týkajúcich sa predchádzajúcich infekcií
a imunizácií.
Heringov fenomén – tichý šelest na dolnom konci sterna počuteľný krátko po exite.
Hertwigov-Magendieho fenomén – asymetrická deviácia očí; →strabizmus.
Hochsingerov fenomén – príznak tetánie: tlak na vnútornú stranu m. biceps vyvoláva zovretie
päste.
Hoffmannov fenomén – syn. Hoffmannov príznak: zvýšená excitabilita senzorických nervov na
elekt. stimuláciu; testuje sa obyčajne n. ulnaris.
Holmesov fenomén →rebound fenomén.
Holmesov-Stewartov fenomén →rebound fenomén.

Houssayov fenomén – hypoglykémia a výrazné zvýšenie citlivosti na inzulín vyvolané hypofyzektómiou u pankreatektomovaného zvieraťa.
Huntov paradoxný fenomén – príznak dystonia musculorum deformans: pri pokuse vyšetrovateľa
o forsírovanú plantárnu flexiu nohy, kt. je v dorzálnom spastickom postavení, nastáva zvýšenie
dorzálneho spazmu; keď sa však pacient vyzve, aby extendoval nohu, vykoná plantárnu flexiu.
Hübenerov-Thomsenov-Friedenreichov fenomén – polyaglutinabilita in vivo a panaglutinácia in
vitro vyvolaná reakciou medzi antigénom a heterofilnými anti-T protilátkami vyskytujúcimi sa u
dospelých osôb.
Chaseov-Sulzbergerov fenomén →Sulzbergerov-Chaseov fenomén.
Kestenbaumov fenomén – vymiznutie drobných ciev vrátane kapilár na terči zrakového nervu;
príznak atrofie n. opticus.
Kienböckov fenomén – paradoxná kontrakcia bránice; vzostup polovice bránice v inspíriu a pokles
v exspíriu.
Koebnerov fenomén – syn. izomorfný efekt, koţná reakcia pozorovaná pri rôznych dermatózach
(psoriáza, lichen planus, a infikované ekzematoidné dermatitídy), kt. sa prejavuje loţiskami
nepostihnutej koţe v mieste úrazu, jaziev al. tam, kde je koţa vystavená tlaku odevu (napr. trákov).
Kohnstammov fenomén – angl. aftermovement, spontánne zdvihnutie hornej končatiny
idiomuskulárnou kontrakciou po aplikácii silného tlaku rigidným predmetom.
Kochov fenomén – i. c. reinjekcia Mycobacterium tuberculosis morčaťu, kt. uţ predtým prekonalo
tbc vyvoláva nekrózu koţe a vznik vredov v mieste inj. Vredy sa rýchlo hoja a infekcia regionálnych
lymfatických uzlín sa oneskoruje. Fenomén je prejavom schopnosti organizmu lokalizovať
mykobaktérie; dôkaz rozvoja schopnosti lokalizovať tbc mikroorga-nizmy.
Kühneho svalový fenomén →Porretov fenomén.
Leedov-Rumpelov fenomén →Rumpelov-Leedov fenomén.
LeGrandov-Geblewicsov fenomén – blikajúce farebné svetlo (40 – 50 kmitov/s) pozorované
nepria-mo sa vníma ako konštantné biele svetlo.
Leichtensternov fenomén – príznak cerebrospinálnej meningitídy: mierny poklep na akúkoľ-vek
končatinovú kosť vyvoláva náhle bolestivé zvíjanie sa pacienta.
Lewisov fenomén – hydrofagocytóza.
Liacopoulosov fenomén – nešpecifická imunosupresia po aplikácii veľkých dávok nepríbuz-ného
antigénu.
Liesegangov fenomén – periodická tvorba osobitnej zrazeniny vo forme koncentrických kruhov,
vln, špirál pri difúzii dvoch elektrolytov do koloidného gélu na ich rozhraní.
Littenov bránicový fenomén – pohyblivá horizontálna depresia dolnej časti bočných stien
hrudníka, pozorovateľná pri dýchaní.
Luciov fenomén – lokálna exacerbačná reakcia pri difúznje lepre, histol. charakterizovaná
ischemickou nekrózu epidermis následkom nekrotizujúcej vaskulitídy malých krvných ciev plexus
subpapillaris. Klin. sa prejavuje malými erytematóznych papulami s centrálnou nekrózou; po
zlúpnutí chrást sa pod nimi nachádzajúce ulcerácie hoja jazvením.
Lustov fenomén – syn. fenomén peroneálneho nervu, Lustov príznak, peroneový príznak; prejav
spazmofílie: poklep na n. peroneus communis pod capitulum fibulae má za následok abdukciu a
dorzálnú flexiu nohy.

Marcus Gunnov fenomén →Gunnov sy. (→syndrómy).
Marcus Gunnov zrenicový fenomén – rozdielny zrenicový reflex obidvoch očí po striedavom
osvetlení kaţdého oka a prikrytí druhostranného oka. Na postihnutej strane je abnormálna reakcia
na osvit, dokonca dilatácia zrenice. Zisťuje sa pri unilaterálnych ochoreniach zrakového nervu al.
sietnice.
Matracový fenomén – príznak celulitídy: preliačenia koţného povrchu vyvolané sieťovitým
zmrašťovaním spojivových priehradok.
Meirowskyho fenomén – stmavnutie preexistujúceho melatonínu, pp. následkom oxidácie v
priebehu sekúnd a úplné stmavnutie v priebehu minút aţ hodín po expozícii dlhovlnovému UV
ţiareniu.
Millsov-Reinckeho fenomén – [Mills, Hiram F., 1836 – 1921, amer. inţinier, Reincke Johann
Julius, nem. lekár 19. stor.] pokles celkovej úmrtnosti následkom purifikácie vody.
Negrov fenomén – príznak ozubeného kolesa, prejav rigidity.
Neisserov-Wechsbergerov fenomén – inhibícia imunitnej hemolýzy sprostredkovanej komplementom v prítomnosti nadbytku protilátok.
Orbelliho fenomén – keď sa zníţi odpoveď nervosvalového preparátu následkom únavy,
stimulácia sympatikového nervu zvýši silu kontrakcií.
Orbikulárny fenomén – orbikulárny zrenicový reflex.
Ortolaniho fenomén – rtg príznak dysplázie bederového kĺbu s asymetriou gluteálnych rias,
obmedzenou abdukciou.
Paradoxný bránicový fenomén – jedna polovica bránice sa pri vdychu zvýši a pri výdychu
poklesne, druhá polovica sa správa opačne. Zisťuje sa pri paréze n. phrenicus a po eventrácii.
Paradoxný dystonický fenomén →Huntov paradoxný fenomén.
Paradoxný zrenicový fenomén – syn. Bechterewov reflex, paradoxné rozšírenie zrenice po jej
osvetlení; zisťuje sa pri tabes dorsalis.
Peroneový fenomén →Lustov fenomén.
Pfeifferov fenomén – lýza Vibrio cholerae po intraperitoneálnej inj. do organizmu imunizovaného
organizmu morčaťa; uplatňuje sa aj in vitro pri lýze cholerových vibrií a i. baktérií inkubovaných so
špecifickými protilátkami a komplementom.
Plitzov-Westphalov fenomén – orbikulárny zrenicový reflex.
Poolov fenomén →Schlesingerov fenomén.
Porretov fenomén – prechod rovnosmerného prúdu ţivým svalovým vláknom vyvoláva vznik
vlnenia, kt. prebieha od pozit. k negat. pólu.
psí fenomén – [] záţitok al. vnem, kt. zdanlivo nevyvoláva ani nesprostredkúva fyzikálny dej.
Purkyňov fenomén – pri poklese intenzity osvetlenia sa oko stáva skotopické a oblasť max.
zrakovej ostrosti sa posúva z červenoţltej do modrozelenej oblasti, červené predmety sa stávajú
tmavšími, modré svetlejšími.
Queckenstedtov fenomén – po kompresii ţíl na jednej al. obidvoch stranách krku u zdravých
rýchlo stúpne tlak mozgovomiechového moku a po uvoľnení tlaku sa rýchlo upravuje. Pri bloku
v chrbticovom kanáli sa tlak likvoru v chrbticovom kanáli týmto manévrom ovplyvní málo al. sa
vôbec nemení.

Raynaudov fenomén – intermitentné, bilaterálne záchvaty ischémie prstov rúk a nôh, niekedy aj
ušníc a nosa, kt. sa prejavia výrazným zblednutím a často sa spája s partestéziami a bolesťami;
charakteristicky ho vyvoláva chlad a emočné podnety, ustupuje po aplikácii tepla; vyskytuje sa pri
→Raynaudovom sy. (→syndrómy)a →Raynaudovej chorobe (→choroby).
Rebound fenomén – [angl. rebound odraz] 1. neurol. Holmesov f., Holmesov-Stewartov f.,
holmesov-Stewartov príznak; prejav straty koordinácie medzi skupinami antagonistických svalov
končatín pri mozočkových léziách. Ide o promptné zabrzdenie al. krátky spätný odraz následkom
reflektorickej inervácie svalových antagonistov: vyšetrujúci tlačí predpaţené ruky proti odporu nadol
a náhle ich uvoľní; postihnuté rameno narazí na hrudník pacienta, kým nepostihnutá končatina sa
flektuje len mierne, flexia sa zastaví kontrakciou antagonistických svalov (m. triceps). Pri patol.
stavoch nastáva nadmerná exkurzia ramena nahor. Vyskytuje sa napr. pri léziach mozočka,
poruchách koordinácie; 2. farm. náhla reverzná odpoveď po prerušení podávania lieku; 3. návrat
príznakov, aktivity.
Riegerov fenomén – tendencia svalu udrţovať sa v pokojovej polohe.
R na T fenomén – zjavenie sa predčasných komorových komplexov (extrasystol) blízko hrotu vlny
T na EKG; môţe mať za následok komorovú tachykardiu al. fibriláciu.
Rumpelov-Leedeho fenomén – [Rumpel, Theodor, 1862 – 1923, hamburgský chirurg; Leede, Carl
S., *1882, nem. lekár pôsobiaci v Hamburgu a Seattle] Rumpelov-Leedeho-Končalovského príznak;
príznak hemoragickej diatézy: syn. Hechtov fenomén; po aplikácii manţety tlakomeru na hodnoty
medzi systolickým a diastolickým TK na rameno na 5 min.sa sleduje vznik petechií v kubitálnej
jamke. Pozit. fenomén sa pozoruje pri šarlachu a hemoragických diatézach (vaskulopatie a
trombocytopénia).
Rustov fenomén – pri karcinóme, tbc spondylitíde, zlomenine a artritíde horných krčných stavcov si
pacient pri sadaní al. líhaní na posteli podopiera hlavu rukami.
Salusov fenomén – sedlovité prehnutie vén pod arteriolami pri hypertenzii III. stupňa; →retinopatia
hypertonica.
Schellongov-Strisoverov fenomén – pokles systolického TK po zmene polohy tela z leţiacej do
stojacej.
Schlesingerov fenomén – syn. Poolov fenomén, Poolov príznak, Schlesingerov príznak: pri sedení
s dolnými končatinami prekríţenými cez koleno a silnej flexii v bedrovom kĺbe vzniká spazmus
extenzorov v kolenovom kĺbe s extrémnou supináciou nôh. Vyskytuje sa pri tetánii.
Schrammov fenomén – lievikovitá deformácia zadnej časti močovej rúry pri ochoreniach miechy,
napr. tabes dorsalis.
Schultzov-Charltonov fenomén – syn. Schultzova-Charltonova reakcia, po inj. šarlachového
antito-xínu al. šarlachového rekonvalescenčného séra do oblasti koţe, kt. vykazuje ţivočervenú
vyráţku, v mieste inj. nastáva zblednutie koţe. Sérum pacienta postihnutého šarlachom nevyvoláva
túto reakciu.
Sherringtonov fenomén – odpoveď svalstva zadnej končatiny na stimuláciu degenerovaného
motorického nervu.
Schwartzmannov fenomén – syn. Schwartzmannova reakcia, generalizovaná reakcia po 2 i. v. inj.
endotoxínu v odstupe 24 h. Charakterizuje ju rozsiahle krvávanie, bilaterálna nekróza kôry obličiek a
výrazný pokles počtu leukocytov a trombocytov s uhynutím zvierat. Lokalizovaný S. f. je miestnou
koţnou reakciou pozostávajúcou z nekrózy ciev, petechií a leukocytovej infiltrácie, kt. sa zjavujú v

mieste pôvodnej s. c. inj. endotoxínu asi 24 h po i. v. inj. toho istého al. iného endotoxínu podaného
do iného miesta ako pôvodné inj. miesto.
Simonsenov fenomén – rejekcia transplantátu vyvolaná inj. lymfocytov z dospelých sliepok do
kuracích embryí; prejaví sa najmä splenomegáliou a hemolytickou anémiou.
Somogyiho fenomén – syn. Somogyiho efekt, ,,rebound“ fenomén pri diabetes mellitus: predávkovanie inzulínu vyvoláva hypoglykémiu s následným uvoľnením adrenalínu, ACTH, glukagónu
a somatotropínu, kt. vyvoláva stimuláciu lipolýzy, glukoneogenézy a glykogenolýzy, a tým
,,rebound“ hypoglykémiu.
Soretov fenomén – syn. Soretov efekt: v rozt. udrţovanom istý čas v teplotnom gradiente vzniká
rozdiel koncentrácií pozdĺţ teplotového gradientu.
Souquesov fenomén – syn. príznak prstov, prejav neúplnej hemiplégie: mimovôľová extenzia a
odďalenie prstov po upaţení.
Staubov-Traugottov fenomén – po opakovanom zaťaţení glukózou v krátkych intervaloch nastáva
rýchlejšia utilizácia glukózy.
Strausov fenomén – Strausova reakcia: intraperitoneálna inokulácia materiálu obsahujúceho
virulentné baktérie Malleomyces mallei samčím morčatám vyvolá lézie skróta.
Strümpellov fenomén – príznak tíbie: dorzálna flexia nohy po pritiahnutí stehna k telu; vyskytuje sa
pri spastickej paralýze dolných končatín.
Sulzbergerov-Chaseov fenomén – zabránenie koţnej kontaktnej hypersenzitivite na senzibilizujúce látky, napr. pikrylchlorid, predchádzajúcim orálnym podávaním tejto látky.
Fenomén syngénnej preferencie – imunol. syn. f. reštrikcie MHC (Major Histocompatibilty
Complex). Poţiadavka zhody medzi dvoma reagujúcimi typmi buniek zaloţený na tom, ţe lymfocyty
dokáţu prečítať informáciu z inej bunky len vtedy, keď sa im ponúkne spolu s vlastnými sebaznakmi
(histokompatibilnými antigénmi); →HLA.
Tarchanovov fenomén – vznik a zosilnenie biopotenciálov koţe vplyvom faktorov vonkajšieho
prostredia al. niekt. psychických faktorov (emočných reakcií). Prejav vegetatívnych činností;
psychogalvanický reflex.
Theobald Smithov fenomén – morčatá, pouţívané na štandardizáciu difterického antitoxínu,
ktorým sa podá inj. malá dávka krvného séra, sa stávajú hypersenzitívne na sérum a po druhej,
väčšej dávke séra o niekoľko týţd. hynú; prejav →anafylaxie.
Trousseauov fenomén – karpálne spazmy a parestézie vyvolané tlakom na nerv, kt. ich inervuje a
cievy ramena dostatočným na zastavenie obehu; →tetania.
Tulliov fenomén – [Tullio, Pietro, tal. lekár 20. stor.] závrat vyvolaný intenzívnymi zvukmi u
pacienta s cirkumskriptnou labyrintitídou.
,

,

Twort-d Herelleov fenomén – [Twort, Frederick, 1877 – 1950, angl.bakteriológ; d Hérelle, Hubert
Félix, 1873 – 1949, kanad. bakteriklóg pôsobiaci vo Francúzsku] f. prenosnej bakteriolýzy,
bakteriofágia. Keď sa ku kultúre salmonel al. šigel pridá kv. filtrovanej emulzie stolice
rekonvalescenta, vzniká za niekoľko h úplná lýza baktériovej kultúry. Keď sa pridá kv. tejto
lýzovanej kultúry k inej kultúre baktérií, nastane lýza aj tejto kultúry. Kv. tejto kultúry sa potom
,
rozpustí v tretej kultúre atď., pričom má taký istý účinok. d Herelle pripisoval tento úkaz účinku
ultramikroskopických parazitov, baktérií, kt. nazval →bakteriofágom.
Tyndallov fenomén – zviditeľnenie priečneho svetelného lúča dopadajúceho na suspenziu tekutiny
al. plynu následkom lomu svetla na časticiach suspenzie.

Wedenskyho fenomén – po aplikácii rýchlo opakovaných podnetov na nerv nastáva rýchla
kontrakcia svalu ako odpoveď na prvý podnet, kt. sa však postupne stráca; keď sa však podnety na
nerv aplikujú pomalšie, sval odpovedá na všetky z nich.
Wenckebachov fenomén – AV blok I°, Mobitzov typ II →Wenckebachovho bloku.
Westphalov fenomén – 1. orbikulárny zrenicový reflex; 2. →Westphalov príznak (→príznaky).
Westphalov-Plitzov fenomén – zrenicový orbikulárny reflex.
Weverov-Brayov fenomén – elekt. potenciály vznikajúce vo vlasových bunkách Cortiho orgánu
následkom akustickej stimulácie.
Williamsov fenomén – kolísanie intenzity hypersonórneho bubienkového poklepu pri exsudatívnej
pleuritíde v závislosti od toho, či má pacient otvorené al. zatvorené ústa.
Fenomén zóny – imunol. jav pri aglutinačnej reakcii spočívajúci v tom, ţe vo vyšších zriedeniach
séra je aglutinácia pozit., kým pri niţších zriedeniach séra sa aglutinácia nezistí. Jeho príčinou je
prítomnosť neaglutinujúcich (blokujúcich) protilátok, kt. sa viaţu na antigén rýchlejšie ako
aglutinujúce protilátky a sú obdobou neprecipitujúcich protilátok s nízkou afinitou. Ak je ich vo
vyšetrovacom sére veľa, zablokujú povrchové determinanty antigénu, takţe sa na ne nemôţu viazať
normálne aglutiníny. Zriedením séra sa zrieďujú aj blokujúce protilátky. Pri určitom zriedení sa
koncentrácia blokujúcich protilátok zníţi natoľko, ţe sa uplatnia aglutiníny a aglutinácia sa opäť
objaví; →aglutinačné metódy.
fenomenalizmus – syn. fenomenizmus, učenie o poznaní, kt. vychádza z tézy, ţe bezprostredným
objektom poznania sú iba pocity. F. je stanovisko v teórii poznania, podľa kt. poznávame len javy
(fenomény), nie súcno samo (vec osebe). Aplikovaný na psychiku znamená, ţe poznávame len
psychické akty, napr. akt. videnia a myslenia, vnemy a akty usilovania, ale nemôţeme z nich určiť
subjekt týchto aktov. F. má 2 formy: 1. f. zaloţený na predpoklade, ţe súcno (bytnosť, kt. je
nepoznateľná) v jave sa javí rovnako nepoznateľnému reálnemu subjektu, takţe slovo ,,jav“ si
udrţuje svoj zmysel (→Kant); 2. f., kt. sa obmedzuje na dané zmyslové dojmy a odmieta kaţdú
,,špekuláciu“ so s úcnom leţiacim ,,za“ nimi, ako s tým, čo nemá zmysel (pozitivizmus E. Macha);
slovo ,,jav“ tu stráca svoj zmysel a zástancovia e. sa mu väčšinou aj vyhýbajú.
Krajný f. vedie k subjektívnemu idealizmu: svet je ,,súhrnom ideí“, ,,komplexom pocitov“ (Berkeley,
empiriokriticizmus) al. agnosticizmu: nemôţeme poznať, čo je za pocitmi (Hume). Umiernený f.
uznáva existenciu objektov, kt. sa prejavujú v pocitoch, a vedie k nedôslednému materializmu:
objekty sú materiálne veci (Locke) al. agnosticizmu: objekty sú nepoznateľné veci osebe (Kant, Mill,
Spencer). V pozitivizme dostáva f. lingvistickú podobu, jeho základná téza sa redukuje na moţnosť
vyjadrenia skúsenosti v ,,objektívnom“ al. ,,fenomenalistickom“ jazyku. Výroky o veciach sa dajú
redukovať na výroky o obsahu vedomia, poznanie sa odtrháva od objektu.
fenomenológia – [g. phainomenon jav + g. logos náuka] filoz. smer zaloţený Husserlovou školou pri
katolíckej univerzite v Louvain.
Termín f. prvý pouţil Lambert v zmysle ,,náuky o zdaní“, v širšom zmysle ide o vedu o fenoménoch, javoch. Pretoţe predmety sa nám ukazujú vo vedomí, znamená f. v uţšom zmysle vedu o
fenoménoch ukazujúcich sa vo vedomí. Husserl pouţil fenomenologickú metódu, aby získal
nespochybniteľný základ pre všetky vedy.
Zákl. poţiadavky metódy vo f. sú: a) fenomenologická redukcia (uzátvorkovanie), eidetická
redukcia, kt. úplne odhliada od existencie Ja, od uchopiteľných aktov a predmetov a skúma len ich
podstatu (bytnosť); t. j. poţaduje zdrţanie sa akýchkoľvek súdov vzťahujúcih sa na objektívnu
realitu a prekračujúcich hranice ,,čistej“ (t. j. subjektívnej) skúsenosti; b) transcendentálna redukcia,
druhá fenomenologická redukcia, kt. taktieţ vylučuje nezávislosť týchto aktov od vedomia, t. j.

poţaduje skúmanie samého subjektu poznania nie ako reálnej, empirickej, spoločenskej a psychol.
bytosti, ale ako ,,čistého“, transcendentálneho vedomia.
F. chápe svoje predmety len ,,ako`` predmety (teória predmetu), ako korelát vedomia. Ostáva tak
len čisté vedomie, kt. však nie je v nijakom ohľade prázdne. Člení sa na akty vedomia (noesis) a na
to, čo je vo vedomí (noema). Vedomé nie je obsiahnuté v noesis ako jej reálna časť, konštituuje sa
však prostredníctvom noesis ako predmet. Preto moţno noemu uchopiť a opísať bezprostredným
zrením bytnosti, ideáciou. Filozoficky je preto čisto deskriptívou teóriou bytnosti imanentných
útvarov vedomia. Pretoţe všetky skúsenostné predmety sú určované bytnosťami, kt. spočívajú v ich
základoch, zodpovedá kaţdej empirickej vede bytostná eidetická veda (regionálna ontológia).
Všetky predmetné oblasti (regióny) však kotvia v čistom vedomí a tomu prislúchajúca veda sa
nazýva ,,prvou“ vedou al. filozofiou. Tým sa f. ako filozofia ,,čistých podstát“ (eidetika) sa stavia proti
poznaniu reálnych faktov.
Kým Husserl sa zaoberal najmä problematikou pravdy, M. Scheler obrátil pozornosť na filozofiu
hodnôt. Namiesto teoretickej ideácie nastupuje pociťovanie hodnôt (ako mimoracionálne uchopenie
hodnoty). V protiklade k formalizmu Kantovej školy Scheler zastával hľadisko materiálnej
hodnotovej etiky. U Heideggera sa f. premenila na filozofiu existencie: Bytnosťou bytia nie je
nadčasové vedomie, ale deijnnosť a čas. Po 2. svet. vojne sa f. rozvíjalka vo Francúzsku, Belgicku
(Husserlov archív v Louvain) a sev. Amerike a pokračovala v existen-ciálnej f. (M. Merleau-Ponty,
R. Ricoeur).
Husserlova f. vystupovala najmä proti empirizimu a psychologizmu. V porovnaní s psychologizmom
však ešte radikálnejšie nastoľuje otázku bytia vôbec a vzťahu jestvujúceho ((kt. prostredníctvom
uzatvorkovania vlastne predpokladá) k predmetnému svetu fenoménov. U Hegela predstavuje ,,f.
ducha“ premenu tvaru sebauvedomenia v absol. vedení. O syntézu f. s novotomizmom sa usilovali
katolícki filozofi De Vallhens a Van Breda. F. sa stala filozofickým základom →existencionalizmu.
fenomorfán – phenomorphanum; 17-(2-fenyletyl)morfinan-3-ol, NIH-7274, C24H29NO, Mr 347,48;
opiát, môţe sa naň vyvinúť návyk a závislosť; podlieha zákonu o
omamných látkach.
Fenomorfán

fenóny – 1. →fenóm; 2. ketóny RCOOR, skupiny R sú fenyly al. jeden fenyl a druhý alkyl. F. vznikajú
oxidáciou príslušných sek. alkoholov al. zohrievaním vápenatých solí aromatických kys., príp.
pôsobením chloridov kys. na aromatické uhľovodíky v prítomnosti chloridu hlinitého (FriedelovaCraftsova reakcia). Benzénové jadrá al. alkyly môţu byť rôznym spôsobom substituované. Patrí
sem acetofenón, benzofenón a i.
fenoperidín

–

phenoperidinum;
1-(3-hydroxy-3-fenylpropyl)-4-fenyl-4-piperidínkarboxylovej,
®
®
C23H29NO3, Mr 367,47; narkotické analgetikum (Lealgin , Phenopiridin ;
®
hydrochlorid C23H30ClNO3 – Operidine ).
Fenoperidín

fenoplasty →fenolformaldehydové živice.
®

Fenoprex – analgetikum, antipyretikum, antiflogistikum; →fenoprofén.
fenoprofén – [fenoprofenum] kys. (+)-2-(3-fenoxyfenyl)propiónova, C15H14O3, Mr 242,28; derivát kys.
®
propiónovej, analgetikum, antipyretikum, antiflogistikum (Fenoprex ).

Fenoprofén

fenopropazínhydrochlorid →etopropazínhydrochlorid.
fenopyrazón

– phenopyrazonum; 1,4-dimetyl-3,5-pyrazolidindión, C15H12N3O2, Mr 252,26;
®
analgetikum, antipyretikum (dietylaminoetanolová soľ je zloţkou prípravku Osadrin ).
Fenopyrazón

fenosafranín – phenosafraninum; 3,7-diamino-5-fenylfenazíniumchlorid, C18H15ClN4, Mr 322,79; biol.
®
farbivo, absorpčné max. je pri 530 nm (C. I. 50200 , Safranin B
®
Extra ).
Fenosafranín

fenosulfazol – phenosulfazolum; 4-hydroxy-N-2-tiazolylbenzénsulfónamid, C9H8N2O3S2, Mr 256,30;
predtým sa pouţíval v th. poliomyelitídy.
Fenosulfazol

fenoterol – 5-[1-hydroxy-2-[[2-(4-hydroxyfenyl)-1-metyletyl]-amino]etyl]-1,3-benzéndiol, C17H21NO4, Mr
303,37; agonista 2-adrenergických receptorov, bronchodilatans, tokolytikum. Hydrobromid
fenoterolu – Fenoteroli hydrobromidum, N-[1-(4-hydroxyfenyl)-2-propyl]-N-[2-hydroxy-2(3,5dihydroxyfenyl)etyl]ammonii bromidum; selektívne -sympatikomimetikum s krátkodobým účinkom,
antihistaminikum, bronchospazmolytikum; pouţíva sa aj ako tokolytikum v gynekológii; dostupné len
v inhalačnej liekovej forme. Ako bronchodilatans pôsobí rýchlo
a dlhodobo (asi 3 h). Jeho uterorelaxačný účinok sa vyuţíva pri
predčasnom začiatku pôrodných bolestí na upokojenie
maternice.
Fenoterol

Indikácie – asthma bronchiale, spastická astmoidná bronchitída, chron. bronchitída, bronchi-tída s
emfyzémom, ochorenia priedušiek a pľúc s astmatickou zloţkou (silikóza, bronchiektá-zie, tbc,
karcinóm bronchov). Ako tokolytikum sa podáva pri predčasných kontrakciách pri hroziacom potrate
a príliš silných kontrakciách pri pôrode.
Kontraindikácie – relat.: 1. trimester gravidity, hypertyreóza, kardiálna insuficiencia, subvalvulárna
aortálna stenóza, kardiovaskulárne choroby spojené najmä s arytmiami, hypertenzia (u niekt.
pacientov moţno aplikovať liečivo pri nevyhnutnej dávke opatrnosti aj pri artériovej hypertenzii);
opatrnosť je ţiaduca u malých detí a starších osôb.
Nežiaduce účinky – prechodné sympatikomimetické účinky, ako tras (najčastejšie rúk), palpi-tácie,
nervozita, napätie, bolesti hlavy, tachykardia, periférna vazodilatácia, hypokaliémia (po vysokých
dávkach), zriedka prejavy precitlivenosti (paradoxný bronchospazmus, ţihľavka a angioedém).
Predlţenie gravidity a spomalenie priebehu pôrodu.

Interakcie – súčasné podávanie s kortikosteroidmi al. teofylínom zvyšuje riziko vzniku hypokaliémie;
súčasné podávanie b-blokátorov ruší účinok fenoterolu.
Dávkovanie – inhalácia aerosólu: pri akút. astmatickom záchvate sa podáva 200 mg 1 – 3-krát/d,
nie častejšie ako po 6 h; dmd 800 mg/d; deťom 6 – 12-r. pri dýchavici sa podáva 200 mg, dmd 800
mg/d, intervaly medzi dávkami nesmú byť kratšie ako 6 h. Inhalácia nebulizátorom: 0,5 – 1,25 mg,
max. 4-krát /d; deťom 6 – 14-r. sa podáva max. 1 mg 3-krát/d; dospelým a deťom > 6-r. 200 mg, pri
nedostatočnom účinku moţno po 5 min aplikáciu opakovať; dlhodobá th.: 200 mg 1 – 4-krát/d, dmd
pre dospelých je 1600 mg.
Ako tokolytikum sa podáva napr. Partusisten pri pôrode, obvykle v i. v. infúziách v dávkach 60 – 180
mg/h, potom sa prechádza na p. o. podávanie, obvykle à 5 mg v 3 – 4-h intervaloch.
®

Prípravky – Berotec 0,1 % inh. sol. Boehringer Ingelheim, Berotec 100 mcg/puff
®
Boehringer Ingelheim, Berotec Inhaletten cps. inh. Boehringer Ingehleim.
®

®

®

aer dos.

®

Kombinované prípravky – hydrobromid – Th 1165a , Airum , Berodual aer dos. a inh. liqu.,
®
®
®
®
®
Berodual Inhaletten cps. inh., Ditec aer. dos., Ditec aer dos., Dosberotec , Partusisten inj.,
®
Partusisten tbl.
fenotiazín – phenothiazinum; 10H-fenotiazín, syn. tiodifenylamín, dibenzotiazín, C12H9NS, Mr 199,26;
anthelmintikum, insekticídum; ţlté aţ zelené kryštalické zlúč., kt. sú zdrojom farbív a liečiv
(neuroleptík a antihistaminík).Fenotiazíny sa pouţívajú aj vo veter. med. v th.
nematodóz. Základom štruktúry fenotiazínu sú tri kruhy, pričom dva benzénové
kruhy sú spojené dusíkom a sírou.
Fenotiazín
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Prehľad fenotiazínových neuroleptík
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Účinok
Dávkovanie (mg/d)
Látka
sedatív. hypotenz. antiemet. antidepres. extrapyramíd.
neurózy depresie ďalšie psychózy
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Chlórpormazín +++
++
++
++
10
–
500
Levopromazín +++
+++
++
+
+
10
100
500
Tioridazín
++
++
+
+
+
10
100
500
Prochlórperazín ++
+
+++
+++
–
–
50
Perfenazín
+
+
+++
+++
–
–
50
Flufenazín
++
+
+++
+++
–
–
20
Trifluperazín
++
+
+++
+++
–
–
20
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Deriváty fenotiazínu tvoria najväčšiu skupinu antipsychotických liekov. Sú to: 1. deriváty s alifatickým
vedľajším reťazcom, pôsobia silne sedatívne a majú vegetatívne neţiaduce účinky (alimenazín,
chlórpromazín, levopromazín, promazín, prometazín, triflupromazín); 2. deriváty s piperidylovým
vedľajším reťazcom pôsobia stredne silne sedatívne (periciazín, sulforidazín, tioridazín); 3. deriváty s
piperazinylovým vedľajších reťazcom pôsobia slabo sedatívne, majú výrazný antipsychotický účinok a
vyvolávajhú extrapyramídové príznaky (dixyrazín, flufenazín, perazín, perfenazín, trifluórperazín).
Niekt. deriváty fenotiazínu sa pouţívajú ako celkové anestetiká, antiemetiká, tzv. veľké trankvilizéry a
antihistaminiká.
Nežiaduce účinky – cholestatická ţltačka, agranulocytóza, záchvaty kŕčov, ortostatická hypo-tenzia,
alergické koţné reakcia, depresia, dezorientácia, halucinózy a poruchy extrapyramí-dového systému
(Parkinsonov sy.) s maskovitou tvárou, trasom, rigiditou, šuchtavou chôdzou, spomalenými pohybmi,
kt. sa dostavujú po niekoľkých týţd. th. Po vynechaní liekov sa prí-znaky parkinsonizmu a dystonické
spazmy upravia, spomalená pohyblivosť však môţe pretr-vávať aj mesiace a r. Úpravu stavu moţno
urýchliť podaním antiparkinsoník anticholíner-gického typu (trifenidyl).

Intoxikácia fenotiazínom sa prejavuje rigorom, tremorom, akinézou (podobnou Parkinso-novmu sy.),
príp. hyperkinézami. V th. otravy sa osvedčujú anticholínergiká (napr. biperidén).
®

®

®

®

®

®

®

Prípravky – AFI-Tiazin , Contaverm , Fenoverm , Helmintina , Lethelmin , Nemazine , Orimon ,
®
®
®
®
®
®
®
®
Padophène , Phénégic , Phenoverm , Phenovis , Phenoxur , Reconox , Sourfa-mine , Vermitin ).
fenotrín

–

phenotrinum;

(3-fenoxyfenyl)metylester kys. 2,2-dimetyl-3-(2-metyl-1-propenyl)®
cyklopropánkarboxylovej, C23H26O3, Mr 350,46 ; insekticídum
®
®
(S-2539 , Sumithrin ).
Fenotrín

fenotyp – [g. phainein prejaviť sa + l. typus typ, druh, vzor, forma] súhrn vonkajších znakov,
vlastností, štruktúr a funkcií jedinca, pozorovateľných morfologickými, anat., fyziol., bio-chem. a
behaviorálnymi metódami; →fén. Výsledok interakcie genotypu a vonkajšieho prostredia
(modifikácie) a zmien genotypu (mutácie), kt. sa však prejavia iba vtedy, keď sú dominantné al.
homozygotne recesívne. Genotypy a prostredie pôsobia na fenotypický výraz vţdy spolu, pričom
vzájomný pomer ich vplyvu je v jednotlivých znakoch rozdielny. Fenotypická podobnosť medzi
jedincami vzniká vtedy, keď majú rovnaké al. rozdielne genotypy a fenotypická rozdielnosť môţe byť
spojená s rozdielmi genotypu. Rôzne genotypy reagujú na zmeny prostredia rozdielnou
fenotypickou variabilitou. Genotyp určuje normu reakcie, t. j. mieru,v akej je daný f. nededične
premenlivý. Pojem f. sa veľmi často pouţíva na označenie vonkajšieho prejavu jedného geneticky
determinovaného znaku al. vlastnosti. Mutantný f. je prejav mutantnej alely vo fenotype.
Štandardný fenotyp (angl. wild-type phenotype) je prejav štandardnej alely vo fenotype.
fenoverín – 10-[4-(1,3-benzodioxol-5-ylmetyl)-1-piperazinyl]-acetyl]-10H-fenotiazín, C26-H25N3O3S, Mr
459,56;
piperonylpiperazínový
derivát,
®
spazmolytikum (Spasmopriv ).
Fenoverín

fenoxaprop-etyl

–

etylester

kys.

(+)-2-[4-[(6-chlór-2-benzoxazolyl)oxy]-fenoxy]propánovej,
®
C18H16ClNO5, Mr 291,38; herbicídum (HOE 33171 ,
®
®
®
®
Acclaim , Furore , Puma , Whip ).
Fenoxaprop-etyl

fenoxazín – phenoxazinum, C12H9O, Mr 183,20; kondenzovaná heterocyklic-ká zlúč., základ
®
oxazínových farbív (Phenazoxine ; →azínové farbivá).
Fenoxazín
fenoxazolín – fenoxazolium, 4,5-dihydro-2-[[2-(1-metyletyl)-fenoxy]-metyl-1Himidazol;
2-(2izopropylfenoxy)-2-imidazolín, C13H18N2O, Mr 218,29;
sympatikomimetikum,
lokálne
vazokonstringens
®
®
(hydrochlorid
C13H18ClN2O – Aturgyl , Snup ).
Fenoxazolín

fenoxedil – 2-(4-butoxyfenoxy)-N-2,5-dietoxyfenyl)-N-[2-(dietylamino)etyl]acetamid, C28-H42N2O8, Mr
®
486,66; vazodilatans (hydrochlorid – C28H43ClN2O5 Suplexedil ).
Fenoxedil

fenoxid →fenolát.
fenoxyacetylcelulóza – phenoxyacetyl cellulosum, syn. celulózofenoxyacetát, nosič pouţívaný na
imobilizáciu proteínov, enzýmov a mikrozómov hydrofóbnou adsorpciou. Príťaţlivé sily medzi
hydrofóbnymi fenoxyacetátovými skupinami nosiča a hydrofilným povrchom proteínových molekúl
vznikajú repulziou vodného média. V suchej forme je stála, vo vodnom prostredí s pH > 8 pomaly
®
hydrolyzuje; je odolná voči enzýmovej hydrolýze. Pouţíva sa na imobilizáciu enzýmov (Enzorb A ).
fenoxybenzamín – phenoxybenzaminum, syn. bensylyt, N-(2-chlóretyl)-N-(1-metyl-2-fenoxyetyl)benzénmetánamín, C18H22ClNO, Mr 303,84; reverzibilný blokátor -drenergických receptorov,
antihypertenzívum. Je to dlhodobo účinný antagonista -adregenergických recep-torov, kt. môţe
vyvolať a udrţať ,,chemickú sympatektómiu“ po podaní p. o., zvyšuje
prietok krvi koţou, sliznicami, brušnými orgámnmi, zniţuje TK v leţiacej
polohe i v ortostáze. Neúčinkuje na -adrenergické receptory ani na
parasympatikový systém. Jeho účinok trvá dlhšie ako fentolamínu,
podáva sa len p. o. Pripravili ho r. 1952.
Fenoxybenzamín

Indikácie – dlhodobá kontrola hypertenzie pri feochromocytóme (pred operáciou al. inoperabilného), krátkodovbá th. ťaţších hypertenzných príhod a potenia, Raynaudov sy.; adjuvantná th.
mikčných porúch následkom neurogénnej dysfunkcie močového mechúra al. obštrukcie prostatou,
posttraumatická reflexná sympatiková dystrofia (kauzalgia).
Kontraindikácie – stavy, pri kt. ohrozuje pacienta hypotenzia al. tachykardia: anamnéza
cerebrovaskulárnej príhody, rekonvalescencia po infarkte myokardu (asi 4 týţd), srdcová
nedostatočnosť, pokročilé štádiá ischemickej choroby dolných končatín, ťaţšie aterosklerotic-ké
postihnutie iných orgánov, najmä obličiek. V gravidite je jeho pouţitie moţné len v prí-pade
nevyhnutnosti. Súčasná aplikácia neuroleptík al. sedatív; poruchy ejakulácie.
Nežiaduce účinky – riziko posturálnej hypotenzie, tachykardia, inhibícia ejakulácie, konges-cia
nosovej sliznice, mióza. V priebehu th. sa tieto príznaky zmierňujú. Dlhodobé podávanie
v experimente vyvolalo vznik malígnych nádorov GIT
Dávkovanie – je individuálne, podáva sa spočiatku v dávke 10 mg, kt. sa postupne zvyšuje na 20 –
-blo-kátor. Pri
retencii moču stačí väčšinou dávka 10 mg 2-krát/d, pri neúspechu th. do 2 – 3 týţd. treba prejsť na
inú formu th. U starších pacientov je ţiaduca opatrnosť. U detí sa pri th. neurogénneho mechúra
podáva 0,3 – 0,5 mg/kg/d, a pri feochromocytóme 1 – 2 mg/kg/d.
Prípravky – hydrochlorid C18H23ClNO – Dibenyline
®
Dibenzyran .

®

cps. Smith Kline & French, Dibenzyli-ne‹,

2-fenoxyetanol – 2-phenoxyethanolum; 1-hydroxy-2-fenoxyetán, monofenyléter etylénglykolu,
C8H10O2, Mr 138,16; miestne antiseptikum, pouţíva sa ako fixír vo voňavkárstve, v org. syntéze, ako

®

baktericídum spolu s kvartérnymi amóniovými zlúč. a ako repelent hmyzu (Phenyl Cellosolve ,
®
®
Phenoxethol , Phenoxetol ).
fenoxymetylpenicilín →Phenoxymethylpenicillinum kalicum, ČsL 4.
fenoxypropazín – phenoxypropazinum; (1-metyl-2-fenoxyetyl)hydrazín, C9H14N2O, Mr 166,22;
®
predtým sa pouţíval ako inhibítor monoamínooxidázy (hydrogénmalát C13H18N2O8 – Drazine ).
CH3
C6H5–CH2CHNHNH2

Phenoxypropazinum

fenozolón – 2-(etylamino)-5-fenyl-4(5H)-oxazolón, C11H12N2O2, Mr 204,23; centrálne stimulans (LD
®
®
3394 , Ordinator ).
Fenozolón

fenpentadiol – 2-(4-chlórfenyl)-4-metyl-2,4-pentadiol, C12H17CO2, Mr 228,72; antidepresívum (RD
®
®
292 , Tredum ).
Fenpentadiol

fenpentermín – phenpenterminum, syn. pentorex, -trimetylbenzenetánamín, C11H17N, Mr
®
163,25; anorektikum (DL-forma hydrogén-D-tartrátu C18H23NO6 – Modatrop ).
Fenpentermín

fenpiprán – 1-(3,3-difenylpropyl)piperidín, C20H25N, Mr 279,41; antialergikum, antispazmodikum
®
(zloţka prípravku Aspasan ).
Fenpiprán

fenpiveríniumbromid

–

syn. fenpipramidmetobromid, 1-(4-amino-4-oxo-3,3-difenylbutyl)-1metylpiperidíniumbromid, C22H29BrN2O, Mr 417,41; antispazmodikum
®
®
®
®
(12494 Hoechst‹ – Algifen gtt., Algifen inj., Algifen tbl., Resantin ,
®
Spasmopan supp.; kombinácia s anal-getikom noramidopyrínom a
®
®
muskulotropným spazmolytikom pitofenónom – Baralgin inj., Baralgin
®
tbl., Baralgin Compositum supp.
Fenpiveríniumbromid

fenprobamat – phenprobamatum; 3-fenylpropylkarbamát, C10H13NO2, H2NCOOCH2CH2-C6H5, Mr
®
®
®
®
179,24; trankvilizér, anxiolytikum, myorelaxans (MH 532 , Ansepron , Extractol , Gamaquil ,
®
®
®
Palmita , Quamaquil , Spantol ).
fenprokumón – phenprocoumonum; 4-hydroxy-3-(1-fenylpropyl)-kumarín, C18H16O3, Mr 280,34;
kumarínový derivát antagonista vitamínu K, antikoagulans. Má rovnaké vlastností ako pelentan, od
kt. sa líši značne pomalším a prolongovaným účinkom. Podaná dávka dosahuje max. účinok za 2 –

3 d, účinok trvá najmenej 10 d. Úvodná dávka býva 30 mg, udrţovacia 3 mg.
Nevýhodou je ľahké predávkovanie s dlhodobým následkom, Dá sa však
ľahko antagonizovať prirodzenýn vitamínom K.
Fenprokumón

fenprometamín →fenylpropylmetamín.
fenpropatrín

–

syn.

fenpropanát, kyano(3-fenoxyfenyl)metyl-ester kys. 2,2,3,3-tetrametylcyklopropánkarboxylovej, C22H23NO3, Mr 349,43; insekticídum,
®
®
®
®
akaricídum (S 3206 , SD 41706 , WL 41706 , Danitol ,
®
®
Meothrin , Rody ).
Fenpropatrín

fenpropidín

–

1-[3-[4-(1,1-dimetyletyl)fenyl]-2-metyl]propyl]-piperidín, C19H31N, Mr 273,46,
®
poľnohospodárske fungicídum účinné proti obilnej sneti (Patrol ).
Fenpropidín

fenpropimorf

– 4-[3-[4-(1,1-dimetyletyl)-fenyl]-2-metylpropyl]-2,6-dimetylmorfolín, C20H33NO,
®
®
303,49; systémové fungicídum (Corbel , Mistral ).

Mr

Fenpropimorf

fenproporex

–

(+)-3-

-metylfenetylamino)-proprionitril,
(difelyacetát
®
Bottu ).

C12H16N2, Mr 188,27; anorektikum
C26H28N2O2 – Fenproporex Retard

fenprostalén – metylester kys. 7-[3,5-dihydroxy-2-(3-hydroxy-4-fenoxy-1-butenyl)-cyklo-pentyl]-4,5heptadiénovej,
C23H30O6,
Mr
402,49;
syntetický
analóg
→prostaglandínu F2, štruktúrne podobný prostalénu, luteolyzín (RS
®
®
®
84043 , Bovilene , Synchrocept B ).
Fenprostalén

fenspirid – syn. dekaspirid, 8-(2-fenyletyl)-1-oxa-3,8-diazaspiro[4,5]dekan-2-ón, C15H20N2O2, Mr 260,
®
33; bronchodilatans, blokátor -adrenergických receptorov (DESP ; hydrochlorid C15H21ClN2O2 –
®
®
®
®
®
NAT-333 ,
NDR-5998A ,
Decaspir ,
Espiran ,
Fluiden ,
®
®
®
®
Pneumorel , Respiride , Tegencia , Viarespan ).
Fenspirid

fensulfotión – O,O-dietyl-O-[4-(metylsulfinyl)fenyl]ester kys. fosfortiovej, C11H17O4PS2, Mr 308,35;
®
®
®
nematocídum, insekticídum (BAY 25/141 , Dasanit , Terracur P ).
Fensulfotión

fensuximid →Phensuximidum, ČSL 4.
Fentanylum – skr. Fentanyl., fentanyl, N-(1-fenetyl-4-piperidyl)propionanilid, N-fenyl-N-[1-(2fenyletyl)-4-piperidinyl]-propánamid, C22H28N2O, Mr 336,48;
ČSL 4; narkotické analgetikum. Je to biely mikrokryštalický
prášok, takmer bez zápachu, prakticky nerozp. vo vode,
ľahko rozp. v 95 % liehu a chloroforme.
Fentanylum

Dôkaz
a) Teplota topenia: 84 – 87 °C.
b) Absorpčné spektrum rozt. skúšanej látky (0,50 g/l) v zmesi koncentrovanej kys. chlorovodíkovej a
metanolu (1 + 10 obj.), merané v 10 mm vrstve proti tomu istému rozpúšťadlu má v ultrafialovej
časti max. pri 251 ± 1, 257 ± 1 a 263 ± 1 nm.
c) Infračervené spektrum tbl. pripravenej z bromidu draselného a skúšanej látky sa zhoduje so
spektrom overenej vzorky fentanylu získanej za rovnakých podmienok.
Stanovenie obsahu
Asi 0,2500 g vysušenej látky sa rozpustí v 30,0 ml bezvodej kys. octovej, pridajú sa 3 – 4 kv. rozt.
kryštálovej violeti a titruje sa odmerným rozt. kys. chloristej 0,1 mol/l z fialového do zelenomodrého
sfarbenia. Zistená spotreba sa koriguje výsledkom slepého pokusu.
1 ml odmerného rozt. kys. chloristej 0,1 mol/l zodpovedá 0,03365 g C22H28N2O.
Uschováva sa v dobre uzavretých nádobách. F. podlieha ustanoveniam o omamných látkach.
F. je 100-krát účinnejší ako morfín. Pôsobí len asi 0,5 – 1 h, silne tlmí dýchacie centrum a zvyšuje
tonus hladkého svalstva. Pouţíva sa na premedikáciu a neuroleptanalgéziu v dávke 0,4 mg spolu s
20 mg droperidolu i. v., pri dlhšom trvaní výkonu sa po 30 min môţe podať ešte 0,1 mg. Kompletnú
anestéziu moţno dosiahnuť inhaláciou zmesi 67 % N2O a 33 % O2.
Dávkovanie – th. dávka jednotlivá i. v. je 0,05 – 00,2 mg, denná 0,1 – 0,3 mg; dmd 0,5 mg.
®

®

®

®

Prípravky – citrát C28H36N2O8 – Fentanest , Pentanyl , Sublimaze , Thalamonal ; dihydro®
®
genocitrát – Fentanyl inj., Thalamonal inj.
fentermín – phenterminum; -dimetylbenzénetánamín; 2-fenyl-1,1-dimetyletylamín; sympatikomimetikum, anobezikum, anorektikum. Je príbuzný dexametamínu, má sympatikomimetické
účinky. Pouţíva sa ako adjuvans na krátkodobé podávanie pri th. obezity.
Výrazne potláča pocit hladu, má však aj stimulačné účinky na CNS. Po
aplikácii p. o. sa rýchle a úplne resorbuje, vylučuje sa prevaţne močom,
polčas eliminácie je 8 – 20 h v závilosti od pH moču.
Fentermín

Indikácie – ako adjuvans pri th. obezity, ak je podmienená humorálne al. organicky. Nie je vhodný
na th. obezity následkom prejedania podmieneného zlozvykom al. neuroticky.
Kontraindikácie – ťaţšia hypertenzia, ischemická choroba srdca, glaukóm, th. inhibítormi MAO a 14
d po jej skončení, gravidita, laktácia.
Nežiaduce účinky – suchosť v ústach, nepokoj, nespavosť, tachykardia, palpitácie, zvýšenie TK;
zníţená odolnosť voči prehriatiu; riziko závislosti. Môţe nepriaznivo ovplyvňovať schopnosť riadiť
motorové vozidlo al. vykonávať obdobné činnosti.

Interakcie – nesmie sa kombinovať s inhibítormi MAO, opatrnosť je ţiaduca pri podávaní
sympatikomimetík.
Dávkovanie – 10 – 30 mg/d ráno pred raňajkami p. o.
®

®

®

®

Prípravky – hydrochlorid C10H16ClN – Adipex-P , Fastin , Wilpo ; zloţka prípravku Duromine ,
®
®
®
®
Ionamin , Linyl , Mirapront Mack, Omnibex .
fentetiotaleín sodný – phentetiothaleinum natricum, dvojsodná soľ 4,5,6,7-tetrajódfenolftaleínu,
C20H8I4Na2O4, Mr 865,94; bronzovopurpurové, mierne hygroskopické
granuly, bez zápachu; rtg kontrastná látka pouţívaná na cholecystografiu a
®
vyšetrenie funkcie pečene (Iso-Iodeikon ).
Fentetiotaleín sodný

fentiazak – kys. 4-(4-chlórfenyl)-2-fenyl-5-tiazoloctová, C17H12ClNO2S, Mr 329,81; antiflogistikum (BR
®
®
®
®
®
700 , CH 800 , Donorest , Flogene , Norvedan ).
Fentiazak

,

fentiklor – 2,2 -tiobis[4-chlórfenol], C12H8Cl2O2S, Mr 287,18; chemoterapeutikum, fungicídum účinné
®
®
®
najmä proti Monosporium apiospermum (S7 , D 25 , Antimykotikum , No®
vex ).

Fentiklor

fentikonazol – 1-[2-(2,4-dichlórfenyl)-2-[[4-(fenyltio)fenyl]metoxy]etyl]-1H-imidazol, C24-H20Cl2N2OS,
Mr 455,40; širokospektrálne miestne antimykotikum s
antibaktériovým účinkom (mononitrát C24H21Cl2N3O4S – Rec
®
®
®
15/1476 , Falvin , Lomexin ).
Fentikonazol

fentión – O,O-dimetyl-O-[3-metyl-4-(metyltio)fenyl]ester kys. fosfortiovej, C10H15O3PS2, Mr 278,34;
®
®
inhibítor cholínesterázy, insekticídum, akaricídum, ektoparaziticídum (Bayer 29493 , ENT 25540 , S
®
®
®
®
®
®
®
1752 , Baycid , Baytex , Entex , Lebaycid , Mercaptophos , Queletox ,
®
®
®
Spotton , Talodex , Tiguvon ).
Fentión

fentolamín – phentolaminum; N-(2-imidazolin-2-ylmetyl)-N-(4-tolyl)-3-aminofenol, 3-[N-(2-imidazolin2-yl-metyl)-4-toluidino]-fenol, C17H19N3O, Mr 281,39; -antidrenergikum,
syntetické -sympatikolytikum, antagonista adrenalínu.
Fentolamín

Indikácie – pouţíva sa ako vazodilatans pri poruchách periférneho
prekrvenia, v dg. a th. feo-chromocytómu, th. hypertenznej krízy pri

feochromocytóme, kontrola TK pri operácii feo-chromocytóme a hypertenzii vyvolanej interakciou
inhibítorov MAO s niekt. potravinami (syry); nekrózy koţe, napr. po extravazácii parenterálne
podaného noradrenalínu indikácie v urológii.
Kontraindikácie – akút infarkt myokardu, ischemická choroba srdca, gravidita, vredová choroby
ţalúdka a dvanástnika.
Nežiaduce účinky – akút. a prolongované epizódy hypotenzie, tachykardia, arytmie, slabosť, návaly,
nauzea, vracanie, hnačka.
Dávkovanie – 5 – 15 mg i. v. ako bolus al. i. v. infúziou rýchlosťou 0,2 – 2 mg/min.
®

®

Prípravok – Phentolaminum mesylas – Regitin inj. Ciba-Geigy, Rogitine .
fentolamínový test →testy.
fentóniumbromid – [3(S)-endo]-8-)2-[1,1,-bifenyl]-4-yl-2-oxoetyl)-3-(3-hydroxy-1-oxo-2-fenylpropoxy)4
8-metyl-8-azoniabicyklo[3.2.1]oktánbromid,
Nfenylfenacyl)-1-hyoscyamí-niumbromid, C31H34BrNO4,
Mr 564,53; anticholínergikum, antispazmodikum (Fa
®
®
®
®
402 , Z 326 , Ketoscilium , Ulcesium ).
Fentóniumbromid

fenurón – N,N-dimetyl-N-fenylmočovina, C9H12N2O, C6H5NHCON(CH3)2, Mr 164,20; herbicídum
®
®
®
(Dybar ; trichlóracetát C10H14Cl3N2O3 – Urob , fenuron TCA ).
fenvalerát – kyano(3-fenoxyfenyl)metylester kys. 4-chlór- -(1-metyletyl)benzénoctovej, C25-H22ClNO3,
Mr 419,92; syntetické pyretroidné insekticídum bez obvyklého cyklopropáno-vého kruhu,
®
®
®
®
ektoparaziticídum (S 5602 , SD 43775 , WL 43775 , Belmark ,
®
®
®
®
Pydrin , Pyridin , Sumicidin , Tirade ).
Fenvalerát

fenyl- – jednomocná atómová skupina C6H5, aryl, radikál benzolov, vyskytuje sa v mnohých
aromatických zlúč.
-fenylacetamid – -toluamid, C8H9NO, Mr 135,16; amid kys.
fenyloctovej (nezamieňať s N-fenylacetamidom, kt. je acetanilid). Látka pouţívaná pri
výrobe penicilínu G.
-phenylacetamid
fenylacetylmočovina →fenacetamid.
fenylacetón – phenylacetonum; fenyl-2-propanón; benzylmetylketón, C9H10O, C6H5CH2CO-OH, Mr
134,18, pouţíva sa v org. syntéze na prípravu benzylových radikálov fotolýzou; podlieha zákonu o
omamných látkach.
fenylacetylsalicylát – phenylacetyl salicylatum; fenylester kys. 2-(acetyloxy)benzoovej, C15-H12O4,
®
CH3COOC6H4COOC6H5, Mr 256,25; analgetikum, antipyretikum, antiflogistikum (Acetylsalol ,
®
®
Spiroform , Vesipyrin ).
-fenylakrylaldehyd →cinamladehyd.

L-fenylalanín –
-aminohydroškoricová kys. L- -amino- fenylpropiónová, C9H11NO2, C6H5CH2CH(NH2)COOH, Mr 165,19; aromatická proteogénna,
glukogénna a ketogénna esenciálna
aminokyselina.
Prvým
stupňom
katabolizmu Phe je hydroxylácia na Ltyrozín, kt. je prekurzorom melanínu,
neurotransmitera dopamínu, hormó-nov
adrenalínu, noradrenalínu a tyroxínu a i.
zlúč. Prvý stupeň katalyzuje Phe
hydroxyláza (typ monoxygenázy, EC
1.14.16.1).
Nadbytok
L-tyrozínu
sa
odburáva na fumarát a acetoacetát.
Dedične
podmienený
deficit
Phe
hydroxylázy
zapríčiňuje
nedostatočnú
syntézu Phe (→fenylketonúria). Postihnutí
jedinci nie sú schopní premieňať Phe na
tyrozín, močom vylučujú fenylpyruvát a
kys. fenyloctovú. Iný typ fenylketonúrie je
následkom porušenej redukcie al. syntézy
dihydrobiopterínu. Ďalšia gen. podmienená
porucha vzniká následkom chýbania
homogentizínoxidázy (→alkaptonúria), pri
kt. následkom autooxidácie kys. homogentizovej moč pacientov na svetle tmavne.
Odporúčaný denný prívod pre dospelého muţa je 2,2 g/d. Celé vajce obsahuje 5,4 %, tučné mlieko
5,1 % L-Phe. D-Phe vyuţíva ľudský organizmus len veľmi málo. Komerčne sa L-Phe izoluje z
proteínov, ako je ovalbumín, laktalbumín, zeín a fibrín. Syntézu L-Phe z L-tyrozínu uskutočnil Coffey
a spol. (1959), mikróbiovú syntézu Huang (1961), syntézu DL-f. Fischer (1904); →L-Phenylalaninum,
ČsL 4.
fenylalanínamoniaklyáza – skr. PAL (EC 4.3.1.5) enzým húb a rastlín katalyzujúci konverziu Lfenylalanínu (Phe) na kys. trans-škoricovú a amoniak neoxidačnou deamináciou, včasnou kľúčovou
reakciou biosyntézy →flavonoidov a →lignínu. PAL je tetramérický proteín, Mr ~ 330 000,
pozostávajúci zo 4 podjednotiek s Mr po 83 000. K výnimkám patrí PAL horčice (4 podjednotky, Mr
kaţdej je 55 000) a PAL pšeničných listov (2 podjednotky, Mr 75 000 + 2 podjednotky Mr 85 000).
PAL má dve aktívne miesta na tetramér a podobne ako histidín amoniaklyáza obsahuje aktívne
miesto dehydroalanínový zvyšok. Aktivita PAL sa zvyšuje, keď sa začína biosyntéza flavonoidových
fytoalexínov.
fenylalaninémia – [phenylalaninaemia] prítomnosť →fenylalanínu v krvi.
fenylalanínhydroxyláza →fenylalanín-4-monoxygenáza.
fenylalanín-4-monoxygenáza – EC 1.14.16.1, enzým, kt. aktivuje molekulový kyslík a katalyzuje
oxidáciu fenylalanínu na tyrozín; deficit enzýmu má za následok hyperfenylalaninémiu;
→fenylalanín.
fenylamín →anilín.
fenylaminosalicylát – phenylaminosalicylatum, fenylester kys. 4-amino-2-hydroxybenzoovej,
®
®
C13H11NO3, Mr 229,23; tuberkulostatikum (Phenyl-PAS , Pheny-PAS-Tebamin ,
®
®
Tebamin , Tebanyl ).
Fenylaminosalicylát

2-fenyl-1H-benzimidazol
–
2-phenyl-1H-benzimidazolum;
®
C13H10N2, Mr 194,23; anthelmintikum (Gainex ).

,

→N,N -benzenyl-o-fenyléndia-mín,

fenylbutazón →Phenylbutazonum, ČSL 4.
-fenylbutyramid – -phenylbutyramidum; -etylbenzénacetamid, C10H13NO, Mr 163,21;
®
®
®
®
antihypercholesterolemikum (TH 4128 , Hyposterol , Natol , Phenetamid ,
®
Redusterol ).
-fenylbutyramid

fenyléndiamín – phenylendiaminum; aminoanilín; benzéndiamín; orsín, C6H4(NH2)2, Mr 108,14;
derivát anilínu, známy je v 3 izoméroch 1,2- (o-), 1,3-(m-), 1,4-(p-). Sú to bezfarebné kryštalické
látky zásaditého charakteru, rozp. vo vode a alkohole. Vyrábajú sa redukciou príslušných
dinitrobenzénov al. nitroanilínov ţelezom v kys. soľnej. Pouţívajú sa ako farbivá na
farbenie plstených materiálov, vlasov, ako lak na nechty; silný alergén. Môţu vyvolať
ekzém a asthma bronchiale.
Fenyléndiamín

fenylefrín – phenylephrinum, syn. metaoxedrín; neosynefrín, 1-(3-hydroxyfenyl)-2-metyl-aminoetanol;
(R)-3-hydroxy--[(metylamino)metyl]benzénmetanol, C9H13NO2, Mr 167,23; syntetické priame 1sympatikomimetikum. Pouţíva sa vo forme hydrochloridu ako antihypotenzívum na udrţovanie TK a
ako miestne nosové a oftalmologické vazokonstringens, prísada k lokálnym
anestetikám, ako aj ako periférne analeptikum. Prudkú reflexnú bradykardiu moţno
vyuţiť pri paroxyzmálnej tachykardii. V oftalmológii sa pouţíva ako mydriatikum.
Fenylefrín
®

®

®

®

Prípravky – hydrochlorid C9H14ClNO2 – Adrianol , Ak-Dilate , Ak-Nefrin , Fenilar , Isophrin
®
®
®
®
®
Hydrochloride , Lexatol , Meta-Synephrine hydrocholride , Meta Sympatol , m-Sympatol ,
®
®
®
®
®
®
®
Metazon , Neophryn , Neo-Synephrine hydrochloride , Oftafrine , Pyracort D , Prefrin , Mydfrin .
fenylén – dvojmocný radikál, C6H4.
p-fenyléndiamíny – [p-phenylendiaminum] benzéndiamíny, C6H4(NH2)2, Mr 108,14; deriváty anilínu,
známe sú v 3 izoméroch 1,2- (o-), 1,3-(m-), 1,4-(p-). Sú to bezfarebné kryštalické, zásadité látky,
rozp. vo vode a alkohole. Vyrábajú sa redukciou príslušných dinitrobenzénov al. nitroanilínov
ţelezom v kys. soľnej. Pouţívajú sa ako farbivá na farbenie plstených materiálov, vlasov, ako lak
nechty; silný alergén. Môţu vyvolať ekzém a asthma bronchiale.
fenyletanolamín –
-aminometyl(benzénmetabol, C8H11NO, Mr 137,18; sulfát
sa pouţíva ako miestna vazokonstričná látka (sulfát C 16H24N2O6S, dl--fenyl-®
aminoetanolsulfát – Apophedrin ).

fenyldimetylpyrazón →antipyrín.
fenyletanol →konzervanty.

,

fenyletylalkohol – C6H5C; (1,1 -bifenyl)-2-ol, C12H10O, Mr 170,20; pouţíva sa v gumárenstve, ako
poľnohospodársH2CH2OH, Mr 122,16; aromaticko-alifatický alkohol, bezfarebná, príjemne voňajúca
kvapalina, pálčivej chuti, nachádza sa v ruţovej silici. Pouţíva sa v kozmetike, ako bateriostatikum a
konzervans.
fenyletylamín →katecholamíny.
fenyletylén →styrén.
o-fenylfenol – o-phenyl phenolumke fungicídum a dezinficiens. Vyvoláva toxické príznaky podobné
→fenolu.
o-fenylfenol

fenylhydrazín – phenylhydrazinum; syn. hydrazinobenzén, C6H5–NH–NH2, Mr 108,14; diazoderivát
anilínu, silné redukovadlo, v organizme vzniká ako metabolit anilínu; vyvoláva methemoglobinémiu
a hemolýzu, pokladá sa za karcinogén; pouţíval sa ako činidlo na dôkaz cukrov, ketónov a
aldehydov, ako aj v org. syntéze pri výrobe farbív, antipyrínu, nitrónu (stabilizátor výbušnín).
fenylhydrazón – phenylhydrazonum, zlúč. ketónu al. aldehydu s fenylhydrazínom všeobecného
vzorca R2C=NNHC6H5, resp. RCH=NNHC6H5. Pouţívajú sa na izoláciu ketónov al. aldehydov zo
zmesi rozličných látok. F. dobre kryštalizujú a hydrolýzou poskytujú východiskové karbonylové zlúč.
Pouţívajú sa pri syntéze heterocyklických zlúč. a i.
fenylhydroxylamín – phenylhydroxylaminum, C6H5NHOH, Mr 109,12; arylhydroxylamín, bezfarebné
kryštáliky, rozp. vo vode, alkohole a éteri. Pôsobením minerálnych kys. sa fenylhydroxylamín
prešmykuje na aminofenol C6H5HOH → HOC6H4NH2; reakcia sa vyznačuje intermolekulovým
mechanizmom (patrí k typu Hoffmannovho-Martiusovho prešmyku). S kys. dusitou dáva Nnitrózofenylhydroxylamín.
,

2-fenyl-6-chlórfenol – 2-phenyl-6-chlorophenolum; →2-fenyl-6-chlorofenol; 3-chlór-1,1 -bifenyl]-2-ol;
6-chlorortohexenol, C12H9ClO, Mr 204,65; germicídum, fungicdum.
2-fenyl-6-chlórfenol

fenylhydrazóny – zlúč. ketónu al. aldehydu s fenylhydrazínom všeobecného vzorca R 2C=N-NHC6H5,
resp. RCH=N-NHC6H5. Pouţívajú sa na izoláciu ketónov al. aldehydov zo zmesi rozličných látok. F.
dobre kryštalizujú a hydrolýzou poskytujú východiskové karbonylové zlúč. Pouţívajú sa pri syntéze
heterocyklických zlúč. a i.
fenylindandión →antikoagulanciá.
fenylizopropylamín →sympatikomimetiká.
fenylkarbinol – syn. →benzylakohol.
fenylkarbonát – phenylcarbonatum; difenylester kys. karbónovej, difenylkarbonát, C 13H10O3,
C6H5OCOOC6H5, Mr 214,22; lesklé ihličky, v roztavenom stave sa pouţíva ako rozpúšťadlo
nitrocelulózy.
fenylketonúria – skr. PKU, syn. Föllingov sy., oligophrenia phenylpyruvica, vrodená porucha
metabolizmu →fenylalanínu (Phe) podmienená deficitom fenylalanínhydroxylázy al. jej koenzýmu,
tetrahydrofolátu (BH4). Tento enzým katalyzuje premenu Phe na tyrozín. Hromadenie Phe a jeho
metabolitov v telových tekutinách vyvoláva ťaţké somatické, no najmä psychické poškodenie

dieťaťa vrátane progresívnej mentálnej retardácie s rôznym stupňom oligofrénie ( je jej najčastejšou
príčinou). Rozoznáva sa niekoľko foriem f.

Klasická fenylketonúria – je autozómovo recesívne dedičné ochorernie, gén pre f. je lokalizovaný
na dlhšom (q) ramienku 12. chromozómu. Gén pre f. (počet heterozygotov) v populácii sa odhaduje
na 2 %, výskyt ochorenia na 1: 10 000 ţivonarodených detí.
Klin. obraz – prvé prejavy sa zisťujú uţ v 2. mes. ţivota. Dieťa býva dráţdivé, vracia, moč a pot
zapácha po myšiach (vlčí zápach). Koţa je bledá, suchá, drsná, ekzematózna, oči modré, vlasy
plavé. V prvých r. ţivota býva sklon ku konvulziám. V časti prípadov býva vystupujúca horná čeľusť,
široké hryzáky s medzerami, hypopláziou skloviny, pedes plani, retardácia rastu a epikantus. Od 9.
mes. dieťa výrazne psychomotoricky zaostáva. V 1/3 sa vyvinie imbecilita, v 2/3 idiócia.Časté sú
kŕče, zmeny na EEG (hypsarytmia), pavor nocturnus, katatonické drţanie tela, šľachová
hyperreflexia, môţe byť mikrocefália. Trvalej mentálnej retardácii môţe zabrániť len včasná th. pred
3. r. ţivota, najlepšie však uţ v 1. mes. ţivota.
Dg. – dôleţitá je včasná dg. Prvé týţd. ţivota bývajú zvýšené hodnoty Phe v plazme, metabolity
(kys. fenylpyrohrozná a kys. o-hydroxyfenyloctová) sa v moči vyskytujú aţ po 4. aţ 8. mes. Zvýšené
koncentrácie Phe uţ v novorodeneckom období sa dokáţu Guthrieho testom (Sevatest FKU) v 2 kv.
krvi, kt. sa pouţíva na povinný hromadný skríning novorodencov. Pozitivita skúšky je u detí s f. na
bielkovinovej strave zvyčajne uţ 4. – 5. d po narodení. Novorodencovi sa odoberá krv z pätičky na
filtračný papier 5. d po narodení a po-siela sa poštou do laboratória. U detí s pozit. výsledkom sa
má vyšetriť Phe a tyrozín v krvi a koncentrácia BH4. Hodnoty Phe v plazme bývajú (okolo 1000
mmol/l), hodnoty tyrozínu v referenčnom rozpätí. Skúška s 10 % FeCl3 s okyseleným močom dáva
zelené al. zelenomodré sfarbenie. Moţno ju robiť aj na pomočenej plienke, ale zvyčajne je pozit. aţ
o 4 – 8 týţd. po narodení, čo je pre úspešnú th. neskoro. Modifikáciou testu s FeCl 3 je papieriková
®
skúška (Phenistix ). Moţná je aj prenatálna dg. f. cytogenetickou analýzou, vyšetrením plodovej
vody odobratej amniocentézou a biopsiou choriónových klkov a rozpracovaná je aj dg.
heterozygotov (sledovanie metabolizmu Phe po záťaţi, analýza DNA).
Dfdg. – treba odlíšiť perinatálnu encephalopatiu, ranú detskú mozgovú obrnu, prechodné
hyperfenylalaninémie novorodeneckého veku, pylorostenózu.
Th. – sa zameriava na včasné zníţenie Phe v diéte. Pouţívajú sa kazeínové hydrolyzáty zbavené
®
®
®
®
®
Phe (Cymogram , Eiweisshydrolysate , Lofenalac , Minafen , Sinfenal ) za monitorovania Phe v
plazme, za optimálne sa pokladajú hodnoty 120 – 500 mmol/l. Niţšie hodnoty Phe v plazme môţu
vyvolať nechuť do jedenia, únavnosť aţ letargiu, anémiou s hnačkami.
F. sa vyskytuje aj pri gen. podmienenom deficite tetrahydrobiopterínu. Postihuje asi 2 % deti
s hyperfenylalaninémiou. Klin. príznaky sú podobné klasickej forme f. Neurol. zmeny progredujú aj
pri diéte s obmedzením Phe, pretoţe BH4 je kofaktorom Phe-hydroxylázy, ale aj hydroxyláz tyrozínu
a tryptofánu, enzýmov potrebných na syntézu sérotonínu a dopamínu. Deficit BH 4 môţe byť
podmienený chýbaním hociktorého z 3 enzýmov zúčastňujúcich sa na jeho biosyntéze z
guanozínfosfátu (BH2-syntetáza, BH2-reduktáza a GTP-cyklohydroxyláza).
Dg. – v sére, moči a likvore sú zvýšené hodnoty neopterínu a zníţené koncentrácie biopterínu. Po
podaní BH4 (7 – 10 mg/kg p. o.) klesne koncentrácia Phe v sére v priebehu 6 h. Stanovujú sa
aktivity deficitných enzýmov v tkanivách: BH2-reduktáza v leukocytoch, erytrocytoch, pečeni,

fibroblastoch, BH2-syntetáza v obličkách, pečeni a erytrocytoch, GTP-cyklohydroxyláza v pečeni, a
lymfocytoch stimulovaných fytohemaglutinínom.
Th. – včasná th. spočíva v diéte s obmedzením Phe, súčasne však treba podávať L-dopu a sérotonín. Samotné podávanie BH4 nezabráni poškodeniu CNS, pretoţe nepreniká hematoencefalickou bariérou.
Trvalá hyperfenylalaninémia – býva následkom zníţenej aktivity Phe-hydroxylázy na 3 – 15 %
močom nevylučujú. Táto forma je zriedkavejšia ako klasická f. Guthrieho test býva pozit., ale deti sú
bez klin. príznaky a ich psych. vývoj je neporušený aj bez diéty. Odporúča sa u nich zníţiť prívod
bielkovín.
Prechodné hyperfenylalaninémie – vyskytujú sa u pacientov s prechodnou hypertyrozinémiou.
Hodnoty Phe sa upravia, keď dozrejú oxidačné enzýmy tyrozínu. Pri oneskorenom dozrievaní Phetransaminázy stačí prechodne zníţiť prívod bielkovín.
Časť Phe sa mení na fenylpyruvát a vylučuje sa močom, kt. zapácha po myšiach; dokazuje sa
Föllingovou skúškou. Phe v krvi sa dokazuje →Guthrieho testom (→testy).
Metodický pokyn MZ na zabezpečenie skríningu fenylketonúrie (PKU) a kongenitálnej
hypotyreózy (KH) novorodencov v SR a o následnej starostlivosti o zachytené prípady
Vestník MZ SR, čiastka 6 – 7/1995
U všetkých ţivonarodených detí na 5. d po narodení sa odoberá vzorka na stanovenie fenylalanínu
(Phe)(detekcia PFK) a tyreoidových hormónov (detekcia KH). U novorodencov, kt. nemajú v 5. d
dostatočný príjem bielkovín v potrave sa odber vykoná aţ po jeho optimalizácii, najneskôr však 14.
d po narodení. O dôvode vyšetrenia treba informovať matku dieťaťa.
Technika odberu vzorky
Krv sa odoberá z pätičky po hyperemizácii trením, následnej dezinfekcii koţe (nie jódovým
preparátom) na filtrračný papierik ,,Test-card – 29292“, kt. na základe poţiadavok distribuje
Skríningové centrum novorodencov (SCN) v SR NsP F. D. Roosevelta B. Bystrica. Pätička sa
napichne dostatočne hlboko sterilnou ihlou, resp. lancetkou. Prvá kv. so zvyškom dezinfekčného
rozt. sa zotrie sterilným suchým tampónom a na ďalšiu utvorenú kv. sa priloţí odberový papierik
opakom predtlače tak, aby krv presiakla a úplne vyplnila plocha predtlače kruhu na líci papierika.
Odoberajú sa 4 kv. krvi – 4 terčíky. V odobratej vzorke nesmú zostať zvyšky dezinfekčného činidla.
Krv sa nesmie vysušovať priamym teplom (priame slnko, radiátor ap.). Nedodrţanie uvedenej
techniky odberu môţe mať za následok klamné výsledky.
Dokumentácia
Vzorky so suchými kvapkami krvi sa odosielajú s vyplneným protokolom skríningu FKU + KH, kt. je
sprievodným listom odobratých vzoriek krvi. Odosielajúce zariadenie uvádza na odberovom lístku i
protokole kód dieťaťa. Kaţdé zariadenie je kódované autoznačkou okresu (prvé dve písmená), tretie
písmeno (ABCD) udáva konkrétne zariadenie, v kt. sa dieťa narodilo. Ak sa krv odbrala aţ po
prepustení dieťaťa v teréne, pridáva sa pre informáciu SCN 4. písmeno ,,T“ (terén). Číslo za
zlomkom udáva poradie dieťaťa v skríningu od začiatku kalendárneho roka, v kt. sa dieťa narodilo.
Kódujú sa len deti, u kt. sa odobrala krv na skríning. Poradie vynecháva detí zomrelé pred
skríningom, a teda nemoţno určovať číslo kódu pri narodení, ale po odbere.
Ak výsledok vyšetrenia prvá kv. krvi na KH (T4) svedčí o susp. KH, vyšetrí sa z druhej kv. krvi TSH.
Podľa stupňa odchýlky hodnôt od normy (vnútorná kontrola referenčných hodnôt) nasleduje
vyţiadanie následných vzoriek na overenie (recall) al. ,,horúci recall“ – urgentné predvolanie na
dovyšetrovanie v regionálnom dg. centre.

