
FO – skr. frontookcipitálny, čelovozáhlavný. 

foam – [angl.] pena, lieková forma vhodná na muistne podávanie niekt. liekov, najmä v koţnom 

lekárstve. 

foamy vírusy – angl. „penovité vírusy“, Spumaviridae. Podčeľaď retrovírusov, kt. vyvolávajú 

asymptomatické infekcie zvierat i ľudí. Nemajú transformačné pôsobenie. Názov súvisí s tvorbou 

syncýcií v kultúre s penovým vzhľadom 

FOB – skr.  1. angl. fecal occult blood okultné krvácanie; 2. fibrooptická bronchoskopia. 

Fobex
®
 – antideprersívum, anticholínergikum; →benaktyzín.  

fóbia – [phobia] psychol. chorobný strach z určitej osoby, zvieraťa, predmetov, javov, situácií spojený s 

úzkosťou. Ide o skupinu psychických porúch s úzkosťou vyvolanou len (al. prevaţne) určitými dobre 

definovanými situáciami al. objektmi mimo pacienta, kt. nie sú beţne nebezpečné. Pacient sa preto 

týmto situáciám a objektom vyhýba al,. ich znáša s pocitom hrúzy. Fobická úzkosť sa nedá 

subjektívne, fyziol. ani v správaní rozlíšiť od iných typov úzkosti; môţe mať rôzny stupeň závaţnosti 

od mierneho pocitu nepohody aţ k desu. Pacientov záujem sa môţe sústrediť na jednotlivé 

symptómy, napr. palpitácie al. pocity mdloby a často sa pridrţuje sek. strach zo smrti, straty 

sebakontroly al. ,,zbláznenia“. Úzkosť sa nemierni ani keď si pacient uvedomuje, ţe statní 

nepokladajú danú situáciu za nebezpečnú al. hrozivú. Na vyvolanie anticipačnej úzkosti stačí 

pomyslenie na to, ţe sa pacient dostane do fobickej situácie.  

Výskyt ťaţších f. v populácií sa odhaduje na 3 – 5 %, ľahších na 10 – 20 %. Asi dvakrát častejšia je 

u ţien ako u muţov. 

Freud (1895) pokladal f. za pokus vyrovnať sa s úzkosťou, kt. je cudzia →egu, a to jej substitúciou 

al. vytesnením. F. sa mali týkať objektov, kt. mali nevedomé, symbolické významy a predstavovali 

rané infantilné obavy, úzkosti a strachy. Rozoznáva beţné (napr. samota, smrť, choroba, 

nebezpečie, strach pred hadom ap.) a špecifické, kt. u normálneho jedinca nevyvolávajú pocity 

strachu. 

V behaviorálnej th. (Wolpe, Esyenck) sa f. chápu ako nadmerná reakcia strachu, kt. pretrváva a je 

maladaptívna. Chýba tu zdôraznenie iracionality, chorobnej perzistencie, nutkavosti, vtieravosti. Ide 

o fixovanú formu správania vplyvom frustrácie, o abnormálnu fixáciu chybných návykov (chybné 

podmieňovanie, učenie). 

F. sa zaraďuje sa k obsesiám, t. j. vtieravým myšlienkam silne emočne zafarbeným. Ide o ob-

sedantný strach, vtieravé obavy, kt. chorý pociťuje voči určitým objektom al. situáciám a nútia ho k 

určitému konaniu. Objektom f. sa môţe stať čokoľvek, čo má pre daného jedinca osobitný význam. 

Strach je pri f. niekedy natoľko silný, ţe zasahuje do kaţdodenného ţivota. Je to patický, 

bezdôvodný strach, kt. má často nezmyselný obsah, takţe ani chorý sám si ho nevie vysvetliť. 

Príkladom môţe byť človek, kt. strach z davu nedovolí chodiť do kina al. pohybovať sa po 

preplnených chodníkoch, hoci je tomu kaţdý d nedobrovoľne vystavený. F. si človek uvedomuje a 

usiluje sa ich aj zbaviť. Presadzujú sa však proti jeho vôli, napriek tomu, ţe si uvedomuje ich 

bezdôvodnosť a má k nim kritický postoj. Nedajú sa potlačiť a čím úpornejšie ich chce zahnať, tým 

nástojčivejšie vystupujú do popredia. 

Anxieta je strach, kt. sa na rozdiel od týchto predmetných strachov nespája s určitým konkrétnym 

obsahom al. predmetom. Pri f. sa pacienti v skutočnosti neboja týchto predmetov, ale nevedia sa 

ubrániť stiesnenosti. Niekedy človek trpí jednou špecifickou f. a v iných smeroch nevykazuje 

poruchy, inokedy sa pridávajú iné symptómy, vnútorné napätie a pocity úzkosti. Niekt. sú 

podmienenými reakciami na strach. Ľudia obývajúci sa vody, výšok, bleskov, psov, pavúkov, môţu 



nájsť pôvod svojho strachu v situácii, keď boli vydesení, zranení ap. v prítomnosti objektu, kt. sa tak 

stal podnetom na ich fobické reakcie. Niekedy moţno príčinu zistiť v traumatických záţitkoch z 

detstva, keď napr. pes vykonal nečakaný výpad al. pavúk prebehol cez tvár dieťaťa leţiaceho v 

kočíku. Môţe nastať prenos fobických podnetov na iné objekty, pričom zistenie pôvodu býva ťaţké. 

Podľa Banduru (1969) f. moţno vysvetliť napodobňovaním správania druhých, napr. rodičov a 

prenášajú sa sociálnym učením. Zistil, ţe väčšina detí okolo 5. r., kt. trpia f. zo psov, má aj matky 

trpiace f. zo psov. Seligman (1971) predpokladá, ţe evolúcia utvorila v ľuďoch biol. reakciu správať 

sa bojaz-livo k nebezpečným podnetom, ako sú hady, pavúky a i. V mnohých pokusoch sa 

klasickým podmienením utvoril reakcia na strach, a to na pavúky a hady, ako aj úplne neškodné 

podnety, ako sú huby a machy. Vyvolanie reakcie na evolúciou pripravené podnety bolo ľahké 

a rých-le, zato však ťaţko sa ich bolo zbaviť. F. sa vyskytujú pri anxiózno-fóbickej neuróze, schizo-

frénii, org. psychózach. 

Uvádza sa, ţe najčastejšou f. je agorafóbia. Asi 88 % tvoria mladšie ţeny. Začína sa obyčajne uţ v 

ranom dospelom veku. Patrí sem nielen strach z otvorených priestranstiev, ale aj sprievodných 

okolností, napr. prítomnosti davu, preplnených miestností, domov s ťaţšou moţnosťou okamţitého 

úniku, strach z opustenia domova, vchádzania do obchodov, pripájania sa k davu, vstupovanie na 

verejné miesta al. cestovania v hromadných prostriedkoch. Patrí sem aj klaustrofóbia, kt. azda 

najviac obmedzuje svojho nositeľa; nieklt. postihnutí nie sú schoppní ani výjsť z domova. Mnohí 

pacienti majú hrôzu z toho, ţe by mohli na verejnosti omdlieť a ostať bez pomoci. Môţu byť 

prítomné depresívne a obsedantné príznaky, sociálna f. al. depersonalizácia, ale neprevládajú v 

klin. obraze. Ak sa agorafóbia účinne nelieči, môţe sa stať chron., aj keď intenzita obvykle kolíše. 

Podľa MKCH-10 sa f. zaraďujú k neurotickým poruchám vyvolaným stresom a k somatomorfným 

poruchám a delia sa takto: 

 

F40 Fobické úzkostné poruchy 

 F40.0 Agorafóbia 

       .00 bez panickej poruchy 

       .01 s panickou poruchou 

 F40.1 Sociálna fóbia 

 F40.2 Špecifikované (izolované) fóbie 

 F40.8 Iné fobické úzkostné poruchy 

 F40.9 Nešpecifikovaná fobická úzkostná porucha 

Dg. – opiera sa o psychologické, behaviorálne al. vegetatívne príznaky ako prim. prejavy úzkosti a nie 

sek. prejavy iných príznakov, ako napr. bludov al. obsedantných myšlienok. Úzkosť musí byť 

obmedzená na prítomnosť určitého fobického objektu al. situácie. 

Dfdg. – treba vylúčiť depresívne poruchy; často sa však obidve kombinujú, preexistujú f. sa takmer 

vţdy zhoršuje pri interkurentnej depresívnej fáze. Niekt. depresívne fáze sa zasa spájajú s 

dočasnou fobickou úzkosťou, depresívna nálada napr. s agarofóbiou. Pre dg. je určujúca časová 

priorita poruchy. Fobická reakcia pri pohľade na krv a poranenie sa líši od ostatných fóbií tým, ţe 

vyvoláva skôr bradykardiu a niekedy mdloby ako tachykardiu. Obavy z choroby (nozofóbia) a 

znetvorenia (dysmorfofóbia) sa klasifikujú ako hypochondrické poruchy (F45.2). Keď presvedčenie o 

chorobe dosahuje intenzity bludu, klasifikuje sa ako porucha s bludmi (F22.0). Čistá panická 

porucha sa nespája s fóbiou. Panická porucha (F41.0) sa pokladá za prejav závaţnosti f.; pri dg. sa 

dáva prednosť f. 

Neurotická fóbia – zastar. výraz označujúci spojenie f. s vracaním, záchvatmi a omdlievaním, 

odmietanie ísť do pivnice zo strachu pred myšami, do lesa pred hadmi, k rybníku zo strachu 

z utopenia al. ţiab. 



Situačná fóbia – chorobný strach z určitej situácie, oproti f. z činnosti; napr. situácia byť zaradený 

do školskej triedy, skúšaný ap. 

Sociálna fóbia – trvalý neopodstatnený strach z hovoru, písania, pitia, a jedenia v prítomnosti iných 

ľudí. Začína sa často v adolescencii a sústreďujú sa okolo strachu zo zvedavých pohľadov iných 

ľudí v pomerne malých skupinách (na rozdiel od davu), čo má za následok vyhýbanie sa pobytu v 

spoločnosti. Vyskytujú sa rovnako často u ţien ako muţov. Môţu byť konkrétne (napr. obmedzené 

na jedenie, hovor na verejnosti). Dôleţitý môţe byť strach z vracania na verejnosti, majú napr. hrôzu 

z toho, ţe by mohli na verejnosti omdlieť a ostať bez pomoci. Pacient sa vyhýba situáciám, v kt. 

môţe byť pozorovaný (skotofóbia). F. sa spája s nízkym sebahodnotením a strachom z kritiky. Môţe 

sa prejaviť sťaţnosťami na červenanie sa, ťaţkosti pri pohľade z očí do oíá, tras rúk, nauzeu al. 

naliehavú potrebu močiť, pričom pacient je presvedčený, ţe niekt. z týchto sek. prejavov jeho 

úzkosti je prim. problémom. Symptómy môţu progredovať aţ do panických aták. Nápadne je 

vyhýbanie sa sociálnym situáciám, kt. v extrémnych prípadoch vyvoklávajú takmer úplnú sociálnu 

izoláciu. Beţná je nadmerná obava jednať s autoritami, ako je učiteľ, nadriadený, sudca, stráţnik ap. 

Strach môţe prameniť z predstavy o vlastnej ošklivosti. Niekedy sa pacient domáha nápravy aj 

plastickou operáciou. Sem patrí antropofóbia a sociálna neuróza. Dfdg. treba vylúčiť depresívne 

poruchy a agarofóbiu.  

Školská fóbia – chorobný strach zo školy a všetkého, čo ju predstavuje, t. j. učenie, učitelia a i.; 

väčšinou sa vysvetľuje separačnou úzkosťou. 

 

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

Prehľad fóbií 

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

acerofóbia – z kyslosti 

aerofóbia – z prievanu 

aero-akrofóbia – z voľných a vysokých priestorov  

afefóbia – z dotyku 

agalmatoremafóbia – z toho, ţe prehovorí socha  

   pri prehliadkemúzea  

agorafóbia – z otvorených priestorov 

agyiofóbia – strach z ulice 

achluofóbia – z tmy 

aichmofóbia – z ihiel, ostrých predmetov 

ailurofóbia – z mačiek 

akarofóbia – z hmyzu 

akrofóbia – z vysokých miest 

akust(ik)ofóbia – z mrakov, zo zvuku 

akvafóbia – z vody 

alienofóbia – z odcudzenia sa 

algofóbia – z bolesti 

amatofóbia – strach z prachu 

amaxofóbia – z dopravných prostriedkov 

amychofóbia – z drápov, škriabnutia 

androfóbia – z muţov  

anemofóbia – z vetra 

anginofóbia – z udusenia 

antlofóbia – z povodne, potopy 

antlopofóbia – z jedla 

antropofóbia – z ľudí 

apeirofóbia – z nekonečna 

apifóbia – z včiel 

arachnefóbia – z pavúkov 

astenofóbia – z únavy 

astro(po)fóbia – z hromu a blesku 

atefóbia – zo zničenia 

aulofóbia – z flauty 

aururafóbia – zo severnej ţiary 

autofóbia – zo samoty, zo seba samého 

automyzofóbia – z osobnej nečistoty 

bacilofóbia – z bacilov 

bakteriofóbia – z baktérií 

balemnofóbia →aichmofóbia 

balistofóbia – zo striel 

barofóbia – z tiaţe  

batmofóbia – zo schodísk 

batofóbia – z hĺbin, výšok 

batrachofóbia – zo ţiab 

bazifóbia (bazofóbia) – z chôdze 

bele(m)nofóbia – z ihiel, ostrých predmetov 

bibliofóbia – z kníh 

bromidrozifóbia – z osobného zápachu 

brontofóbia – z hromu 

cenofóbia – syn. kenofóbia, z uzavretého priesto- 

   ru, prázdnych miest  

cenotofóbia – z nového, neznámeho 

cibofóbia – z jedla 

cynofóbia – z besnoty 

cypri(do)fóbia – zo sexu a pohlavných chorôb 

demofóbia – z davu 



démonofóbia – z duchov, diablov; démo(nomá)- 

   nia, enteománia 

dermatofóbia – z poškodenia koţe 

dermatoziofóbia – z koţného ochorenia 

dextrofóbia – z pravej strany 

dikefóbia – zo spravodlivosti 

dipsofóbia strach napiť sa 

domatofóbia – z domov 

dorafóbia – z koţe zvierat 

dromofóbia – z ulice 

dypsofóbia – nespontánne pitie al. nevyţadovanie    

   pitia z chorých pri oneirických stavoch zmäte- 

   nosti 

dysmorfofóbia – zo znetvorenia  

dyspsychofóbia – z psychologickej a sociálnej 

dysfunkcie, zo “zošialenia“, vlastného zločinu  

eizoprofóbia – zo zrkadiel 

elektrofóbia – z elekt. prúdu 

emetofóbia – z vracania 

enizofóbia – z kritiky 

enofóbia – z alkoholu 

enteofóbia →démonofóbia 

entomofóbia – z hmyzu 

eozofóbia – z rozodnievania 

epizotrofóbia – zo zrkadla 

erem(i)ofóbia – zo samoty  

ergaziofóbia – z práce a zodpovednosti 

ergofóbia – z práce 

erytrofóbia – z červených objektov 

ereutofóbia – z nevhodného zapýrenia sa 

eurotofóbia – zo ţenských genitálií  

fagofóbia – z jedenia 

fantomofóbia – z prízrakov 

farmakofóbia – z liekov 

fazmofóbia – zo strašidiel 

febrifóbia – z horúčky 

fengofóbia – z denného svetla 

fobofóbia – zo strachu 

fonofóbia – z hovorenia, z hluku, hlasnej reči 

fotofóbia – zo svetla 

fronemofóbia – z myslenia 

ftiziofóbia – z pľúcnej tbc 

gafryofóbia – z mostov 

galeofóbia →airulofóbia 

gamofóbia – z manţelstva 

gatofóbia – z mačiek 

gefyrofóbia – z mostu 

genofóbia – z pohlavia 

geumafóbia – z chutí 

grafofóbia – z písania 

gymnofóbia – z nahoty 

gyn(ek)ofóbia – zo ţien, horror feminae 

hadeofóbia – z pekla 

hafefóbia →afefóbia 

hamaxofóbia – z vozidiel 

haptefóbia →afefóbia 

harmatofóbia – z hriechu 

harpaxofóbia – zo zlodejov 

hedo(no)fóbia – z radosti 

heliofóbia – zo slnečného svetla 

helmintofóbia – z cudzopasníkov 

hematofóbia – z krvi 

hierofóbia – z náboţenstva, posvätných pred- 

   metov 

hodofóbia – z cestovania 

homichlofóbia – z hmly 

homilofóbia – z trestu, kázní 

homofóbia – z homosexuality 

hormefóbia – z otrasu, zráţky 

hyalofóbia – zo skla 

hydrofóbia – z vody 

hyelofóbia – zo skla 

hygrofóbia – z vlhkosti 

hylefóbia – z materializmu 

hylofóbia – z lesa  

hypengiofóbia – zo zodpovednosti 

hypertrichofóbia – z chlpatých predmetov 

hypnofóbia – z usnutia 

hypsofóbia – z výšok 

cheimafóbia – z chladu 

chionofóbia – zo snehu 

chrematofóbia – z peňazí 

chrom(at)ofóbia – z farieb 

chronofóbia – z času 

ideofóbia – z ideí 

ichtyofóbia – z rýb 

iofóbia – z jedov 

kainofóbia – zo zmien 

kakorafiofóbia, kakotechnologia – zo zlyhania,  

   neúspechu  

kainotofóbia – z nového, neznámeho 

kairofóbia – zo zmeškania príleţitosti 

karcinofóbia – z rakoviny 

kardiofóbia – z ochorenia srdca 

katagelofóbia – z výsmechu 

katizofóbia – z posadenia 

katotrofóbia – z rozbitia zrkadla 

keirofóbia – zo strihania al. holenia 

kenofóbia →cenofóbia 

keraunofóbia – z blesku al. elekt. prúdu 

ketofóbia – z prázdnoty, pustoty, vzducho- 

   prázdna, straty 

kinezifóbia – z pohybu 

klaustrofóbia – z uzavretých priestorov 

kleptofóbia – z kradnutia 

klimakofóbia – zo schodov 



klimofóbia – zo šplhania 

klitrofóbia – z uzavretých priestorov 

kometofóbia – z komét 

kopofóbia – z únavy 

koprofóbia – z exkrementov, stolice 

kremnofóbia – zo strţí a zrázov 

kryštalofóbia →hyelofóbia 

kyberfóbia – z počítačov 

kynofóbia – z psov 

lal(i)ofóbia – z hovoru 

levofóbia – z ľavej strany 

lino(no)fóbia – z povrazov 

logofóbia – z hovorenia 

lysofóbia – z duševnej choroby 

lokofóbia – z miest 

maieuziofóbia – z pôrodu 

maniafóbia →lysofóbia 

mastigofóbia – z výprasku, bitia 

megalofóbia – z veľkých vecí 

mechanofóbia – zo strojov 

melisofóbia →apifóbia 

melofóbia – z hudby 

metalofóbia – z kovových predmetov 

meteorofóbia – z meteorov 

mikrofóbia – z malých predmetov 

molizmofóbia – syn. molysmofóbia, z kontami- 

   nácie, nakazenia, špiny 

monofóbia – zo samoty 

monomatofóbia – z choroby 

muzofóbia – z myší 

mýtofóbia – z rozprávok, poviedok, historiek 

myzofóbia – zo špiny 

nautofóbia – z lodí, plavby 

negrofóbia – z černochov 

nekrofóbia – z mŕtvol 

neofóbia – z nového, nezmámeho 

noktifóbia – z noci, tmy a ticha 

nozofóbia – z choroby 

nudofóbia – z nahoty 

nyktofóbia – z noci, šera, tmy a ticha 

odontofóbia – zo zubov, zubárov 

odynofóbia – z bolesti 

ofibofóbia, ofidiofóbia – z hadov  

ofreziofóbia – z pachov  

ochlofóbia →demofóbia 

oikofóbia →domatofóbia 

oklofóbia – z davu 

olfaktofóbia – z pachov, vôní 

ombrofóbia – z prietrţa mračien 

omatofóbia – z očí 

onomatofóbia – z počutia slov, mien, názvov 

ornitofóbia – z vtákov 

opsfreziofóbia – z pachov 

osmofóbia – z pachov 

pamfóbia, pan(to)fóbia – z akéhokoľvek zla 

paralipofóbia – z nevykonania rituálu 

parazitofóbia – z cudzopasníkov 

partenofóbia – z dievčat 

parturifóbia – z pôrod 

patofóbia →nozofóbia 

patr(o)iofóbia – z dedičnosti  

pedikulofóbia – z vší 

pediofóbia – z hračiek 

peirafóbia – z verejného vystúpenia 

pekatofóbia – z hriechu 

peniafóbia – z chudoby 

plazmofóbia – z tieňov 

pnig(er)ofóbia – z udusenia 

poinefóbia – z trestu, pokuty, zastrelenia, zbitia 

polyfóbia – z mnohých vecí 

ponofóbia – z práce, prepracovania 

potamofóbia – z rieky 

proktofóbia – z konečníka 

pseudofóbia – zo lţi 

psychofóbia – z myslenia 

psychrofóbia →cheimafóbia 

pteronofóbia – z peria 

pyrexeofóbia →febrifóbia 

pyrofóbia – z ohňa 

rabdofóbia – z tyčí, prútov 

rupofóbia, rypofóbia →myzofóbia 

selafóbia – zo zábleskov 

sibofóbia →cibofóbia 

siderodromofóbia – z vlaku, ţelezničných tratí  

siderofóbia – z búrky s bleskami, hviezd 

sit(i)ofóbia →cibofóbia 

situačná f. – zo situácie  

skabiofóbia – zo svrabu 

skolerofóbia – z červov 

skop(to)ofóbia – z toho, ţe budepozorovaný 

skotofóbia – z temnoty 

sociálna – zo sociálnych vzťahov 

spektrofóbia →epizotrofóbia 

spermatofóbia – zo semena, spermy 

stazi(bazo)fóbia – zo státia a chôdze 

stygiofóbia →hadeofóbia 

syfil(id)ofóbiu – zo syfilisu 

symbolofóbia – zo symbolov 

školská – zo školy a učenia 

taazofóbia – zo sedenia 

tafefóbia, tafofóbia – z pochovania za ţiva 

talasofóbia – z mora 

tanatofóbia – zo smrti 

taurofóbia – z býkov 

téniofóbia – z červov, hlíst 

teofóbia – z Boţej odplaty 



termofóbia – z tepla 

tokofóbia – z pôrodu 

topofóbia – z miest 

toxikofóbia – z otravy 

traumatofóbia – z úrazov  

tremofóbia – z trasu 

trichinofóbia – z trichinózy 

tricho(pato)fóbia – z vlasov 

tuberkulofóbia →ftizeofóbia 

uranofóbia – z nebies, oblohy 

vakcinofóbia – z očkovanie 

xenofóbia – z cudzincov 

xerofóbia – zo suchých povrchov 

zelofóbia – zo ţiarlivosti 

zoofóbia – zo zvierat 

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

fobofília – [phobophilia] záľuba v strachu. 

focalis, e – [l. focus loţisko] fokálny, loţiskový. 

focimeter – [l. focus loţisko + g. metron miera] prístroj na určenie ohniska šošovky. 

focus, i, m. – [l.] fókus, ohnisko, loţisko. 

Focus Assmanni – Assmannovo loţisko, včasná exsudatívna lézia pri pľúcnej tbc obyčajne v sub-

apikálnej oblasti, Assmannov infiltrát; →tuberkulóza pľúc. 

Focus ex disseminatione – loţisko vzniknuté diseminácou, rozsevom chorobného procesu. 

Focus epileptogenes – epileptogénne ohnisko; →epilepsia. 

Focus Ghoni – Ghonovo loţisko, prim. parenchýmová lézia pri prim. tbc. pľúc detí; pri súčasnej 

regionálnej lymfadenitíde sa označuje ako prim. komplex, Ghonov komplex, Ghonova prim. lézia, 

Ghonov tuberkul; →tuberkulóza pľúc. 

Focus Simoni – Simonovo loţisko, hematogénne oblasti u detí v hrotoch pľúc pokladané za pre-

kurzory hrotovej tbc v neskoršom ţivote; →tuberkulóza pľúc.  

Focusan
®
 – antimykotikum; →tolnaftát.  

fodrín – bielkovina štruktúrou a funkciou podobná spektrínu, viazaná v mozgových bunkách a 

mikroklkoch čriev. Pomáha utvárať a odstraňovať mikrofilamenty, a tým aktivovať al. inhibovať 

bunky.  

Fodrin
®
 – acidum folicum; →kyselina listová. 

Foeniculum (i, n.) vulgare Mill. (Apiaceae) – fenikel obyčajný. Dvojročná bylina s drobnými ţltými 

kvetmi v okolíkoch VII– X, dozrievajúcimi na dvojnaţky. Drogu tvorí Fructus foeniculi (ČsL 4). 

Usušená, hladká a lysá, asi 10 mm dlhá a 4 mm hrubá, hnedozelená dvojnaţka valcovitého tvaru. 

Droga silne aromaticky zapácha, chuť korenisto sladká, neskôr mierne 

pálivá. Obsahuje silicu (4 – 6 %), hlavnou súčasťou sú: trans-etol, 

metylchavikol, (+)-fenchón, fenikulín. Ďalej je prítomný anízový aldehyd, -

pinén. limonén, flavonoidy, org. kys., sacharidy, olej a proteíny. Pouţíva sa 

ako sekretolytikum, expektorans, karminatívum a mierne spazmolytikum, 

korigens vône a chuti. Horký fenchón stimuluje vylučovanie trá-viacich 

enzýmov a črevnú peristaltiku, ako aj sekréciu ţliazok dýchacích ciest, čím 

uľahčuje vykašliavanie hlienov. Má aj slabšie diuretické účinky. Mierne 

zvyšuje tvorbu materského mlieka. Nepatrné estrogénne vlastnosti 

podmieňuje anetol, z kt. sa polymerizáciou pripravuje stilbestrol. 

Foenicolum vulgare 

Feniklový plod sa pouţíva v dávke 1 – 5 g pro dosi a 3 – 10 g poro die. Zápar (z ½ kávovej lyţičky 

na šálku vody)  sa  uţíva  2 – 3-krát/d  po hltoch, Infusum Fructus foeniculi (8 – 10 g v ½  l vody) sa 

uţíva po ½  pohára 2 – 3-krát/d, Fructus foeniculi pulveratus sa podáva v dávke 0,3 – 0,8 g 2 – 3-



krát/d,  Oleum  foeniculi  sa podáva pp. o. v dávke 0,02 – 0,03 g pro dosi a 0,06 aţ 0,12 g/d; dmd 

0,2 g. Najúčinnejšie je pouţitie feniklového prášku v mlieku. Mel foeniculi sa ordinuje deťom ako 

edppektorans al. karminatívum niekoľkokrát/d po 1 lyţici.  

Ako náhradná droga sa pouţíva Fructus anisi, kt. môţe potencovať účinok fenikla. Neţiaduce účinky 

nie sú opísané, preto sa podáva aj deťom, gravidným a dojčiacim, ako aj zoslabnutým a starším 

ľuďom. Droga je súčasťou čajovín a získava sa z nej destiláciou s vodnou parou silica – Oleum 

foeniculi (ČSL 4). 

Odvodené prípravky – Oleum foeniculi, Species carnminativae, Spiritus foeniculi, Mel foeniculi, 

Pulvis liquiritiae compositus, Pulvis magnesiae cum rheo, Sirupus foeniculi, Herbadent
®
 masáţny 

rozt. a ústna voda, Pulmoran
®
,  Mucilogran

®
, Ungolen

®
.  

Foeniculi etheroleum – Apotheker M. Pahlow's Bronchialtee
®
 spec., Biotussil

®
 gtt., Camomint

®
 gtt., 

Contraspan
®
 gtt., Cystenal

®
 gtt., Heumann Blasen + Nieren Solubile N

®
 spec., Menthosan

®
 liq., 

Naturident
®
 liq., Plantex

®
 spec., Solutan

®
 sol. 

Fructus foeniculi – skr. Fruct. foenic., ČSL 4, plod fenikla obyčajného (čes. fenykl obecný); 

→Foeniculum vulgare Miller (Apiaceae). Karminativum. Droga silne aromatického zápachu, chuti 

korenitej, sladkastej, po dlhšom čase mierne pálčivej. Musí obsahovať aspoň 3,0 % (V/m) silice. 

Prípravky – Betulan
®
 spec., Blahungstee

®
 spec., Bronchialtee N

®
 spec., Brusttee

®
 spec., Dětský čaj 

s heřmánkem
®
 spec., Diabetan

®
 spec., Erkältungstee

®
 spec., Gallentee

®
 spec., Harntreibender Tee 

N
®
 spec., Hemoxier Tonicum

®
 sol., Pulmoran

®
 spec., Reduktan

®
 spec., Salvator Schwedenbitter

®
 

gtt., Sennagran
®
 grn., Species Laxantes Planta

®
 spec., Species Pectorales Planta

®
 spec., 

Stomaran
®
 spec., Švédská bylinná směs

®
 spec., Teekanne Arzneitee

®
, Leberund Gallentee

®
 spec., 

Thuringer Magentonikum
®
 gtt. 

Droga v celku – dvojnaţka valcovitého tvaru, aţ 10 mm dlhé a aţ 4 mm hrubé, hladké a lysé, 

hnedozelené aţ hnedoţlté. Často má ešte klrátku plodovú stuňopku a na vrchole nahnedlý zvyšok 

čnelky; býva rozpadnutá na jednotlivé plody. Kaţdý plod je plocho vydutý a má 5 výrazných, 

slamovoţltých rebier, z kt. krajné na pútcovej strane vystupujú silnejšie. Na priečnom reze plodom je 

lupou v 4 údolíčkach viditeľný vţdy jeden tmavohnedý silicový kanálik a na plochej pútcovej strane 

po obidvoch stranách svetlejšieho stredného pruchu po jednom. Mikroskopicky: vonkajšia pokoţka 

oplodia (exokarp), význačná prieduchmi, je zloţená z hruboblanitých buniek s hladkou kutikulou. V 

parenchýme oplodia (mezokarp) sú v rebrách uloţené cievne zväzky, sprevádzané vrstvou 

sklerenchýmových vláken a bunkami sieťovito al. lištovito zhrubnutými (priehradkové bunky). Ďalej 

sú tu uloţené veľké schizogénne silicové kanáliky, a to v údolíčku vţdy jeden, na pútcovej strane 

dva. Ich výstelka je hnedá. Vnútorná pokoţka oplodia (endokarp) sa skladá z doštičkovitých buniek, 

kt. z plochy vyzerajú parketovite (parketové bunky). Endosperm ohraničený hnedým osemením je 

zloţený z hrubo-blanitých polyedrických buniek, kt. obsahujú okrem mastného oleja a aleurónových 

zŕn drobné drúzy šťavelanu vápenatého (dobre viditeľné najmä po odtučení 95 % liehom v rozt. 

chloralhydrátu). Stredný stĺpik (karpofor) je tvorený hlavne sklerenchýmovými vláknami. 

Droga práškovaná – zelenohnedý aţ sivohnedý prášok. Mikroskopicky: drvina hruboblanitého 

endospermu s aleurónovými zrnami, mastným olejom a drobnými drúzami šťavelanu vápenatého, 

úlomky sieťovito al. lištovito zhrubnutých buniek mezokarpu, parketovite usporiadanými bunkami 

vnútornej časti oplodia, úlomky cievnych zväzkov a sklerenchýmových vláken a úlomky hnedej 

výstelky silicových kanálikov. 

Dávkovanie – th. jednotlivá dávka p. o. vo forme nálevu: 1,5 g. 

Prípravky – Species carminativae, Species laxantes, Species stomachicae, Teekanne Arzneitee
®
, 

Husten und Brusttee N
®
 spec. 



Veter. prípravky – Laxan
®
, Medicinální sliz

®
, Plastin

®
, Vitasa

®
. 

Foersterov syndróm – [Foerster, Otfried, 1873 – 1941, nem. neurológ pôsobiaci v Breslau] 

→syndrómy. 

foetidus, a, um – [l. foetor zápach] zapáchajúci, páchnuci. 

foetor, oris, m. – [l.] fétor, syn. zoostómia, zápach, pach. 

Foetor acetonemicus – acetónový zápach typický pre pacientov v diabetickej ketoacidóze. 

Foetor azotaemicus – azometický, uremický zápach po močovine, typický pre pacientov v urémii. 

Foetor ex ore – syn. halitosis, zápach z úst. Príčina môţe: 1. v ústnej dutine (retencia zvyškov po-

travy v defektnom chrupe, nedostatočná hygiena, zubné povlaky, gangrenózne zuby, gingivitídy, 

parodontóza, vredovité, nekrotické a hnisavé procesy, rozpadnuté nádory); 2. v nosovej dutine 

(ozaena, sínusitídy, chron. rinitída); 3. v nosohltane (faryngitída, angína, hnisové čapy v mandliach); 

4. v paţeráku (nádory, divertikuly, striktúry); 5. v pľúcach (gangréna pľúc, pľúcny absces, 

bronchiektázie). Zo ţalúdka a čriev za normálnych okolností nemôţe do ústnej dutiny prenikať nijaký 

zápach stiahnutým paţerákom do ústnej dutiny. Zápach z úst môţu vyvolať niekt. látky, kt. sa po 

poţití vstrebú do obehu a uvoľňujú sa v pľúcach, napr. zápach po cibuli, cesnaku, syre, varených 

vajciach, alkohole atď. Do exspirovaného vzduchu sa dostávajú aj rôzne produkty metabolizmu pri 

celkových chorobách, ako je napr. acetónový zápach pri cukrovke, amoniakový zápach pri urémii 

atď. 

Th. – má sa zamerať na odstránenie príčiny. Dezodorujúco pôsobí peroxid vodíka (Hydrogenii 

peroxyd. soluti 50,0 Aquae destil. 100,0 – 2 kávové lyţičky do malého pohára vody), manganistan 

draselný, 1 % rozt. chloramínu vo vode a rôzne aromatické fytofarmaká (Thymoli 0,50, Spir. 

melissae 50,0, Tinct. ratanhiae 20,0, Ol. menth. pip., Ol. caryophyl. aa 1,50. DS 5 – 10 kv. do 

malého pohára vody na vyplachovanie úst; Thymoli 1,00, Spir. vini concentr. 10,0, Tinct. myrrhae 

50,0, Ol. menthae pip. 2,0, Ol. foeniculi, Ol. anisi aa gtts XX. DS 5 – 10 kv. do vody na 

vyplachovanie)  

Foetor hepaticus – hepatický zápach, typický pre pacientov so zlyhaním pečene. 

Foetor uremicus – f. azotemicus. 

foetus (fetus), us, m. – [l.] fétus, plod.  

Foit, Richard – [1897 Ţilina-Budatín – 1973 Praha] lekár-internista. Medicínu študoval v Budapešti, 

Paríţi a Bratislave. Po promócii (1923) pôsobil ako asistent prof. Hynka na I. internej klinike v 

Bratislave, r. 1924 – 1926 ako asistent prof. Embdena v Ústave pre lekársku chémiu v Prahe a vo 

Frankfurte nad Mohanom, r. 1931 aţ 1958 bol prednostom Internej kliniky na Bulovke, r. 1958 – 70 

II. internej kliniky a vedúci Katedry interného lekárstva Fakulty detského lekárstva KU v Prahe. 

Venoval sa biochémii a internej medicíne, štúdiu metabolických chorôb, najmä diabetes mellitus. 

Zúčastňoval sa na príprave a zavádzaní do praxe prvých perorálnych antidiabetík a depotných 

inzulínov. Vynašiel azotometer a metódu na rýchle stanovenie nebielkovinového dusíka. Bol 

dlhoročným predsedom Čs. diabetologickej spoločnosti, od r. 1963 člen SZO, r. 1966 vyznamenaný 

Za vynikajúcu prácu, 1967 Radom práce. Je autorom vyše 70 štúdií a článkov, z nich 

najpozoruhodnejšie sú: Vztah fluoru k sedlivosti krve (Praha 1930), Perorální antidiabetika (Praha 

1963)a i.; je spoluautorom publikácie Diabetes mellitus (Praha 1970). 

Foixov syndróm – [Foix, Charles, 1882–1890, paríţsky neurológ] →syndrómy. 

Foixov-Alajouaninov syndróm – [Foix, Charles, 1882 – 1890, franc. lekár; Alajouanine, Théophile, 

1890 – 1980, franc. neurológ] →syndrómy. 



fokálna nodulárna hyperplázia – [hyperplasia nodularis focalis] skr. FNH, loţisková proliferácia 

hepatocytov pripomíbna veľkouzlovú cirhózu. Vzniká častejšie u ţien, prejavuje sa tlakom na okolité 

štruktúry. Podporný vplyv na vývoj FNH majú orálne antikocepčné prostriedky. Th. spočíva 

v resekcii. 

fokálne infekcie – [infectiones focales] ochorenia rozličných orgánov, kt. majú pôvod v loţisku 

(fokuse) chron. zápalu. Stálym al. občasným rozsevom mikroorganizmov (najmä streptokokov) al. 

vyplavovaním toxínov, resp. rozpadových produktov z loţiska do obehu môţu podľa tejto koncepcie 

vznikať na vzdialených miestach, kt. nie sú s loţiskom v kontakte, nové ochorenia, v niekt. 

prípadoch alergickými mechanizmami (senzibilizáiou organizmu a zmenou jeho reaktibility). 

Infekčné loţisko býva najčastejšie umiestené v ústnej dutine, na tonzilách pri chron. tonzilitíde; 

zriedkavejšie ide o loţiská v apikálnych abscesoch zubov (periapikálne granulómy, „vačky“), 

prinosových dutinách, sliznici dýchacích ciestach (bronchiektázie), v močových cestách (u muţov 

prostatitídy, vezikulitídy) a genitáliách (u ţien), v apendixe, ţlčníku, kostiach, stredouší a i. V 

podstate skoro kaţdý chron. zápal by sa mohol stať fokusom.  

V loţisku môţu byť mikróby patogénne (hemolytické streptokoky, stafylokoky, pneumokoky, 

anaeróby) al. fakultatívne patogénne (enterokoky, viridujúce streptokoky, neisérie, pneumokoky, E. 

coli a i.). 

V 1. polovici minulého stor. bola f. i. predmetom značného záujmu a kontraverzií. Pokladala sa za 

príčinu sy. charakterizovaného únavnosťou, subfebrilitami, chudnutím, potením, sek. anémiou, 

bolesťami hlavy atď. V tom čase jej padol za obeť veľký počet zubov. Tonzilektómie sa vykonávali 

tak často ako extrakcie zubov s granulómom. 

F. i. môţe mať nepriaznivý vplyv na ochorenia iných orgánov, napr. subakútnu endokarditídu, 

sclerosis multiplex, Buoergerova choroba a i. Po extrakcii zuba s loţiskom, ale aj iných chir. 

výkonoch na chrupe sa totiţ v obehu zjavujú na niekoľko minút aţ hodín mikróby. Zdravý jedinec 

túto prechodnú bakteriémiu ľahko zdolá, avšak v prípade, ţe sú srdcové chlopne poškodené patol. 

procesom, môţu sa tu mikróby cirkulujúpce v obehu uchytiť a indukovať endokarditídu. 

F. i. môţe vyvolať aj rôzne ochorenia očí (iridocyklitída, chorioiditída, retinitída), nervov (neuritídy, 

polyneuritídy), koţe (akne, furunkulóza, ekzém, urtika). Predtým sa často uvádzala súvislosť f. i. s 

reumatickými chorobami (reumatoidná a infekčnú artritídu, myozitídu, fibromylagie). Jej význam sa 

tu však značne precenil. Predpokladá sa, ţe f. i., napr. zubný granulóm môţe z nich vyvolať len 

chron. infkečnú artritídu najmä veľkých kĺbov.  

F. i. sa môţe zúčastňovať na priebehu a pp. aj na vzniku imunoalteračných ochorení, ako je akút. 

glomerulonefritída, reumatická horúčka a i.). Okrem toho môţe f. i. zniţovať odolnosť organizmu pri 

celkových a orgánových ochoreniach (krvných, pečeňových, diabetes mellitus a i.). 

Dg. – opiera sa o zistenie infekčného loţiska (napr. nález granulómu na mŕtvych zuboch, nález 

čapov na tonzilách al. nález chron. zápalu v niekt. orgáne) a o zistenie opísaných celkových al. 

orgánových príznakov. nájsť aktívne infekčné loţisko býva niekedy veľmi ťaţké a nie vţdy 

preukazné. Ťaţké je dokázať, ţe mikroorganizmy, kt. vyvolali sek. chorobu, pochádzajú z loţiska 

chron. zápalu v ústach al. inde v tele. Loţiská v okolí zubov sú časté, kým f. i. zriedkavá. Samotný 

nález infekčného loţiska nestačí k dg. f. i., pretoţe loţisko nemusí vyvolávať celkovú ani miestnu 

odovzvu. Preukazné nebývajú ani výsledky laborat. testov: nekonštantne býva prítomná mierne 

zrýchlená sedimentácia krviniek, mierna leukocytóza, toxické granulácie leukocytov. Ani bakteriol. 

vyšetrenie podozrivých loţísk nebýva rozhodujúce pre obvyklý nález beţnej mikróbiovej flóry. 

Skúšali sa testy koţnej a celkovej citlivosti voči vypestovaným kmeňom, napr. histamínový test 

(Erkes), penicilínový test (Fenner) a i. O f. i. sa usudzovalo na základe reakcie v mieste vpichu, ako 



aj celkového zhoršenia ťaţkosti po vykonanom teste. Podráţdenie infekčných loţísk po testovaní sa 

pokladalo za dôkaz ich aktivity. V ostatnom čase sa však o dg. validite týchto testov pochybuje. 

Na odhaľovanie infekčných loţísk v zuboch sa hodnotili rtg snímky, citlivosť zubu na poklep, oblasť 

hrotu citlivá na tlak, príp. začervenená, príp. fistula zubného pôvodu a zdurené a boles-tivé 

lymfatické uzliny. Na zisťovanie ich aktivity sa pouţíval polyvalentný extrakt z granulómov 

(Ekogen
®
).  

Dfdg. – treba vţdy vylúčiť iné príčiny opísaných ťaţkostí, najmä nádor, tbc a i. chron. infekcie, 

endokrinopatiu, sy. chron. únavy (→únava).  

Th. – pri zistení infekčného loţiska a predpoklade jeho vplyvu na celkový stav al. chorobu sa 

odporúča jeho radikálne odstránenie (napr. extrakcia zuba, punkcia dutiny, úprava anat. pomerov v 

nose, tonzilektómia ap.). Odstraňovanie infekčného loţiska sa neodporúča v aktívnej fáze ochorenia 

a má sa vykonať pod clonou antibiotík. Keď nemoţno radikálne odstrániť infekčné loţisko, moţno v 

prípade dôvodného podozrenia na f. i. podávať autovakcínu. Polyvalentné vakcíny pripravené podľa 

predpokladanej al. zistenej infekčnej flóry a podľa lokalizácii infekcie sa pre časté reakcie 

nedodporúčajú. Sanácia fokusov (napr. tonzilektómia) v th. glomerulonefritíd sa odporúča pri ústupe 

aktivity akút. fázy ochorenia, a to v antibotickej clone, spolu s podávaním antihistaminík a 

kortikoidov (aspoň na 7 d od výkonu). 

fokomélia – [focomelia] vrodená vývojová anomália končatín, pri kt. normálne al. takmer normálne 

vyvinutá ruka nasadá priamo na trup al. pahýľ končatiny. Môţe vznikať ako kongentiálna amputácia 

(tkanivo končatín sa uţ utvorilo, ale sek., napr. tlakom väzivových pruhov, sa intrauterinne 

deštruovalo) a ako redukčné malformácie, t. j. následkom prim. inhibície vývoja al. rastu. Pri 

redukčných malformáciách sú obyčajne vyvinuté prsty al. nechty, čo svedčí o tom, ţe nešlo o pravú 

amputáciu. 

F. je rozsiahla aplázia proximálnych častí končatín, takţe takţe distálne časti sa upínajú priamo na 

trup. Pri úplnej f. vyrastajú ruky al. nohy priamo z trupu, pri čiastočnej vyrastajú napr. ruky al. nohy z 

lakťa, ramena al. kolena. Epidémia f. vznikla po podávaní talidomidu gravidným ţenám. 

Acheiria je chýbanie rúk, apodia chýbanie nôh, adaktýlia chýbanie prstov, afalangia chýbanie 

falangov. Rázštep ruky a rázštep nohy sú hlboké zárezy medzi prstami ruky a nohy. Na nohe bývajú 

najčastejšie medzi 2. a 3. prstom. Rázštepy sa často spájajú so zrasty prstov (→syndaktýlia). 

Abnormálne skrátenie prstov na rukách al. nohách je brachydaktália. Býva zvyčajne dedičná a 

môţu byť skrátené metakarpálne a metatarzálne kostičky al. falangy. Centrálna deviácia malíčka sa 

nazýva klinodaktýliou; môţe byť samostatná autozómovo dominantne dedičná vývojová porucha 

al. súčasť mnohonásobných vývojových porúch, napr. pro Downovom sy. Amélia znamená 

chýbanie končatín, hemomélia defekty distálnych častí končatín, napr. predlaktia al. ruky, príp. 

predkolenia a nohy. Kamptodaktýlia je trvalá flexia prstov. Môţe byť tieţ samostatná, autozómovo 

dominantne dedičná al. súčasť iných sy., napr. trizómie D a E. Makrodaktýlia je hypertrofia jedného 

al. viacerých prstov. Môţe byť aj prejavom neurofibromatózy.  

fokometer – [g. fokos + g. metron miera] prístroj na meranie vrcholovej lámavosti okuliarových 

šošoviek (skiel) a kontaktných šošoviek; →šošovky. F. umoţňuje merať sféric-kú a cylindrickú 

zloţku vrcholovej lámavosti, smer astigmatickej osi, veľkosť prizmatického účinku i smer bázy 

→prizmy.  

F. (obr.) sa skladá z objektívu, kolimátora K, posuvnej priesvitnej značky Z, osvetľovacej ţiarovky Ţ 

a pozorovacieho ďalekohľadu Ď. Kolimátor je optická sústava, z kt. vystupujú lúče rovnobeţne s 

optickou osou. Skladá sa z objektívu so zámernou značkou v ohnisku; obraz značky je v nekonečne 

(→kolimátor). V obrazovom ohnisku FK, kolimátora je umiestená podloţka, na kt. sa kladie 



okuliarová šošovka dutou plochou. Keď je značka Z v predmetovom ohnisku FK kolimátora, zobrazí 

sa v nekonečne a pri pozorovaní ďalekohľadom, kt. je nastavený na nekonečno, ju vidíme ostro. 

 

Obr. Optická schéma fokometra. K – 

kolimátor; Š – okuliarová šošovka; 1, 2 – 

objektív a okulár ďalekohľadu (Ď); Ţ – 

ţiarovka; Z – posuvná značka 

 

Ak umiestime na podloţku do FK, rozptylnú (spojnú) okuliarovú šošovku Š, musí sa značka Z 

posunúť ďalej od objektívu (bliţšie k objektívu) kolimátora, aby sa utvoril jej obraz v nekonečne. 

Posun značky je spojený s pohybom stupnice v dioptriách vrcholovej lámavosti, kt. moţno vidieť v 

ďalekohľade. Posun značky q je úmerný vrcholovej lámavosti S, okuliarovej šošovky. Platí 
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2 

q – vzdialenosť značky od predmetového ohniska kolimátora; f
,
2 – obrazová ohnisková vzdialenosť 

kolimátora. 

Túto závislosť moţno odvodiť z Newtonovej zobrazovacej rovnice q . q
, 

= f
,
2; q je vzdialenosť 

obrazového ohniska meranej okuliarovej šošovky od obrazového ohniska FK, kolimátora. Pre q, 

platí vzťah: 
 
            1 
 q

, 
= - ––– 

            S
,  

Obrazové ohnisko okuliarovej šošovky je obraz nekonečne vzdialeného bodového predmetu, 

utvoreného okuliarovou šošovkou lúčmi, kt. rovnobeţne s optickou osou dopadajú na vypuklú 

plochu. V obrazovom ohnisku okuliarovej šošovky treba utvoriť kolimátorom obraz značky, aby bol 

chod lúčov, kt. predchádzajú sklom, rovnobeţný; →šošovky. 

fokusácia – [focussatio] proces zbiehania sa do jedného bodu, ohniska. 

Izoelektrická fokusácia – elektroforetická metóda, pri kt. sa zmes bielkovín v gélovom médiu s 

gradientom pH vystaví pôsobeniu elekt. poľa. Kaţdá frakcia bielkovín potom migruje, kým 

nedosiahne miesto (fókus), v kt. sa pH rovná izoelektrickému bodu; →elektrofokusácia.  

Fol. – skr. z l. folia listy. 

folacín – starší názov →kyseliny listovej. 

Folaemin
®
 (O.P.G.) – acidum folicum; →kyselina listová. 

folát – 1. aniónová forma kys. listovej; 2. pteroylglutamátový derivát s rôznym stupňom redukcie 

bicyklickej pteridínovej časti, substitúciami tejto štruktúry a počtom glutamátových zvyškov; 

→kyselina listová. 

folátpolyglutamát →pteroylglutamát. 

Folbex
®
 (Ciba-Geigy) – akaricídum, synergista DDT; →chlórbenzilát. 

Folbex VA
®
 (Ciba-Geigy) – akaricídum; →bromopropylát. 

Folcodal
®
 (Syncro) – antihistaminikum, periférne a cerebrálne vazodilatans; →cinarizín. 

Foldine
®
 (Specia) – kys. listová; →acidum folicum.  



Foldox
®
 (Sidus) – antispazmodikum; maleát →trimebutínu. 

foledrín – pholedrinum; 4-[-2-(metylamino)propyl]fenol, C10H15NO, Mr 165,23; adrenergikum, 

sympatikomimetikum, vazopresorikum, stimulans CNS (Paredrinol
®
, Pulsotyl

®
, Veritol

®
). 

Foledrín 

 

 

 

foleskutol – 6,7-dihydroxy-4-(4-morfolinylmetyl)-2H-1-benzopyran-2-ón, 6,7-dihydroxy-4-

(morfolinometyl)kumarín, 4-morfolinometyleskutol, C14H15NO5, Mr 277,28; 

kapilaroprotektívum (hydrochlorid C14H16ClNO5 – LD 2988
®
, Covalan

®
). 

Foleskutol 

 

Folex
®
 (Adria) – antineoplastikum, antireumatikum; →metotrexát. 

Foleyov katéter – [Foley, Frederic Eugene, 1891 – 1966, amer. urológ] močový katéter fixovaný 

balónikom plneným vzduchom al. kvapalinou. 

folia – pl. z l. folium list. 

Folia cerebelli – početné úzke záhyby mozočkovej kôry oddelené zárezmi a vystuţené bielymi 

laminami; gyri cerebelli. 

Folia linguae – listovité papily jazyka; →lingua. 

Folia vermis – časť vermis cerebelli medzi declive a tuber vermis; →cerebellum. 

foliaceus, a, um – [l.] obsahujúci listy al. podobný listu. 

Foliamin
®
 – acidum folicum; →kyselina listová. 

foliatus, a, um – [l. folium list] listový. 

Folicet
®
  (Mission) – acidum folicum; →kyselina listová. 

Folidol
®
 (Bayer) – inhibítor cholínesterázy, insekticídum; →metylparatión. 

folie a deux – [franc.] syn. indukovaná paranoidná porucha, symbiotická psychóza, ,,šialenstvo 

v páre“. Ide o indukovanú poruchu s bludmi, prítomnosť rovnakej duševnej choroby al. poruchy 

súčasne u dvoch navzájom blízkych osôb s tesnými emočnými vzťahmi (súrodencov, manţelov ap.), 

najmä ak sú izolované jazykom, kultúrou al. miestne. Len jeden z páru trpí pravou psychotickou 

poruchou. V druhej osobe sú bludy indukované a obvykle miznú, keď sa obidve osoby oddelia. 

Psychotické ochorenie dominantného člena je väčšinou schizofrénne. Bludy u dominantného člena 

a jeho indukovaného proťajšku sú obvykle chron. a majú perzekučný al. velikášsky charakter. 

Bludná viera sa týmto spôsobom prenáša len za neobvyklých podmienok. Jedinec, v kt. sa bludy 

indukujú, je obvykle závislý od partnera s pôvodnou psychózou, al. mu je podriadený. Indukované 

halucinácie nie sú beţné, ale dg. nevylučujú. Dfdg. – folie simultanée. 

Foligan
®
 (Henning) – antiuratikum, antiurolitikum; →alopurinol. 

Folikrin
®
 – estrogén; →estrón. 

folikul →folliculus. 

folikulín →FSH. 



folikulitída →folliculitis. 

folikulogenéza – [folliculogenesis] vývoj folikula. Proces rastu folikula, kt. prebieha kontinuálne, celý 

ţivot aţ do menopazy. Iniciácia rastu folikula nastáva, keď sa oocyt malého folikula z pokojovej 

zásoby folikulov začne zväčšovať a zhrubne vrstva granulózových buniek. Folikuly rastú postupne, 

ich rast prechádza niekoľkými štádiami, kým nedospeje do ovulácie al. atrézie. Toto obdobie od 

prim. folikula po ovuláciu trvá 40 – 90 d. 

Primordiálne folikuly – folikuly regrutované v priebehu menštuačného cyklu pochádzajú z celkovej 

zásoby nerastúcich primordiálnych folikulov (obr. 1). Tieto folikuly predstavujú ,,ţeleznú zásobu“, z 

kt. pochádzajú všetky rastúce folikuly. Primordiálne folikuly tvoria spojenie zárodkovej bunky s 

malou vrstvou skvamóznych epitelových al. pregranulózových buniek. Obidve štruktúry sú 

obklopené tenkým matrixom, lamina basalis. V štádiu primordiálneho folikula chýba zona pellucida, 

kt. by oddeľovala pregranulózové bunky od oocytu, čo umoţňuje tesný kontakt vnútri tohto 

mkroprostredia. 

Prim. signál na transformáciu primordiálneho folikula vzniká pp. v ováriu, moţno priamo v oocyte. 

Pri abnormálnej tvorbe oocytov, napr. pri Turnerovom sy. (chromozómová sekvencia 45 X0) je 

porušené usporiadanie oocytov. 

Včasný rast folikulov je autonómny, nezávislý od účinku gonadotropínov. Receptory pre FSH sa 

zjavujú v granulózových bunkách aţ počas prechodu z primordiálneho do sek. folikula. 

Primárne folikuly – po regrutácii opúšťajú primordiálne folikuly nerastúcu zásobu a menia sa na 

primárne folikuly. Začína sa rast oocytu, kt. je obklopený jednou organizovanou vrstvou kuboidných 

granulózových buniek. Z glykoproteínového materiálu sa tvorí zona pellucida, kt. obklopuje oocyt a 

oddeľuje ho od vrstvy granulózových buniek. Procesy regrutácie folikulov a ich vývoj sa začínajú uţ 

v priebehu fetálneho ţivota. Okolo pôrodu počet primordiálnych folikulov schopných vývoja uţ klesá 

z pôvodných 2 miliónov na ~ 500 tisíc. K ovulácii dospeje len min. podiel z celkovej zásoby (< 400) a 

vyčerpanie tejto zásoby znamená koniec reprodukčného ţivota a →menopauzu. 

Sekudárny folikul – ďalším rastom vzniká z prim. folikula sek. folikul: granulózové bunky proliferujú 

a tvoria niekoľko vrstviev, oocyt na konci tohto obdobia sa stáva úplne rastúcim. Premena prim. 

folikula na sek. sa spája s organizáciou téky a jej vaskularizáciou. Tento proces sa začína migráciou 

skupiny strómových fibroblastov a epitelových buniek do bazálnej membrány obklopujúcej folikul a 

ich usporiadaním okolo granulózovej vrstvy buniek. Toto tkanivo pozostáva z theca folliculi interna v 

tesnom susedstve bazálnej membrány a theca folliculi interna, kt. splýva s okolitou strómou. Na 

začiatku vývoja téky folikul zásobuje 1 al. 2 arterioly končiace vnútri theca interna vo vencovitej sieti 

kapilár. Vaskularizácia vonkajšej téky sa spája s ďalšou skupinou arteriol a venúl vo vonkajšej téke. 

Granulózová vrstva ostáva pritom avaskulárna. Transport hormónov a nutričných elementov do 

granulózovej vrstvy buniek sa uskutočňuje pp. pomocou špecializovaných štruktúr, napr. medzier v 

bazálnej membráne (gap junctions). 

Terciárny (antrový) folikul – je folikul, kt. vzniká zo sek. folikula pokračujúceho vo svojom raste aţ 

dosiahne Ø 400 mm.. Vyznačuje sa tým, ţe sa v ňom hromadí tekutina, pričom pri jednom z pólov 

oocytu vzniká priestor (antrum). Folikulová tekutina sa skladá z transsudátu plazmy, kt. obsahuje 

sekrečné produkty granulózových buniek, v neskorších štádiách vývoja folikula aj steroidové 

hormóny v niekoľkonásobne vyššej koncentrácii ako je ich koncentrácia v periférnej krvi. Medzi 

granulózovou vrstvou a oocytom vznikajú špecializované kontaktné miesta (gap junctions), kt. 

umoţňujú medzibunkovú komunikáciu medzi oocytom a folikulovými bunkami. Súčasne nastáva 

diferenciácia buniek theca interna na steroidogénnu štruktúru. Keď rastúci folikul dosiahne včasné 

antrové štádium, jeho ďalší rast uţ nevyţaduje stimuláciu gonadotropínmi. Po svojej diferenciácii sa 

stávajú hormonálne aktívne tékové bunky, kt. v závislosti od stupňa stimulácie LH secernujú 

androgény. Androgény sú substrátom aromatizácie vo vrstve granulózových buniek, následkom kt. 



vznikajú estrogény. Tieto procesy stimuluje FSH. Dôleţitú úlohu tu má vaskularizácia vrstvy theca 

interna, kt. umoţňuje intenzívnejšie vychytávanie stimulačných hormónov z obehu.  

Proces folikulogenézy. Prim. folikul sa regrutuje zo skupiny primordiálnych folikulov. V priebehu 

svojho vývoja na sek. folikul získava vrstvu tékových buniek. Terc. (antrový) folikul charakterizuje 

antrum (dutina). Finálnym štádiom vývoja folikula na konci folikulovej fázy je tzv. Graafov folikul, kt. 

podlieha dramatickému zrýchleniu rastu. Bez vplyvu gonadotropných hormónov prebieha vývoj folikula 

pp. do štádia antrového folikula. Na ďalší vývoj folikula je nevyhnutná prítomnosť gonadotropínov, 

najmä FSH, kým prítomnosť LH je nevyhnutná na normálny priebeh steroidogenézy. V kaţdom 

menštruačnom cykle sa regrutuje 

kohorta terc. folikulov, z nich sa však 

mechanizmom selekcie vyberie len 

jeden, kt. sa stáva dominantným, 

úplne dozrieva a pri ovulácii poskytuje 

zrelý oocyt (podľa Ericksona a spol., 

1985) 

Graafov folikul – je uţ vysoko 

organizovaná štruktúra vznikajúca 

vo finálnom štádiu vývoja  

terciárneho folikula, kt. sa 

dramaticky zväčšuje (narastie z 0,4 

na 15 mm), a to následkom rýchlej 

mitotickej proliferácie granulózových 

buniek a akumulácie folikulovej 

tekutiny v jeho antre. Oocyt sa v 

ňom nachádza pri jednom póle 

antra, obklopený vrstvou 

špecializovaných granulózových 

buniek, tzv. corona radiata. Bunky 

corona radiata sú spojené so 

zvyškom granulózovej vrstvy 

pomocou cumulus oophoreus, čo sú 

granulózové bunky vypĺňajúce 

corona radiata zvyšok antra v póle, kde sa nachádza oocyt. Vaskularizovaná vrstva vnútorných 

tíékoových buniek je dobre diferencovanou vrstvou špecializovaných steroidogénnych buniek. 

Vonkajššia téková vrstva sa tieţ stáva lepšie diferencovanou, nachádzajú sa v nej bunky, kt. 

vykazujú ultraštruktúrnu podobnosť s bunkami hladkého svalu. Tieto bunky inervujú sympatikové 

nervy a obsahujú aktín a myozín. Presnú úlohu týchto buniek nepoznáme. 

Riadenie rastu folikulov – folikul si v štádiu včasného vývoja utvára vlastné estrogénové 

mikroprostredie. Mitotický účinok estrogénov je hlavný faktor podporujúci rast granulózových buniek. 

V priebehu rastu a vývoja folikula nastáva výrazná proliferácia buniek: kým primoridálny folikul tvorí 

500 granulózových buniek, v predovulačnom štádiu obsahuje Graafov folikul aţ 5.10
7
 buniek. Okrem 

estrogénov sa na lokálnom riadení a modulácii f. zúčastňujú rôzne rastové faktory. Väčšina z nich 

vzniká v ováriu. Uplatňujú sa tu nielen endokrinné, ale aj parakrinné, autokrinné a intrakrinné 

mechanizmy regulácie (obr. 2). 

K ovariálnym rastovým faktorom patrí epidermový (EGF), fibroblastový (FGF) a inzulínu podobné 

rastový faktory (IGF). IGF-1 sa syntetizuje granulózovými bunkami a nachádza sa vo folikulovej 

tekutine a plazme. Zúčastňuje sa pp. na riadení diferenciácie vrstvy granulózových buniek, vyvoláva 

zvýšenie aktivity aromatáz, čím ovplyvňuje tvorbu FSH al. indukuje receptory pre LH. Na základe 



prítomnosti receptorov pre IGF-1 v granulózových bunkách moţno usudzovať o parakrinnom al. 

autokrinnom mechanizme jeho účinku. IGF sa v obehu viaţu na väzbové proteíny, z kt. niekt. 

pôsobia ako inhibítory IGF. Pp. obmedzujú vplyv FSH, a tým sa zúčastňujú na procese atrézie. 

K ďalším ovariálnym peptidov, kt. sa zúčastňujú na procesoch atrézie patrí rodina →inhibínov – 

aktivínov, kt. parakrinným účinkom vyvolávajú rast folikulov do veľkosti regrutovanej skupiny 

(inhibín) al. sa zúčastňujú na procesoch atrézie (aktivín). 

Synchrónne s fázami menštruačného cyklu kolíše populácia ovariálnych makrofágov, o kt. je známe, 

ţe zabezpečujú tesný kontakt s ovariálnymi bunkami. Je pp. ţe na lokálnych dejoch v ováriu sa 

zúčastňujú aj cytokíny, ako je IL-1 al. TNF, uvoľňované z makrofágov. 

V ováriu hlodavcov sa našla mRNA podobná propiomelanokortínu (POMC-like mRNA), 

v granulózových bunkách a bunkách luteálnej intersticiálnej vrstvy -endorfín. Tvorbu POMC zrejme 

riadia gonadotropíny, ale jej úlohu nepoznáme V ováriu sa zistil, aj somatoliberín. Jeho tvorbu v 

granulózových bunkách stimuluje FSH, kt. aktivuje cAMP-dependentné mechanizmy. Je moţné, ţe 

lokálna tvorba somatoliberínu urýchľuje dozrievanie folikula zvýšením odpovede granulózových 

buniek na stimuláciu FSH. 

Proces atrézie folikulov – väčšina rastúcich folikulov svoj vývoj nedokončí a degeneruje (proces 

atrézie). U ľudí vznikajú asi 2 milióny folikulov, z kt. ovuláciu dosiahne len asi 400; > 99 % folikulov 

teda podľahne procesom atrézie. Príčinu atrézie nepoznáme. Atrézii môţu podľahnúť rastúce i 

nerastúce folikuly, a to vo všetkých štádiách ţivota a všetkých fázach ovariálneho cyklu. Akonáhle 

sa naštartuje rast folikula, prebieha kontinuálne, kým nenastane atrézia al. ovulácia. 

Najvýraznejšie príznaky atrézie sa vyskytujú v granulózových bunkách, v kt. nastáva pyknóza 

bunkových jadier. Pomerne včasne sa zvyšuje aktivita hydrolytických enzýmov. Atréziu antrových 

folikulov podporuje LH a androgény. Predčasná indukcia vyplavenia LH vyvoláva u ţien rýchlu 

regresiu ovulačného folikula. Vplyvom LH sa androgény produkované v tékových a intersticiálnych 

bunkách menia na progesterón. Pokles produkcie estrogénov v týchto folikuloch následkom straty 

aromatizovateľných androgénov je pp. primárnou udalosťou v procese atrézie. Deficit estradiolu 

brzdí mitotickú aktivitu granulózových buniek a inhibuje rast folikulu. 

Vývoj folikula v priebehu menštruačného cyklu – v priebehu luteálnej fázy majú najväčšie antrálnej 

folikuly Ø 2 – 4 mm. Podľa mitotického indexu ich granulózových buniek sú niekt. z týchto folikulov 

aktívne. Folikuly, kt. je asi 3 – 5, obsahujú vysoké koncentrácie aromatizovaných androgénov, avšak 

nízke koncentrácie estradiolu s nízkou aktivitou aromatáz. In vitro však tieto bunky obsahujú 

aromatázový systém veľmi citlivý na FSH. Ide pp. o skupinu folikulov, kt. budú regrutované na 

začiatku ďalšej folikulovej fázy a z nich vyselektovaný dominantný folikul (antrálny folikul, kt. dozreje 

do ovulácie).  

Základný signál na regrutáciu kohorty folikulov poskytuje FSH. V 1. štádiu folikulovej fázy je pomer 

gonadotropínov posunutý v prospech FSH. Experimentálne podanie inhibínu, kt. zniţuje 

koncentráciu FSH, má za následok odloţenie dozrievania nových folikulov, naproti tomu aplikácia 

FSH v suprafyziologických dávkach stimuláciu mnohopočetnej ovulácie. 

Obr. Schematické znázornenie regulácie 

folikulogenézy gonadotropínmi, LF a FSH. 

Endokrinná regulácia vyţaduje, aby sa hormón 

produkovaný ţľazou secernoval do obehu, aby 

tak mohol pôsobiť na vzdialené orgány. Pri 

parakrinnej regulácii hormón produkovaný v 

určitom orgáne po lokálnej difúzii ovplyvňuje 

ostatné bunky toho istého orgánu. Pri autokrinnej 



regulácii hormón syntetizovaný bunkou túto bunku opúšťa, viaţe sa na membránový receptor tej istej bunky, 

opäť vstupuje do bunky a pokračuje vo svojom účinku. Pri intrakrinnej regulácii hormón sysntetizovaný bunkou 

účinkuje bez toho, aby bunku opustil (tento mechanizmus lokálnej regulácie je zatiaľ hypotetický)(podľa Ferina 

a spol. 1993) 

V 1. d folikulovej fázy má folikul Ø len 3 – 4 mm, o niekoľko d však nastáva segregácia 

dominantného folikula podľa veľkosti al. skôr podľa mitotického indexu granulózových buniek. 

Mechanizmus tejto selekcie nepoznáme. Vzostup FSH vo včasnej folikulovej fáze urýchľuje procesy 

selekcie. Nastáva stimulácia mitotického delenia granulózových buniek a tvorba aromatázových 

enzýmových systémov. Tým je umoţnená konverzia väčšieho mnoţ-stva androgénových 

prekurzorov pochádzajúcich z tékových buniek na estradiol. Folikul vo včasnom štádiu vývoja utvára 

svoje vlastné estrogénové mikroprostredie. 

Od 6. d menštruačného cyklu sa dá dominantný folikul ľahšie rozpoznať svojou veľkosťou 

a vaskularizáciou. Hustota kapilár obklopujúcich dozrievajúci folikul je aspoň 2-násobná. Náhradný 

folikul, kt. by bol schopný nahradiť dominantý folikul nejestvuje. Po experimentálnom odstránení 

dominantného folikula musí nastať regrutácia novej kohorty folikulov.  

Zjavenie sa a následné zvyšovanie počtu receptorov LH v granulózových bunkách rastúceho folikula 

je výsledkom synergického účinku estradiolu a FSH. LH stimuluje tvorbu aromatizovateľných 

androgénov v téke, čo má za následok exponenciálny nárast koncentrácie estradiolu (predovulačné 

vyplavenie estradiolu v strede cyklu). Vo folikulovej tekutine dosahuje estradiol vysokú koncentráciu 

(aţ 2 mg/l), kt. paralelne stúpa so stupňom aktivity aromatáz predovulačného folikula.  

Predovulačné vyplavenie gonadotropínov ovplyvňuje štruktúru Graafovho folikula a stimuluje jeho 

sekréciu. LH potláča proliferačnú aktivitu granulózových bunieek a v bunkách téky spúšťa proces 

luteinizácie. Nastáva selektívna inhibícia 17-hydroxylázy a C17,20-lyázy. Vo folikulovej tekutine sa 

progresívne zniţuje koncentrácia estradiolu a androgénov a folikul začína secernovať 17-

hydroxyprogesterón. Súčasne nastáva predovulačný vzostup progesterónu, pričom syntéza 

estradiolu ostáva nízka. Koncentrácia progesterónu vo folikulovej tekutine sa mnohonásobne 

zvyšuje uţ v priebehu 1 h po začiatku vzostupu LH. Progesterón secernujú granulózové bunky, kt. 

získali v neskorej folikulovej fáze receptory pre LH a následkom väzby LH na tieto receptory sa v 

nich začína proces luteinizácie. V priebehu luteini-zácie nastáva ďalšia tvorba receptorov a bunky sa 

opäť stávajú citlivé na gonadotropíny; →menštruačný cyklus. 

folikulóm – [folliculoma] 1. cystiocké zväčšenie Graafovho folikula; 2. granulózobunkový nádor, 

analóg nádoru zo Sertoliho buniek u muţa. Môţe produkovať estrogény; keď sa zjaví pred pubertou, 

môţe vyvolať predčasnú pohlavnú zrelosť, v postklimakterickom veku cystickú glandulárnu 

hyperpláziu endometria s lrvácaniami a refeminizáciu. Je potenciálne malígny. Bunky sú častočne 

usporiadané do folikulových a trabekulárnych štruktúr, príp. difúzne (sarkomatózne). V zrelších 

typoch sa zisťujú folikulárne štruktúry s centrálnou malou dutinou, kt. obsahuhje eozinofilnú hmotu 

(Callove-Exnerove teliesko). Býva mnoho mitóz, polymorfia je však malá. Nádor dorastie aţ do 

veľkosti 15 cm, je mäkkej konzistencie. Len 1/3 prípadov je biol. malígnych a metastazujú do 

peritoneálnej dutiny. Niekedy metastazujú aj veľmi zrelé, histol. benígne varianty. 

folinát – anión →kyseliny folínovej. 

Folinerin
®
 – kardiotonikum, diuretikum; →oleandrín. 

Folinova metóda – [Folin, Otto Knut Olof, 1867 – 1934, amer. fyziol. chemik] →metódy. 

Folinova-Wuova metóda – [Folin, Otto Knut Olof, 1867 – 1934, amer. fyziol. chemik] →metódy. 

Foliov sval – [Folius, Caecilius, 1615 – 1660, tal. anatóm] lig. mallei laterale. 

Foliov výbeţok – [Folius, Caecilius, 1615 – 1660, tal. anatóm] processus anterior mallei. 



Folipac
®
 – acidum folicum; →kyselina listová. 

Folisan
®
 – estrogén; →estrón. 

Folithion
®
 – inhibítor cholínesterázy, insekticídum; →fenitrotión. 

folitropín – [follitropinum] hormón stimulujúci folikuly; →FSH. 

folium, i, n. – [l.] bot. list, lupeň; vegetačný orgán cievnatých rastlín, kt. úlohou je fotosyntetická 

asimilácia a transpirácia.Listy vznikajú ako bočné orgány v akropetálnom poriadku exogénne na 

byľovom vrchole. Má obmedzený rast, jeho pôvodnou funkciou je fotosyntéza, transpirácia 

a výmena plynov. Na stonke má pravidelné postavenie, je od nej o väčší al. menší uhol odchýlený a 

tvorí tzv. listovú pazuchu. 

Podľa toho, na kt. časti stonky listy prirastajú, sa rozoznávajú listy prízemné, stonkové a vrcholové. 

Zo stonky do listu vstupujú cievne zväzky a v plochej čepeli utvárajú ţilnatinu (obr. 1). 

Z hľadiska fotosyntézy a transpirácie je najvýhodnejším tvarom plochý list, rozlíšený na plochú 

asimilujúcu čepeľ so stopkou (lupenitý list). Pri niekt. listoch sa báza stopky abnormálne rozširuje 

pošvou (obr. 2).  

 

 

        

  

 

Obr. 1. Typy žilnatín. 1 – sperená; 2 – perovitá; 3 – dla- Obr. 2. Stopkaté listy (1) a listy s pošvou (2, 3) 

ňovitá;  4 – odnoţená; 5 – rovnobeţná 

Často niekt. z častí listov chýba, al. je zakrpatená, inokedy je vyvinutá na úkor druhých. Zloţkami 

listov sú pošva, stopka a čepeľ. 

Pošva je charakteristická pre trávy, v iných rastlinách často chýba. Úlohou stopky je niesť čepeľ a 

udrţiavať ju v takej polohe, aby na ňu dopadal dostatok svetla. Pri dvojlklíčnolistových rastlinách, kt. 

nemávajú, pošvu, sú namiesto nej po stranách malé stopky, niekedy značne zväčšené výrastky, tzv. 

prílistky. Tie môţu opadávať uţ počas vývinu listu (opadané prílistky) al. aţ spolu s listami (trváce 

prílistky). Podľa toho, ako k stopke prirastajú, rozoznávajú sa voľné al. prirastené prílistky a rúrka (obr. 

3). Listy so stopkami sú tzv. stopkaté listy, listy bez stopky, pripojené k stonke zúţenou al. rozšírenou 

bázou čepele sú bezstopkaté listy. Podľa 

spôsobu pripojenia listovej čepele k stonke sa 

rozoznáva list sediaci, zbiehavý, objímavý, 

poloobjímavý, prerastený a zrastený (obr. 4). 

      

Obr. 3. Voľné (1), prirastené prílistky   Obr. 4. Typy bezstopkatých listov: 1 – list sediaci; 2  

(2)a rúrka (3)     – list zbiehavý; 3 – list objímnavý; 4 – list poloobjímavý;  

       5 – list prerastený; 6 – listy zrastené 



Najdôleţitejšou časťou lupenitých listov je čepeľ. Kvitnúce r. ju majú pôvodne plochú s celistvým al. 

len veľmi málo členitým okrajom. Podľa obrysu sa rozoznávajú rôzne tvary čepele (obr. 5). 

 

Obr. 5. Druhy listov podľa tvaru čepele. 1 – 

štetinový; 2 – ihlicovitý; 3 – rúrkovitý; 4 – čiarkovitý; 5 

– šabľovitý; 6 – kosákovitý; 7 – šidlovitý; 8 – 

ţliabkovaný; 9 – kopijovitý; 10 – lopatkovitý; 11 – 

podlhovastý; 12 – vajcovitý; 13 – obráteno vajcovitý; 

14 – elipsovitý; 15 – srdcovitý; 16 – obráteno 

srdcovitý; 17 – okrúhly; 18 – okrúhlastý; 19 – 

obličkovitý; 20 – kosoštvorcovitý; 21 – 

trojuholníkovitý; 22 – šípovitý; 23 – oštepovitý; 24 – 

husľovitý; 25 – kornútkovitý; 26 – gracovitý; 27 – 

štítovitý 

 

 

 

Vrchol čepele môţe byť okrúhly, hrotitý, ostitý, vykrojené, končistý, uťatý al. srdcovitý (obr. 6). 

Báza l. môţe byť zaokrúhlená, klinovitá, pretiahnutá, uťatá, srdcovitá, šípovitá al. oštepovitá (obr. 7). 

        

Obr. 6. Typy vrchola čepele. 1 – okrúhly; 2 – hrotitý; 3 – ostitý; 

4 – vykrojený; 5 – končistý; 6 – uťatý; 7 – srdcovitý 

 

 

 

 

  

Obr. 7. Báza listu – 1 – zaokrúhlená; 2 – klinovitá; 3 – 

pretiah nutá; 4 – uťatá; 5 – srdcovitá; 6 – šípovitá; 7 – 

oštepovitá 

 

Podľa členenia sa listy delia na nedelené a delené jednoduché listy. Nedelené jednoduché listy môţu 

byť celistvookrajové, pílovité, dvojito plíkovité, zúbkaté, dvojito zúbkaté, vrúbkované al. vykrajované 

(obr. 8). 

Obr. 8. Typy listov podľa členenia čepele. 1 – 

celistovokrajový; 2 – pílkovitý; 3 – dvojito pílkovitý; 4 – 

zúbkatý; 5 – dvojito zúbkatý; 6 – vrúbkovaný; 7 – 

vykrajovaný  

Delené jednoduché listy majú čepeľ viac al. menej delnú, ale pritom súvislú aspoň úzkymi prúţkami 

pozdĺţ hlavnej ţilky. Podľa toho, do akej hĺbky výkrojky zasahujú a aký typ ţilnatiny je v liste, sa 

rozoznávajú listy laločnaté (výkrojky zasahujú od tretiny do polovice čepele; obr. 9), dielne (výkrojky 

zasahujú cez polovicu čepele; obr. 10) a strihané (zárezy siahajú takmer k strednej ţilke al. báze 

čepele, ak ide o list s dlaňovitou al. odnoţenou ţilnatinou; obr. 11). 

 

          



Obr. 9. Laločnaté listy. 1 – perovito laločnatý; 2 – dlaňo-

dielny; 3 – odnoţeno dielny          

 

 

 

Obr. 10. Dielne listy. 1 – perovito dielny; 2 – dlaňovité 

vitolaločnatý; 3 – odnoţeno laločnatý  

               

 

 

Ak majú listy čepeľ rozdelenú na samostatné, čepeľou navzájom nesúvisiace časti (lístky so 

stopôčkou), ide o zloţené listy Aj pri vzniku 

zloţených listov je dôleţitá ţilnatina. Z listov 

s perovitou ţilnatinou vznikajú listy perovito 

zloţené. Pri niekt. druhoch sa lístky perovito 

zloţeného listu opätovne rozdelia na samostatné 

úkrojky, lískočky; ide o dvojito zloţené listy (obr. 

11). 

Obr. 11. Perovito zložené listy. 1 – nepárno perovito 

zloţený;  j – jarmo; l – lístok; s – stopôčka; 2 – párno 

perovito zloţený; 3 – striedavo jarmovo perovito 

zloţený; 4 – dvojito perovito zloţený; 5 – trojito 

perovito zloţený 

Rozčlenením l. s dlaňovitou ţilnatinou vzniká list 

dlaňovito zloţený a rozčlenením listu 

s odnoţenou ţilnatinou list odnoţený (obr. 12). 

Najčastejším typom l. pri rastlinách je bylinný list. 

V závislosti od podmienok prostredia môţu mať 

listy rôznu konzistenciu. Podľa konzistencie sa 

rozlišujú listy priesvitné (veľmi tenké, zelené, bylinné listy), chabé (veľmi mäkké a poddajné), blanité 

(veľmi tenké a ľahko ohýbateľné), chrupkovité (pevné aţ tvrdé a lámavé), sucho blanité (nezelené, 

tenké a pri dotyku šuštiace), koţovité (dosť hrubé, pevné a málo ohýbateľné), priesvitné bodkované 

(s ponorenými ţliabkami, proti svetlu priesvitnými). 

Podľa postavenia na stonke môţu byť listy striedavé, protistojné, kríţmo protistojné, praslenové a 

prízemná listová ruţica (obr. 13). 

  

 Obr. 12. Dlaňovito zložený list (vľavo) a odnožený  

list 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 13. Typy listov podľa postavenia na stonke 



 1 – striedavé;  2 – protistojné; 3 – kríţmo protistojné; 4  – praslenové; 5 – prízemná listová ruţica   

 

 

 

 

 

 

 

Podľa anat. stavby sa listy delia na izolaterálne (monofaciálne), kt. majú palisádový parenchým pod 

vrchnou i spodnou pokoţkou, napr. Folium sennae, a na dorziventrálne (bifaciálne), kt. majú 

palisádový parenchým iba pod vrchnou pokoţkou, napr. Folium uvae ursi. L. na liečebné účely sa 

zbierajú prevaţne ručne, obyčajne za suchého počasia, keď rastlina začína kvitnúť. 

Pre zelené rastliny sú najdôleţitejšie lupeňovité asimilačné listy, kt. tieţ tvoria listové drogy. Sú 

rozostavané po osi, majú obmedzený vzrast, rozšírené sú obyčajne do plochy. Majú rozmanitú 

čepeľ (nedelená, delená al. zloţená, jej tvar a tvarovanie okraja sú dôleţité pre systematiku), stopku 

a pošvu. 

Folium aconiti – list prilbice modrej (→Aconitum napellus). 

Folium altheae – skr. Fol. alth., ČsL 4, ibišový list (čes. proskurníkový list) list ibiša lekárskeho (čes. 

proskurník lékařský, Althaea officinalis L., Malvaceae). Droga bez zápachu, chuti, mdlo slizovitej 

chuti. Musí obsahovať mnoţstvo hlienu, kt. zodpovedá číslu bobtnavosti najmenej 12. Nevhodné sú 

listy napadnuté hrdzou Puccinia malvaceum Montagne (> 3 %). Expektorans. 

Droga v celku – sivý al. bledoţltozelený a mäkko hodvábovito sivoplstnatý rapíkatý list, obyčajne aţ 

10 cm dlhý a aţ 10 cm široký. Má listovú čepeľ takmer srdcovito vajcovitú al. trojlaločnatú, s lalokmi 

špicatými al. nezreteľne troj- aţ päťlaločnatú, dlaňovito troj- aţ päťţilovú, na spodine srdcovitú, 

zriedkavejšie rovnú aţ stiahnutú. Na okraji je čepeľ nerovnako vrúbkovane zubatá. Mikroskopicky: 

vrchnú pokoţku tvoria veľké, často takmer izodiametrické bunky so slabo zvlnenými radiálnymi 

blanami; spodnú pokoţku tvoria uţšie bunky so silne vlnitými radiálnymi blanami. Obidve pokoţky 

majú prieduchy s 3 vedľajšími bunkami, z kt. jedna je obvykle zreteľne menšia ako obidve postranné 

(typ Brassicaceae). Listovú plsť tvoria početné hruboblanité jednobunkové chlpy, zdruţené obvykle 

v 5 aţ 8-členných hviezdicovitých chumáčikoch (,,chumáčikovité chlpy“). Zriedkavejšie sú prítomné 

jednoduché chlpy a krátke stopkaté ţľaznaté chlpy (etáţové chlpy). Z metofylu presvitajú drúzy 

šťavelanu vápenatého. Medzi chlpmi sú veľké, ţlté, guľovité, hrubo ostnaté peľové zrná. List je 

stavaný dorzoventrálne. Obidve listové pokoţky obsahujú slizové bunky s prieduchmi. Plsť tvorí 

početné chumáčikovité chlpy. Majú zdrevnatenú, hrubo bodkovanú a do pokoţky zapustenú bázu. 

Listový mezofyl sa skladá z 1 – 2 radov palisádových buniek a obsahuje slizové bunky a drúzy 

šťavelanu vápenatého. Cievne zväzky sú kolaterálne a v hlavných ţilkách kolenchým. 

Práškovaná droga – sivozelený prášok. Mikroskopicky: úlomky početných chumáčikovitých chlpov 

so zdrevnatenou a hrubo bodkovanou bázou, úlomky pokoţky mezofylu, drúzy šťavelanu 

vápenatého, v malej miere aj ţľaznatých etáţových chlpov a pretiahnutých buniek z okolia ţiliek. 

Zhluky slizu sú vplyvom jeho ľahkej rozpustnosti ťaţko viditeľné. Guľovité, hrubo ostnité, ţlté peľové 

zrná. Takmer vţdy sú prítomné aj ţltohnedé, dvojbunkové, pozdĺţne eliptické, hrubostenné 

teleutospóry s malou stopkou hrdze Puccinia malvacearum Montagne. 

Uschováva sa v uzavretých obaloch a chráni pred svetlom. 

Dávkovanie – th. dávka jednotlivá p. o. vo forme nálevu al. odvaru: 1,5 g. 

Prípravok – Species pectorales. 

Folium angelicae – list archangeliky lekárskej; →Archangelica officinalis. 



Folium arnicae – list arniky horskej (→Arnica montana). 

Folium belladonnae – ČsL 4, list ľuľkovca zlomocného (čes. rulík zlomocný); →Atropa bella-dona 

L. (Solanaceae). Droga slabého, omamného zápachu, nahorklej, trocha ostrej chuti. Spazmolytikum. 

Musí obsahovať aspoň 0,3 % alkaloidov počítaných ako hyoscyamín (C17H23NO3, Mr 289,38).  

Droga v celku – list je vajcovitý, eliptický al. vajcovito pozdĺţny, špicatý al. zašpicatený, na spodine 

zúţený do krátkeho rapíka. Je aţ 20 i viac cm dlhý a aţ 10 cm široký, celokrajný, bledo sivozelený, 

len zriedka pýrovitý, najviac na rube listu pozdĺţ ţilnatiny. Za sucha je výrazný početnými, slabo 

vyvýšenými belavými bodkami (vyniknuté pieskové bunky), kt. sú na obidvoch stranách čepele 

dobre, najmä lupou, viditeľné. Mikroskopicky: pokoţkové bunky líca sú v obryse slabo, na rube silne 

vlnovite chobotnaté, kutikula povrchovej pokoţky je nápadne vlnovito vráskovitá. Prieduchy sa 

vyskytujú na obidvoch listových stranách, vo väčšom počte na listovom rube; sprevádzajú ich 

obvykle tri vedľajšie bunky, z kt. jedna býva obvykle zreteľne menšia (typ Brassicaceae). Chlpy sa 

nachádzajú najmä na rube. Sú jednak krycie, dlhé, jednoradové, tenkoblanité, hladké a 

niekoľkobunkové, jednak ţľaznaté s krátkou nohou a bankovitou hlavičkou zo 4 – 6 buniek 

zostavených do dvoch radov. Z listového mezofylu presvitajú bunky s pieskom šťavelanu 

vápenatého. Ţilnatinu tvoria bikolaterálne cievne zväzky. List je stavaný dorzolaterálne. Vrstva 

palisádového parenchýmu je obvykle jednoradová. V hubovitom parenchýme, najmä vo vrstvách 

bezprostredne pod palisádami, ako aj v pletive ţiliek sa vyskytujú bunky s pieskom šťavelanu 

vápenatého. Bikolaterálne cievne zväzky bývajú obklopené kolenchýmovými pruhmi. Listový obal, 

nápadný najmä na rube, utvára chlpy vyššie uvedených typov a tvarov. 

Rezaná droga – jemné listové kúsky na jednej strane svetlejšie. Na ich rube vynikajú len ţilky 1. a 2. 

stupňa. Lupou sú po obidvoch stranách čepele viditeľné belavé bodky (pieskové bunky). 

Práškovaná droga – zelený prášok. Úlomky listovej pokoţky s viac-menej vlnovitými bunkovými 

blanami, s prieduchmi a kutikulovým vrásnením, početnou zelenou drvinou mezofylu a drvinou ţiliek 

a rapíkov. 

 Dôkaz 

a) Asi 1,0 g práškovanej drogy sa pretrepáva 3 min s 3,0 ml zriedenej kys. chlorovodíkovej a 5,0 ml 

vody a sfiltruje sa. Filtrát sa pouţije aj na skúšku b). K 1,0 ml filtrátu sa pridá 5 kv. Mayerovho 

činidla; vylučuje sa zrazenina (alkalkoidy). 

b) Zvyšok filtrátu zo skúšky b) sa odparí v porcelánovej miske do sucha, pridá sa 10 kv. 

koncentrovanej kys. dusičnej a znova sa odparí do sucha. Odparok sa navlhčí liehovým rozt. 

hydroxidu draselného; sfarbí sa do červenofialova (hyoscymín). 

c) 2,0 g práškovanej drogy sa pretrepáva 3 min s 10 ml rozt. kys. sírovej (0,05 mol/l). Tekutina sa 

sfiltruje do odmernej banky na 10 ml, pridá sa 1,0 ml koncentrovaného rozt. amoniaku a obsah 

banky sa doplní vodou po značku. Potom sa rozt. prenesie do deliaceho lievika na 100 ml a vytrepe 

s 10,0 ml éteru bez peroxidových látok. Éterová vrstva sa oddelí, sfiltruje cez vatu s vrstvou 1 g 

bezvodého síranu sodného, filtrát sa odparí na vodnom kúpeli do sucha a odparok sa rozpustí v 

0,25 ml metanolu (metanolový rozt. extrahovaných látok). Na tenkú vrstvu silikagélu so sadrou sa 

nanesú na štart pripravené rozt. látok v poradí: 

 1. 20 ml metanolového rozt. extrahovaných látok, 

 2. 20 ml rozt. síranu atropínia (2,5 mg/ml v metanole), 

 3. 20 ml rozt. bromidu skopolamínia (1,0 mg/ml v metanole). 

Vyvíja sa zmesou acetón–koncentrovaný rozt. amoniaku–voda (90 + 3 + 7 obj.) do vzdialenosti asi 

120 mm. Po vybratí z komory sa vrstva vysuší voľne na vzduchu (do vymiznutia zápachu amoniaku 

a acetónu) a rovnomerne sa postrieka jódbizmútitanovým detekčným činidlom. Na chromatograme 1 

je zreteľná oranţová škvrna hyoscyamínu, kt. má zhodnú polohu so škvrnou síranu atropínia na 



chromatograme 2, a ďalej je tu sotva zreteľná slabo sfarbená škvrna, kt. má zhodnú polohu so 

škvrnou bromidu skopolamínia na chromatograme 3. Chromatogram 1 sa pouţije aj na skúšku 

čistoty (prítomnosť iných alkaloidy). 

  Stanovenie obsahu 

Asi 2,000 g práškovanej drogy sa v banke na 250 ml zmieša s 50,0 éteru. Po 5 min sa pridajú 4,0 ml 

zriedeného rozt. amoniaku a 16,0 ml vody a 30 min sa silne pretrepáva. Po 5 min státia sa éterová 

vrstva rýchlo sfiltruje vatou a 30,0 g filtrátu (zodpovedajúcich 1,20 g drogy) sa v banke odparí. K 

odparku sa pridá 1,0 ml 95 % liehu a znova sa odparí; tento postup sa opakuje ešte raz. Sušina sa 

rozpustí v 1,0 ml chloroformu, pridá sa 5,00 ml odmerného rozt. kys. sírovej 0,01 mol/l a zahrieva sa 

na vodnom kúpeli do odparenia chloroformu. Pridá sa 5,0 ml vody, 3 kv. zmesného indikátora a 

retitruje sa z mikrobyrety odmerným rozt. hydroxidu sodného (0,02 mol/l) do zmeny sfarbenia. 

Zistená spotreba sa odpočíta od spotreby slepého pokusu. 

1 ml odmerného rozt. kys. sírovej 0,01 mol/l zodpovedá 0,005788 g C17H23NO3. 

Uschováva sa v uzavretých obaloch a chráni pred svetlom a vlhkom. 

Dávkovanie – dms p. o. 0,2 g, dmd 0,6 g; th. dávka jednotlivá p. o. 0,05 g, denná p. o. 0,15 g. 

Prípravok – Extractum belladonnae siccum, Tct. belladonna, ČSL 4. 

Folium berberidis – list dráča obyčajného; →Berberis vulgaris. 

Folium betonicae – list betoniky lekárskej; →Betonica officinalis. 

Folium betulae – skr. Fol. betul., ČsL 4, usušený list brezy bielej (čes. bříza bělokorá); →Betula 

pendula Roth, brezy plstnatej (čes. bříza pýřitá, Betula pubescens Ehrh., Betulaceae). Droga slabo 

aromatického, dráţdivého zápachu a horkastej chuti. Diuretikum. Musí obsahovať saponíny v 

mnoţstve, kt. svojou hemolytickou účinnosťou zodpovedajú najmenej 30 h. j. v 1 g drogy. 

Droga v celku – listy B. pendula sú lysé, rapíkovité, kosoštvorcovo vajcovité, k báze klinovité, 3 – 7 

cm dlhé a 2 – 4 cm široké. Okraj čepele je dvakrát ostro pílovitý. Listová čepeľ je na líci 

tmavozelená, na rube svetlejšia, husto hnedo ţľaznato bodkovaná, s nervatúrou nepríliš vynikajúcou 

nad povrch listu. V prechádzajúcom svetle je viditeľná jemná ţilnatina. Druh B. pubescens má listy 

čiastočne trojklanno vajcovité, so zaoblenými rohmi, na okraji čepele hrubo pílovité, takmer bez 

ţliazok. Na rube sú slabo pýrovité, najmä v oblasti nervov. Jemná ţilnatina nervatúry je svojou 

svetlou kresbou viditeľná na tmavšom listovom líci, na rube silne vyniká nad povrch čepele. 

Rezaná droga – sýtozelené, krehké úlomky listov s charakteristickou svetlou sieťovitou nervatúrou a 

pri druhu B. pendula s charakteristické na spodnej strane reliéfovito vystupujúcimi hlavnými a 

vedľajšími nerva- mi, veľmi zriedka pýrovité. Ďalej sa v rezanej droge môţu vyskytovať a úlomky 

rapíkov a vetvičiek, niekedy aj časťami jahniad, podporné listeny a 1 mm dlhé, ţltohnedé, 

jednosemenné dvojkrídle naţky. 

Práškovaná droga – sýtozelený prášok. Mikroskopicky: tvoria ho početné úlomky listovej pokoţky 

zloţené z veľkých polygonálnych buniek. Drvina mezofylu s drúzami šťavelanu vápenatého a drvina 

ţiliek a rapíkov. Pri druhu B. pendula sú osobitne nápadné úlomky pokoţky s krátko terčovito 

šupinatými hnedými ţliazkami. 

 Dôkaz  

Asi 0,30 g práškovanej drogy sa pretrepáva 5 min s 5,0 ml metanolu a tekutina sa sfiltruje 

(metanolový výluh drogy). Na tenkú vrstvu silikagélu, napr. Silufol, sa nanesú na štart čerstvo 

pripravené rozt. látok v poradí: 

 1. 20 ml metanolového výluhu drogy 

 2. 20 ml rozt. rutínu (0,25 mg/ml v metanole) 



 3. 20 ml rozt. hyperozidu (0,25 mg/ml v metanole) 

 4. 20 ml rozt. kvercetínu (0,25 mg/ml v metanole) 

Vyvíja sa zmesou etylacetát–kys. mravčia–voda (8 + 1 + 1 obj.) do vzdialenosti asi 150 mm. Po 

vybratí z komory sa vrstva vysuší voľne na vzduchu (do vymiznutia zápachu etylacetátu), 

rovnomerne sa postrieka zmesou 15,0 ml rozt. kys. boritej a 5,0 ml rozt. kys. šťavelovej a vloţí sa na 

10 min do sušiarne vyhriatej na 105 °C. Po vychladnutí sa vrstva pozoruje vo svetle ortuťovej 

výbojky s max. ţiarenia pri 366 nm. Na chromatograme 1 sú okrem iných zreteľné jasne ţltozelene 

fluoreskujúce škvrny, kt. majú zhodnú polohu a farbu so škvrnami na chromatogramoch 2 a 3. Pri 

druhu Betula pubescens je na chromatograme 1 viditeľná škvrna, kt. má zhodnú polohu a farbu so 

škvrnou na chromatograme 4. 

 Stanovenie obsahu 

Asi 0,4000 g práškovanej drogy sa v banke na 50 ml so zábrusom zmieša s 20,0 ml 40 % liehu a 

zahrieva sa na vodnom kúpeli pod spätným chladičom 30 min. Po vychladení v banke s nasadeným 

chladičom sa výluh sfiltruje vatou a 10,0 ml filtrátu sa odparí pri 80 °C v por-celánovej miske do 

sucha. Odparok sa rozpustí v tlmivom rozt. na stanovenie saponínov, prenesie kvantit. do odmernej 

banky na 25 ml a doplní rovnakým tlmivým rozt. po značku. Vo výluhu sa stanoví obsah saponínov. 

Uschováva sa v uzavretých obaloch a chráni pred svetlom. 

Dávkovanie – th. jednotlivá dávka p. o. vo forme nálevu: 1,5 g. 

Prípravok – Species diureticae. 

Folium boldo – ČsL 4, usušený list boldovníka voňavého (liečivého) (čes. boldovník vonný); 

→Peumus boldus Molina (Minimiaceae). Choleretikum. Droga gáforovitého zápachu, silne korenitej 

chuti. Musí obsahovať aspoň 2,0 % (V/m) silice. 

Droga v celku – tuhý, koţovitý, krehký, krátko rapíkatý list oválneho aţ vajcovito eliptického tvaru, aţ 

6 cm dlhý a 4 cm široký. Je sivozelený aţ ţltozelený, na líci viac-menej hrboľatý, na rube hladký. Tu 

tieţ vystupujú hlavné a sek. ţilky. Listový okraj je podvihnutý. Mikroskopicky: pokoţkové bunky líca 

sú mnohohranaté, hruboblanité, bunky rubu mierne zvlnené; prieduchy aţ so 7 vedľajšími bunkami 

(typ Ranunculaceae). Neporušené chumáčikovité chlpy sú aţ 7-lúčové; prisadajú na pokoţke líca 

listu na hrbolčeky, kt. sú tvorené z niekoľkých hypodermálnych vrstiev. V ţilkách a na okraji listu 

prebiehajú silné zväzky vláken. List je stavaný dorzoventrálne, kutikula pokoţky líca je veľmi silná. 

Pod pokoţkou sú 1 – 2 hypodermálne rady, 2 – 3 rady palisádového parenchýmu a v nich, ako aj v 

riedkom hubovitom pletive, početné okrúhle sekrečné bunky. V listovom mezofyle, najmä v blízkosti 

ţiliek, sa nachádzajú aţ 10 mm dlhé ihlice a kryštáliky šťavelanu vápenatého (najmä v silne 

hrboľatých listoch). Silnejšie zväzky majú pošvu zo sklerenchýmových vláken. Hypodermis pri 

pokoţke rubu chýba. 

Práškovaná droga – sivozelený aţ hnedozelený prášok. Mikroskopicky: hruboblanité chumáčikovité 

chlpy a ich úlomky, úlomky listového mezofylu s kruhovitými sekrečnými bunkami, priečnymi 

listovými úlomkami, sklerenchýmovými vláknami a úlomkami ciev. 

 Dôkaz 

a) 2,0 g práškovanej drogy sa pretrepávajú 5 min s 10,0 ml 80 % (obj.) liehu a výluh sa sfiltruje. 

Filtrát sa pouţije aj na skúšku b). K 1,0 filtrátu sa pridajú 2 kv. rozt. kys. chlorovodíkovej a odparí sa 

na vodnom kúpeli dosucha. Odparok sa rozpustí v 5,0 ml vody a sfiltruje sa do skúmavky. K filtrátu 

sa pridajú 2 kv. rozt. kys. chlorovodíkovej (1 mol/l) a 5 kv. Mayerovho činidla; vznikne silný zákal 

(alkaloidy). 



b) Zvyšok filtrátu zo skúšky a) sa odparí na vodnom kúpeli asi na 2 ml, zriedi sa 8,0 ml kys. sírovej 

0,1 % a tekutina sa sfiltruje do deliaceho lievika na 150 ml. Rozt. v deliacom lieviku sa zalkalizuje 

koncentrovaným rozt. amoniaku (na lakmusový papier) a vytrepe sa 2-krát 25,0 ml chloroformu. K 

spojeným chloroformovým výtrepkom sa v kúţeľovej banke so zabrúsenou zátkou pridajú 2,0 g 

bezvodého síranu sodného, zmes sa pretrepe, sfiltruje a banka aj filter sa premyjú malým 

mnoţstvom chloroformu. Chloroform sa na vodnom kúpeli oddestiluje a zvyšok sa rozpustí v 1,0 ml 

zmesi chlorofom–metanol (1 + 1 obj.)(rozt. látok extrahovaných z drogy). 

Na tenkú vrstvu silikagélu, napr. Silufol, vopred rovnomerne postriekanú 10,0 ml rozt. hydroxidu 

sodného (0,1 mol/l) a vysušenú v sušiarni pri 105 °C sa nanesie na štart 20 ml rozt. látok 

extrahovaných z drogy. 

Vyvíja sa zmesou metanol – voda (7 + 3 obj.) do vzdialenosti asi 150 mm. Po vybratí z komory a 

vyprchaní rozpúšťadiel voľne na vzduchu sa vrstva pozoruje vo svetle ortuťovej výbojky s max. 

ţiarenia pri 366 nm; na chromatograme sú viditeľné modro aţ modrofialovo fluoreskujúce škvrny 

(alkaloidy). Potom sa vrstva rovnomerne postrieka 0,2 % vodným rozt. modrej pravej B; na 

chromatograme je viditeľný rad intenzívne červenofialovo sfarbených škvŕn, z kt. 2 sú v oblasti Rf 

0,40–0,50 (boldín). 

Uschováva sa v uzavretých obaloch a chráni pred svetlom a vlhkom. 

Dávkovanie – th. jednotlivá dávka p. o. vo forme nálevu: 1,0 g. 

Folium boraginis – list boráka lekárskeho; →Borago officinalis. 

Folium brassicae – list kapusty obyčajnej; →Brassica oleracea. 

Folium bucco – list buka brezového; →Barosma betulina. 

Folium cerebelli – drobný závit mozočka. 

Folium convallariae – list konvalinky voňavej; →Convallaria majalis. 

Folium cratagi cum flore – skr. Fol. crt. c. flor., ČSL 4, list a kvet hlohu krivokališného (čes. hloh 

křivokalichý); →Crataegus curvisepala. 

Folium cynarae – list artičoky kardovej a zeleninovej; →Cynara cardunculus, →Cynara scolymus. 

Folium digitalis lanatae (purpureae) – list náprstníka vlnatého (červeného); →Digitalis lanata, 

→Digitalis purpurea. 

Folium dracunculi – list paliny dračej; →Artemisia dracunculus. 

Folium eucalypti – list eukalyptu guľatoplodého; →Eucalyptus globus. 

Folium farfarae – ČSL 4, list podbeľa liečivého; →Tussilago farfara. 

Folium fragariae – list jahody obyčajnej; →Fragaria vesca. 

Folium fraxani – list jaseňa štíhleho; →Fraxinus excelsior. 

Folium hamamelidis – list hamamelu virgínskeho; →Hamamelis virginiana. 

Folium hepaticae – list pečeňovníka trojlaločnatého; →Hepatica nobilis. 

Folium hyoscyami – list blenu čierneho; →Hyoscyamus niger. 

Folium jaborandi – list pilokarpu Jaborandovho; →Pilocarpus jaborandi. 

Folium juglandis – list orecha kráľovského; →Juglans regia. 

Folium lauri – list vavrína bobkového; →Laurus nobilis. 



Folium levistici – list ligurčeka lekárskeho; →Levisticum officinale. 

Folium malvae – list slezu maurského; →Malva mauritiana. 

Folium melissae – list medovky lekárskej; →Melissa officinalis. 

Folium menthae crispae – list mäty klasnatej, vodnej, dlholistej; →Mentha apicata L., var. crispata, 

M. aquatica, M. longifolia. 

Folium menthae piperitae – list mäty piepornej; →Mentha piperita. 

Folium myrtilli – list brusnice čučoriedkovej (čučoriedky); →Vaccinium myrtillus.  

Folium papaveris – list maku; →Papaver somniferum. 

Folium pini pumilionis – list (ihlice) borovice horskej kosodrevinovej (kosodreviny); →Pinus mugo 

Turra subsp. pumilio. 

Folium plantaginis – skr. Fol. plantag., ČSL 4, list skorocela kopijovitého; →Plantago lanceolata. 

Expektorans. 

Folium quercus – list duba zimného; →Quercus petraea. 

Folium ribis nigri – list ríbezle čiernej; →Ribes nigrum. 

Folium rosmarini – list rozmarínu lekárskeho; →Rosmarinus officinalis. 

Folium rubi fruticosi – list ostruţiny černicovej (černice); →Rubus fruticosus agg.  

Folium rubi idaei – list ostruţiny malinovej (maliny); →Rubus idaeus. 

Folium salviae – list šalvie lekárskej; →Salvia officinalis. 

Folium sennae – skr. Fol. sennae, ČSL 4, list kasie úzkolistej a sennovej; →Cassia angustifolia 

Vahl; →Cassia senna L. 

Folium stramonii – list durmana obyčajného; →Datura stramonium. 

Folium symphyti – list kostihoja lekárskeho; →Symphytum officinale. 

Folium tanaceti – list vratiča obyčajného; →Tanacetum vulgare. 

Folium thymi – list dúšky tymianovej →Thymus vulgaris. 

Folium trifolii fibrini – skr. Fol. trifol. fibr., ČsL 4, list vachty trojlistej; →Menynthes trifoliata. 

Folium urticae – list pŕhľavy dvojdomej; →Urtica dioica. 

Folium uvae ursi – skr. uvae ursi, ČsL 4, list medvedice lekárskej; →Arctostaphylos uva-ursi (L.) 

Sprengel (Ericaceae). Diuretikum. Dávkovanie – th. jednotlivá dávka p. o. vo forme odvaru: 1,5 g. 

Folium vermis – úzky závit červu mozočka; →cerebellum. 

Folium visci albi – list imela bieleho; →Viscum album. 

Folium vitis ideaea – list brusnice obyčajnej; →Vaccinium idaea. 

folkodín – [pholcodinum] 3,O-(2-morfolinoetyl)morfín; 7,8-didehydro-4,5-epoxy-17-metyl-3-[2,(4-

morfolinyl)-etoxy]-morfinan-6-ol, C23H30N2O4, Mr 398,49; derivát 

ópia, analgetikum s antitusickým účinkom, môţe vyvolať závislosť 

(Codylin
®
, Dia-Tuss

®
, Ethine

®
, Galenphol

®
, Galphol

®
, Glycodine

®
, 

Memine
®
, Hibernyl

®
, Neocodin

®
, Pectolin

®
, Prodromin

®
, Weicofodi-

ne
®
). 

Folkodín 



 

Follestrine
®
 – estrogén; →estrón. 

Folletes
®
 (Fawn & McAllan) – acidum folicum; →kyselina listová. 

Follicle Stimulating Hormone →FSH. 

follicularis, e – [l. folliculus vačok] folikulový, týkajúci sa folikula. 

Folliculinidae – nálevníky ţijúce v mori v schránkach. Priústne pole majú predĺţené do dvoch 

krídelok; →Heterotricha.  

folliculitis, itidis, f. – [follicul + -itis zápal] hnisavý zápal vlasového folikulu s chron. priebehom. 

Vyvolávateľom je Staphylococcus aureus pozit. na koagulázu, príp. gramnegat. koky, kt. z 

mechanických príčin prenikajú z povrchu koţe do folikula. V bazéne s nedostočne chlórovanou 

vodou môţe vzniknúť f. vyvolaná Pseudomonas aeruginosa. Zriedkavá je f. vyvolaná 

pseudomonádou po tetracyklínovej th. akne. Z húb najčastejším pôvodcom f. je Pitosporum ovale 

(Malssezia furfur). Pitosporovú f. charakterizuje svrbivá afekcia podobná akne, lokalizovaná 

obyčajne na hornej časti trupu a postihujúca najmä mladé osoby. Tinea capitis vyvolaná 

Microsporum canis al. Trichophyton tonsurans sa vyznačuje 

jazvením a následnou alopeciou, niekedy však vzniká f. 

 

Obr. Folikulitída bez postihnutia (1) a s postihnutím folikulárneho 

tkaniva (2) 

Ostiofolliculitis je povrchová infekcia postihujúca vývod vlasového folikulu. Prejavuje sa 

ţltozelenou pustulkou veľkosti špendlíkovej hlavičky, cez kt. prechádza vlas a má v okolí úzky 

zápalový lem. Rozrušením pustulky vznikajú krusty, kt. sa neskôr zahoja.  

Dfdg. – treba odlíšiť impetigo contagiosa, acne pustulosa a conglobata, furunculus, jazviace 

alopecie. 

Th. – mechanická epilácia vlasu z folikula, zákaz holenia ţiletkou al. britvou, lokálna aplikácia 2 % 

salicylového liehového rozt., dezinfekčných obkladov (1%o vodný rozt. akriflavínu, 1 % 

metylrozanilínchloridu), sírové zásypy; príp. antibiotiká vo forme masti (Framykoin
®
, 

Chloramfenicol
®
). V ťaţších prípadoch sa celkove podávajú antibiotiká podľa citlivosti. Na 

odstránenie krúst je vhodný Saloxyl
®
 ung. Dôleţitá je zvýšená hygiena. Th. pitosporovej f. spočíva 

v zabránení udrţiavania vlhkosti, prerušení aplikácie antibiotík a ich nahradení niekoľko týţdňovú th. 

antimykotikami, v prípade tinea aţ niekoľkomesačnej aplikácie antimykotík; →antimykotiká.   

Folliculitis abscedens – abscedujúca folikulitída. 

Folliculitis barbae – syn. sycosis coccogenes, sycosis non parasitaria, sycosis staphylogenes, 

úporná pyodermia fúzov preajvujúca sa stálou tvorbou červených papulopustúl so zápalovým 

lemom. Prasknuté pustulky zanechávajú hnisavé krusty. Často vzniká zápal aj medzi folikulami, 

olupovanie a ekzematizácia. Súčasne môţe byť prítomná blefaritída a chron. rinitída.  

Dfdg. treba odlíšiť parazitárnu sykózu, kt. sa vyznačuje tvorbou infiltrátov aţ tumuróznych útvarov. 

Fúzy sú väčšinou eliminované, z folikulov vyteká ţltý hnis. Dg. sa potvrdí mikroskopicky vyšetrením 

fúzov a zasaditom preparáte. Pri kontagióznom impetigu sa zisťuje ako prim. eflorescencia vezikula, 

rýchlo sa hnisavo kaliaca. 

Folliculitis decalvans capilitii – folikulitída postihujúca vlasatú časť hlavy vyvolávajúca plešatosť. 

Prejavuje sa ako drobné papulo-pustulky vo vlasatej časti hlavy, kt. sa šíria centrifugálne. Hoja sa 

jazvou so zanechaním lysého loţiska. 



Folliculitis sycosiformis atrophicans – syn. lupoid sycosis, ulerythema sycosiforme, zriedkavý 

variant f. decalvans capilitii postihujúci bradatú časť tváre, menej obočie, zväčša vo forme jedného 

loţiska. 

Folliculitis et perifolliculitis capilitii abscedens et suffodiens – sa prejavuje infiltrátmi v koţi 

a pod-koţí vlasatej časti hlavy a šije, niekedy aj s pustulkami. Po ich splynutí vznikajú abscesy, kt. 

po kolikvácii vzájomne komunikujú. Po zhojení ostávajú lysé jazvy. 

Folliculitis profunda – hlboký zápal vlasového folikula. Prejavuje sa ako bolestivý uzlík v hĺbke 

folikulu, kt. sa môţe resorbovať al. prejsť do furunkula, príp. podkoţného abscesu. 

Folliculitis sclerotisans nuchae – syn. acnekeloid, dermatitis papillaris nuchae, folliculitis 

cheloidalis. Ide o keloidovú folikulitídu neznámej etiológie, prejavujúcu sa najčastejšie na šiji muţov 

(najmä černochov) papulo-pustulkami hojacimi sa jazvami, kt. sa menia na drobné aţ rozsiahle 

keloidové útvary, fialovo červené al. belavé pupene aţ hrboly, tuhej konzistencie s atrofickým, 

lesklým, napätým povrchom, na kt. chýbajú chlpy. Začína sa po puberte, najčastejšie medzi 15. a 

30. r. V jazvách prebieha chron. hnisavý proces, v ich okolí sa tvoria abscesy, hnisavé choboty a 

fistuly. V anamnéze je častá akne a seborea. V th. sa odporúča spočiatku umývanie postihnutých 

miest sírnym mydlom, potieranie rozt. salicylu s rezorcí-nom a liehom al. aplikácia mäkkej pasty s 5 

– 20 % síry a 2 – 10 % rezorcínu. Na abscesy sa prikladá masťový obväz so salicylom a ichtyolom 

(ung. saloxyli), 5 – 10 % salicylovou masťou vo vazelíne al. masti santibiotikami (tetracyklín, 

chloramfenikol). V ťaţších prípadoch sa vykonáva plastická operácia postihnutej oblasti. 

Folliculitis simplex disseminata – jednoduchá diseminovaná folikulitída, vyskytuje sa kdekoľvek 

na tele v miestach ochlpenia al. lanuga. Tvorí červené, bolestivé papulkopustuly, jednotlivé al. 

mnohopočetné, často sprevádzajú niekt. dermatózy. Prejavy sa moţu resorbovať ak. prejsť do 

furunkula. 

Folliculitis staphylogenes – stafylogénna folikulitída; prim. prejavom je bolestivá ţltozelená 

pustulka veľkosti špendlíkovej hlavičky, ktorou prechádza vlas, chlp al. lanugo. Zasychá do okrúhlej 

krusty ţltozelenej farby, niekedy s prímesou krvi. Ak hnisavý proces nepostihuje celý folikul, vyhojí 

sa ad integrum, keď je postihnutá aj cibuľka, zhojí sa malou jazvičkou a trvalou stratou vlasu al. 

chlpu. Stafylokoky môţu vyvolať →folliculitis simplex disseminata, →folliculitis decalvans al. 

→folliculitis barbae.  

folliculoma, tis, n. (ovarii) – [l. folliculus miešok, vačok + -oma bujnenie] →folikulóm.  

folliculus, i, m. – [l.] folikul, miešok, vačok; →folikulogenéza. 

Folliculus antralis – antrový folikul; →foliculus ovaricus tercialis. 

Folliculus Graafi →folliculus ovaricus vesiculosus Graafi. 

Folliculus lingualis – pologuľovité, belavé vyvýšeniny s priemerom 1 – 4 mm na sliznici koreňa 

jazyka (pars pharyngica linguae). Kaţdý folikul má centrálnu jamku (fossula tonsillaris). Súbor 

folikulov tvorí jazykovú mandlu (tonsilla lingualis), vyvinutú najmä v mladosti.  

Folliculus lymphaticus aggregatus – súbor väčších lymfatických uzlíkov v ileu. 

Folliculus lymphaticus solitarius – jednotlivé uzlíky lymfatického tkaniva v sliznici hrubého čreva. 

Folliculus ovaricus primarius – prim. folikul nachádzajúci sa v kôrovej vrstve vaječníka. Sú to 

guľovité útvary (Ø 30 – 45 m) obsahujúce uprostred mladú vajcovú bunku (oocyt) obklopenú 

jednovrstvovým plášťom drobných folikulových buniek bez priesvitu. Folikulové bunky majú výţivný 

a ochranný význam. Prim. folikuly postupne dozrievajú a vyrastajú. Zväčšujú sa rozmnoţovaním 

folikulových buniek, čím utvárajú tzv. stratum granulosum. Vnútri folikulu vzniká dutina (antrum 



folliculi) vyplnená tekutinou (liquor folliculi) tvorenou folikulovými bunkami. Zrelý folikul sa nazýva 

→folliculus ovaricus vesiculosus Graffi. 

Folliculus ovaricus secundarius – sek. folikul vzniknutý v priebehu ovariálneho cyklu s väčším 

oocytom obklopeným viacvrstevným kubickým epitelom, kt. utvára okolo oocytu glykopro-teínovú 

membránu (zona pellucida, oolemma).  

Folliculus ovaricus tertialis – f. antralis, terc. folikul. 

 

 

 

Obr. Zrenie folikula. 1 – oocyt; 2 – zona pellkucida; 3 – bunky granulózy; 4 – 

bazálna membrána; 5 – bunky téky; →folikulogenéza  

 

 

 

 

 

 

Folliculus ovaricus vesiculosus Graafi – úplne vyvinutý, zrelý Graafov folikul (Ø 1,5 – 2 cm) je 

útvar vykleňujúci sa na povrch ovária. Má 3 vrstvy: 1. theca folliculi interna tvorená polyedrickými 

bunkami a s jemnými krvnými cievami; 2. stratum granulosum, v kt. je na jednom mieste dutina 

vyplnená tekutinou podmieňujúca vyklenutie do hrbolčeka (cumulus oviger); uprostred tohto 

hrbolčeka je uloţené vajíčko (oocyt, Ø 150 m); 3. zona pellucida – tenká blanka na povrchu. Zrelý 

folikul praská v pravidelných obdobiach, pribliţne 28-d; →ovulácia. 

Folliculus pili – pošva vlasového koreňa. 

Folliculus ovarii primordialis – primordiálny folikul. 

Folliculus vesiculosus Graafi →folliculus ovaricus vesiculosus. 

Folliculotropinum – ČSL 4, folikulotropín, →FSH. 

Follicunodis
®
 – estrogén; →estrón. 

Follidrin
®
 (Ampuls) – estrogén; →estradiolbenzoát. 

Follidrin
®
 (Tablets) – estrogén; →estrón. 

follitropinum, i, n. →FSH. 

Follutein
®
 (Squibb) – ľudský chóriový gonadotropín; →HCG. 

Fologenon
®
 – progestagén; →progesterón.  

Folosan
®
 – fungicídum; →chintozén. 

folpet – 2-[(trichlórmetyl)tio]-1H-izoindol-1,3-(2H)-dión, C9H4Cl3NO2S, Mr 296,58; poľno-hospodárske 

fungicídum, dráţdi sliznice (Phaltan
®
). 

Folpet 

 



 

Folsan
®
 (Kali-Chemie) – acidum folicum; →kyselina listová. 

Folsäure
®
 – acidum folicum; →kyselina listová. 

Folsteinov test kognitívnych funkcií →MMS-test (→testy). 

Folvite
®
 (Lederle) – acidum folicum; →kyselina lisotvá.  

fomecíny – antibiotiká produkované rôznymi kmeňmi bazidiomycét Fomes juniperinus Schrenk. 

Rozoznáva sa f. A a B.  

Fomecín A – C8H8O8, 2,3,4-trihydroxy-6-(hydroxymetyl)-benzaldehyd, R = CH2OH; fomecín B 

– C8H6O5, 3,4,5-trihydroxy-1,2-benzéndikarboxaldehyd, R = CHO. 

 

 

fomentatio, onis, f. – [l. fomentum obklad] prikladanie teplého obkladu na chorú časť tela. 

fomentum, i, n. – [l. fovere hriať] obklad. 

fomín – cytochalazín s cytostatickým účinkom izolovaný z Helminthosporium dermatioideum, 

Metarrhizium anisopliae a Rosellinia necatrix. 

fominobén – N-[3-chlór-2-[[metyl-[2-(4-morfolinyl)-2-oxo-etyl]-amino]metyl]fenyl]-benz-amid, 

C21H24ClN3O3, Mr 401,89; antitusikum, respiračné stimulans (hydrochlorid 

C21H25Cl2-N3O3 – PB 89
®
, Finaten

®
, Noleptan

®
, Oleptan

®
, Terion

®
, 

Tussirama
®
). 

Fominobén 

fomit – [l. fomes, fomites trud] predmet, ako kniha, drevený al. textilný výrobok, kt. sám osebe nie je 

škodlivý, ale je schopný poskytnúť útočište patogénnym mikroorganizmom a slú-ţiť ako agens 

prenosu infekcie. 

fomokaín – 4-[3-[4-(fenoxymetyl)fenyl]propyl]morfolín, C20H25NO2, Mr 311,43; miestne anestetikum 

(Erbocain
®
). 

Fomokaín 

 

fón – Ph, jednotka →hlasitosti, kt. rešpektuje frekvenčnú závislosť citlivosti sluchového analyzátora. 

Hladina hlasitosti 1 fónu zodpovedá hladine intenzity 1 decibelu pre referenčný tón 1 kHz. Pre 

všetky iné tóny sa hladina hlasitosti od hladiny intenzity líšia. 1 fón je najmenší rozdiel hlasitosti, kt. 

ľudské ucho dokáţe rozlíšiť. Pre referenčný tón 1 kHz zodpovedá zvýšenie hlasitosti o 1 fón 

zvýšenie fyz. intenzity o 26 %; por. son. 

fonasténia – chorobná únava hlasu bez org. príčiny. Postihuje učiteľov, hlásateľov, spevákov ap., 

pokladá sa za neurotický sy. Vyvoláva ju obyčajne nesprávna hlasová technika. Prejavuje sa 

pálením v krku, škriabaním, hromadením hlienu, detonovaním pri speve, zachrípnutím, nápadne 

rýchlou hlasovou únavnosťou. Objektívne sa zisťuje začervenanie, hustý hlien, hrubnutie okrajov 

hlasiviek, pachydermia sliznice aţ hlasivkové uzlíky. Dg. sa potvrdzuje laryngostroboskopicky. 

Niekedy laryngologická, resp. foniatrická th. (pokoj, inhalácie, instilácie ap.) nestačí, treba docieliť aj 

prevýchovu v hlasovej technike pri hovore a spievaní.  

Fonatol
®
 – estrogén; →dietylstilbestrol. 



fonazín – syn. dimetiotazín, dimetotiazín, 10-[2-(dimetylamino)propyl]-N,N-dimetyl-10H-fenotiazín-2-

sulfónamid, C19H25N3O2S2, Mr 391,56; inhibítor sérotonínu 

(metánsulfonát C20-H29N3O5S3 – dimetotiazínmezylát, fonatínmezylát – 

Alius
®
, Banistyl

®
, Bonpac

®
, Calsekin

®
, Migristine

®
, Neomestine

®
, 

Promaquid
®
, Yoristen

®
). 

Fonazín 

fondaparinux – syntetický oligosacharid, inhibítor aktivovaného fakora X; →antikoagulanciá. 

Fonderma
®
 (Biosedra) – fungicídum, baktericídum; →pyritión. 

Fongarex
®
 (Sanofi) – miestne antimykotikum; →omokonazol. 

fonizmus – psychol. sluchový klam; ilúzia počutia slov, tónov, bez príslušných podnetov; príznak únavy, 

predráţdenia, hystérie a i.  

Fonlipol
®
 (Lafon) – antihyperlipoproteinemikum; →tiadenol. 

fonofos – O-etyl-S-fenylester kys. etyfosfonditiovej, C10H15OPS2, Mr 246,32; inhibítor cholínesterázy, 

pôdne insekticídum (N-2790
®
, Dyfonate

®
). 

Fonofos 

 

fonofóbia –  [phonophobia] chorobný strach z hovorenia pri koktavosti, príp. všeobecný strach z 

počutia vlastného hlasu. 

fonolity – výlevné →alkalické horniny. 

fons, fontis, m. – [l.] prameň. 

Fontainove štádiá – [Fontaine, René, paríţsky chirurg] klasifikácia štádií insuficiencie prietoku krvi pri 

obliterujúcich arteriopatiách končatín na určenie stupňa 

závaţnosti. 

Štádium I – asymptomatické štádium (dostatočný kolaterálny 

obeh), väčšinou náhodný úkaz (chýbajúci periférny pulz) 

Štádium II – námahové bolesti, claudicatio intermittens; štádium IIa – pacient prejde bez bolestí 

vzdialenosť > 100 m; štádium IIb – < 100 m 

Štádium III – pokojové bolesti v postihnutej končatine v horizontálnej polohe následkom 

nedostatočného prietoku krvi svalstvom; často nastáva prechodná úľava po zvesení končatiny 

Štádium IV – ulcerácie a nekrotizácia s pokojovou bolesťou al. bez nej.  

Fontamide
®
 – chemoterapeutikum; →sulfatiomočovina. 

fontanella, ae, f. – [l.] fontanela, lupienok, väzivová blana medzi šupinami lebkových kostí u 

novorodenca; →fonticulus. 

Fontanova procedúra – [Fontane, François Maurice, *1929, franc. kardiochirurg] funkčná korekcia 

atrézie trikuspidálnej chlopne anastomózou al. inzerciou bezchlopňovej protézy medzi pravú 

predsieň a a. pulmonalis s uzavretím medzipredsieňovej komunikácie; pouţíva sa aj pri iných 

vrodených anomáliách. 

Fontanove priestory – [Fontana, Felice, 1730 – 1805, tal. prírodovedec a fyziológ] spatia anguli 

iridocornealis. 

Fontarsan
®
 – antiprotozoikum účinné proti trypanozomiáze; →oxofenarzínhydrochlorid.  



Fontarsol
®
 →dichlórfenarzínhydrochlorid.  

Fontego
®
 (Polifarma) – diuretikum; →bumetanid. 

Fontex
®
 (Lilly) – antidepresívum; →fluoxetín. 

fonticulus, i, m. (cranii) – [l. fons prameň] fontikulus, syn. fontanela, pramienok, lupienok. Širšie 

väzivové blany (väzivovo uzavreté rozostupy) nachádzajúce sa medzi niekt. kosťami lebky 

novorodenca. Môţu sa v nich nachádzať samostatné osifikačné miesta a kostičky. Veľký a malý 

lupienok umoţňujú pôrodníkovi orientovať sa o polohe plodu. 

Fonticulus frontalis →fonticulus major. 

Fonticulus major – syn. f. frontalis, veľký (čelový) lupienok nachádzajúci sa v priesečníku 

čelového, sagitálneho a vencového šva. Je štvorcípy, s ďalším šípom smerujúcim do čela. Vymizne 

do 2. r. Môţe sa v nej nachádzať os bregmaticum. 

 

Obr. Lebka novorodenca. 1 – fonticulus major; 2 – tuber 

frontale; 3 – sutura sagittalis; 4 – fonticulus minor; 5 – tuber 

parietale 

 

 

Fonticulus mastoideus – väzivom uzavretá štrbina na lebke novorodenca medzi pars mastoidea 

ossis temporalis, zadným dolným cípom temennej kosti a záhlavnou kosťou. Je prekrytá mäkkými 

časťami. 

Fonticulus minor – syn. f. occipitalis, malý lupienok nachádzajúci sa na styku sagitálneho 

a lambdo-vého šva. Je trojcípy a často uţ u novorodenca sotva naznačený.  

Fonticulus occipitalis →fonticulus minor. 

Fonticulus posterior – malý lupienok, trojuholníková väzivová platnička medzi temennými kosťami 

a šupinou záhlavnej kosti. 

Fonticulus sphenoidalis – sfenoidový lupienok, väzivom uzavretá štrbina na lebke novorodenca 

medzi veľkými krídlami klínovej kosti, čelovou, temennou a spánkovou kosťou. Má nepravidelný 

štvorhranný tvar. Je prekrytá mäkkými časťami. Môţe sa v nej nachádzať os epiptericum. 

Fontilix
®
 (Diamant) – diuretikum; →metikrán. 

Fonurit
®
 – inhibítor karbonátdehydratázy, diuretikum; →acetazolamid. 

Fonzylane
®
 (Orsymonde) – periférne vazodilatans; →buflomedil. 

Food orange 8
®
 →kantaxantín. 

Food Yellow 13
®
 →chinolínová žltá. 

Foralamin
®
 (Eaton) – antihistaminikum; →metafurylén. 

foramen, inis, n. – [l.] otvor, medzera, priechod. 

Foramen apicis dentis – ústie koreňového kanála na hrote zuba. 

Foramen caecum – 1. vkleslina pred crista galli, v strednej čiare facies cerebralis ossis frontalis, 

kde hraničí s dierkovanou platničkou čuchovej kosti; u novorodenca je otvorčekom pre ţilovú spojku 

k ţilám nosovej dutiny, v dospelosti je len nepatrnou vkleslinou obsahujúcou výbeţok tvrdej 

mozgovej pleny; 2. f. c. dentis – malá vkleslina pred tuberculum dentis na rezákoch, v kt. presvitá 



ţltavo dentín a začína často zubný kaz; 3. f. c. linguae – jamka vo vrchole sulcus terminalis na 

chrbte jazyka, zvyšok po zaniknutej kraniálnej časti ductus thyroglossus; →žiabrové oblúky; 4. f. c.–

zakončenie fissura mediana ventralis medullae oblongatae na ventrálnej strane predlţenej miechy, 

na jej hranici s Varolovým mostom. 

Foramen costotransversarium – otvor v priečnych výbeţkoch stavcov, kt. prechádza a. 

vertebralis. 

Foramen epiploicum Winslowi – syn. f. omentale; otvor, vchod do úseku pobrušnicovej dutiny 

(→bursa omentalis).  

Foramen ethmoidale – syn. canalis orbitoethmoidalis, otvory na hranici čelovej kosti s čuchovou 

kosťou pre etmoidálne nervy a artérie.  

Foramen humerotricipitale – syn. f. guadrilateratum, otvor umiestený laterálne od →foramen 

omotricipitale. Jeho okraj tvorí m. subscapularis spolu s axilovým okrajom lopatky, humerus spolu s 

m. coracobrachialis, m. teres major a caput longum m. tricipitis; →fossa axillaris. 

Foramen incisivum – vyústenie canalis incisivus na kostné podnebie.  

Foramen infraorbitale – otvor asi ½ cm pod horným okrajom na facies anterior čeľusti. Otvára sa 

ním dopredu canalis infraorbitalis. Vystupuje z neho n. infraorbitalis (z II. vetvy n. trigeminus) a tenká 

tepna. Nad koreňom očného zuba al. navonok od neho je na vonkajšej ploche čeľusti rôzne veľká 

jamka, fossa canina. 

Foramen infrapiriforme – otvor pod m. piriformis, pokračovanie f. ischiadicum majus vo forme 

štrbiny, cez kt. prestupujú vasa glutaea inferioria a vasa pudendalia interna, ako aj viaceré nervy (n. 

glutaeus inferior, n. ischiadicus, n. cutaneus femoris dorsalis a n. pudendalis).  

Foramen interventriculare Monroi – malý kosákovitý otvor spájajúci tretiu mozgovú komoru s po-

strannými komorami. 

Foramen intervertebrale – medzistavcový otvor pre výstup miechového nervu.  

 

Foramen ischiadicum majus (minus) – otvory medzi incisura ischiadica major (minor) a lig. 

sacrotuberale, resp. sacrospinale. Cez f. i. majus vystupuje z panvy m. piriformis, cez f. i. minus m. 

obturator internus. Jeho pokračovaním vo forme štrbín sú →foramen intrapiriforme et →foramen 

suprapiriforme. 

F. jugulare – otvor medzi záhlavnou a skalnou kosťou pre prechod nervov; vzniká spojením 

plytkého zárezu na vonkajšom okraji pars lateralis ossis occipitalis a podobným zárezom na 

spánkovej kosti. Prechádza ním v dorzolaterálnej časti ţilový splav, kt. vedie do v. jugularis, vo 

ventromediálnej časti z neho vychádzajú n. accessorius, n. vagus a n. glossopharyngeus. Sy. f. j. 

→Vernetov sy. (→syndrómy); →foramen lacerum. 

Foramen jugulare spurium – otvor medzi porus acusticus internus a ko- reňom processus 

zygomaticus, v embryonálnom období odvádza ţilovú krv z lebkovej dutiny. 

Foramen lacerum – otvor nepravidelného tvaru a veľkosti v lebkovej kostnej báze pri vchode 

pyramídy skalnej kosti.  

Obr. Fossa crani anterior (2), media (3) et posterior (4). 5 – clivus (úsek zadnej lebkovej jamy, kt. sa zvaţuje 

dozadu od dorsum sellae po foramen magnum, tvorený klinovou a záhlavnou kosťou); 6 – impressiones 

digitatae (gyrorum)(ploché preliačiny zodpovedajúce mozgovým závitom); 7 – sulci venosi (nekonštantné 

ţliabky pre ţily na vnútornej ploche temennej kosti); 8 – sulci arteriales (ţliabky pre tepny, najmä a. meningea 

media a jej vetvy, na vnútornej ploche lebkových kostí); 16 – norma basilaris (pohľad na lebku a jej zobazenie 

kolmo zdola; v tomto pohľade je viditeľná basis cranii externa – spodná – vonkajšia plocha lebkovej bázy); 17 – 



canalis palatinus major (kanál 

z fossa pterygopalatina ohraničený 

maxilou a podnebnou kosťou pre n. 

palatinus major a a. palatina 

descendens); 18 – foramen 

jugulare (väčší otvor medzi os 

occipitale a skalnou kosťou pre 

priechod v. jugularis interna a IX., X. 

a XI. hlavového nervu); 19 – fissura 

sphenopetrosa (štrbina medzi 

hrotom pars petrosa spánkovej kosti 

a dorzomediálnym okrajom veľkého 

krídla klinovej kosti; jej rozšírením je 

foramen lacerum); 20 – fissura 

petrooccipitalis (štrbina uloţená mediálne od skalnej kosti medzi pars petrosa a záhlavnou kosťou, ako 

ventromediálne pokračovanie foramen jugulare); 21 – foramen lacerum (rôzne veľký otvor nepravidelného 

tvaru v kostnej báze lebky, v strednej lebkovej jame medzi hrotom pars petrosa a klinovou kosťou); 22 – 

palatum osseum (kostné podnebie); 23 – foramen palatinum majus (otvor, kde vyúsťuje canalis palatinus 

major, poblíţ zadného okraja kostného podnebia medzi os palatinum a podnebným výbeţkom maxily 

Foramen Luschkae – syn. aperturae laterales rhombencephali, laterálne apertúry →foramen 

Magendii nad corpora restiformia. Prvý ich opísal Bochdalek (1849). Pokladajú sa za artefakty.  

Foramen Magendi – syn. apertura mediana rhombencephali, apertura mediana ventriculi IV, otvor 

vo velum medullare posterius, kt. spája dutinu IV. komory so spatium leptomeningicum. 

Foramen magnum – f. occipitale magnum – veľký záhlavný otvor pre predĺţenú miechu. Syndróm 

foramen magnum – vzniká následkom zvýšenia intrakraniálneho tlaku pri nádoroch mozgu v 

blízkosti f. m.: záchvatovité bolesti hlavy a šije, centrálne vracanie, spazmy šijových svalov, 

torticollis, tachypnoe, hltacie kŕče. 

Foramen mandibulare – otvor na vnútornej strane ramena sánky vedúci do canalis mandibularis, 

kt. prebieha nerv určený pre zuby sánky (n. alveolaris mandibularis z III. vetvy n. trigeminus) a 

príslušné cievy. Na ventrálnom okraji ho ohraničuje kostný výbeţok, lingula mandibulae, kde sa 

pripája lig. sphenomandibulare. Od f. m. prebieha ku kosti šikmo dopredu sulcus mylohyoideus pre 

rovnomenný nerv (taktieţ vetvu n. trigeminus).  

Foramen mastoideum – nekonštantný okrúhly otvor pri zadnom okraji hlávkového výbeţka 

spánkovej kosti vedúci do lebky, v kt. sa otvára do hlbokej brázdy (sulcus sigmoideus). Obsa-huje 

ţilovú spojku s vnútrolebkovým splavom (sinus sigmoideus), uloţeným v sulcus sigmoi-deus.  

Foramen mentale – otvor v sánke navonok od brady pod 2. premolárom, kt. prechádza canalis 

man-dibulae pre výstup n. mandibularis, otvárajúci sa na vnútornej strane vystupujúceho ramena.  

Foramen Monroi →foramen interventriculare Monroi. 

Foramen nutricium – vyţivovací otvor v kosti pre výstup cievy. 

Foramen obturatum – veľký otvor obkolesený sedacou a lonovou kosťou. 

Foramen occipitale magnum →foramen magnum.  

Foramen oesophagicum diaphragmatis – paţerákový otvor, kt. prechádza paţerák →bránicou. 

Foramen omentale →foramen epiploicum Winslowi. 



Foramen omotricipitale – syn. trilaterum, otvor trojuholníkového tvaru ohraničený na jednej strane 

m. subscapularis a pri ňom leţiacim axilovým okrajom lopatky, na druhej strane m. teres major. Tretí 

okraj tvorí caput longum m. tricipitis; →fossa axillaris.  

Foramen ovale apertum – otvorený oválny otvor v predsieňovej prepáţke u dospelého človeka. 

Foramen ovale cordis – starší názov foramen secundum, priechod v predsieňovej prepáţke srdca 

(septum primum), jestvuje aţ do narodenia. 

Foramen ovale ossis sphenoidis – otvor v malých krídlach klínovej kosti, kt. prechádza III. vetva 

n. trigeminus; →foramen spinosum. 

Foramen ovale persistens – funkčne (nie anatomicky) uzavretý oválny otvor u dospelého človeka. 

Foramen palatinum majus (minus)  – otvory v ústnej ploche lamina palatina pre nervy a cievy, 

určené pre tvrdé a mäkké podnebie. Do f. p. majus ústi canalis pterygopalatinus; →foramen 

lacerum. 

Foramen papilaria – mikroskopické vyústenia obličkových kanálikov na papilách. 

Foramen parietale – malý nekonštantný otvor blízko sutura sagittalis, kt. prebieha spojka medzi 

extrakraniálnymi a intrakraniálnymi ţilami. 

Foramen petrosum – otvor pre priechod n. petrosus minor pri foramen spinosum; predtým 

canaliculus innominatus Arnoldi; →foramen spinosum. 

Foramen primum cordis – otvor v priehradke medzi predsieňami srdca (septum primum) počas 

embryonálneho vývoja. Po zrastení septa s AV poduškou vymizne a utvára sa nový, tzv. →foramen 

ovale cordis. 

Foramen processus transversi – otvor v priečnych výbeţkoch krčných stavcov. 

Foramen quadrilaterum →foramenhumerotricipitale. 

Foramen rotundum – syn. canalis rotundus, otvor v malých krídlach klínovej kosti, kt. prechádza II. 

vetva n. trigeminus; →foramen spinosum. 

Foramen secundum cordis →foramen ovale. 

Foramen singulare – malý otvor pre časti vestibulárneho nervu vedľa area vestibularis saccularis 

(inferior); →os temporale.  

Foramen sphenopalatinum – otvor z fossa 

pterygopalatina do nosovej dutiny, ohraničený z 

väčšej časti podnebnou kosťou, zvyšok klínovou 

kosťou. 

Foramen spinosum – syn. f. spinae, otvor v 

malých krídlach klínovej kosti pre spätnú vetvičku 

II. vetvy n. trigeminus.  

Obr. Zhora: os sphenoidale zozadu, spredu 

a spredu s okienkmom vyerezaným do dutiny 

kosti. Foramen spinosum (36, otvor pre 

priechod a. menigea media dorzolaterálne od 

foramen ovale); 1 – os sphenoidale; 2 – 

corpus ossis sphenoidalis; 3 – jugum 

sphenoidale; 4 – sulcus praechiasmaticus; 5 

– sella turcica; 6 – tuberculum sellae; 7 – 



proc. clinoideus medius; 8 – fossa hypophysialis; 9 – dorsum sellae; 10 – proc. clinoideus posterior; 11 – sulcus 

caroticus; 12 – lingula sphenoidalis; 13 – crista sphenoidalis; 14 – rostrum sphenoidale; 15 – sinus 

sphenoidalis; 16 – septum intersinuale sphenoidale; 17 – apertura sinus sphenoidalis 18 – concha 

sphenoidalis; 19 – ala minor; 20 – canalis opticus; 21 – proc. clinoideus anterior; 22 – fissura orbitalis superior; 

23 – ala major; 24 – facies cerebralis; 25 – facies temporalis; 26 – facies nmaxillaris; 27 – facies orbitalis; 28 – 

margo zygomaticus; 29 – margo frontalis; 30 – margo parietalis; 31 – margo squamosus; 32 – crista 

infratempioralis; 33 – foramen rotundum (otvor pre n. maxillaris, kt. prebieha veľkým krídlom z cerebrálnej 

plochy na maxilárnu plochu, do fossa pterygopalatina); 34 – foramen ovale (otvor pre n. mandibularis, kt. vedie 

z cerebrálnej plochy na spodnú plochju veľkého krídla, ventromediálne od foramen spinosum); 35 – foramen 

venosum (otvor pre priechod ţilovej spojky vedľa foramen spinosum; predtým foramen Vesalii); 37 – foramen 

petrosum (otvor pre priechod n. petropsus minor pri foramen spinosum; predtým canaliculus innominatus 

Arnoldi); 38 – spina ossis sphenoidalis (špicatý výbeţok dorzolaterálneho uhla veľkého krídla vyčnievajúci 

kaudálne); 39 – sulcus tubae auditoriae (plytký ţliabok pre sluchovú rúru na spodnej ploche veľkého krídla, 

navonok od odstupu proc. pterygoideus) 

Foramen stylomastoideum – otvor nachádzajúci sa dorzolaterálne od fossa jugularis pri proc. 

stylomastoideus; ním opúšťa n. facialis skalnú kosť a vstupuje doň tenká a. stylomastoidea. 

Foramen supraorbitale – zárez v hornom okraji očnice pre nervy a artérie. 

Foramen suprapiriforme – priestor nad m. piriformis, pokračovanie f. ischiadicum majus vo forme 

štrbiny, cez kt. prechádza vasa glutaea superioria a n. glutaeus superior. 

Foramen thyroideum – nekonštantný otvor v štítnej chrupavke pred linea obliqua pre n. et vasa 

laryngica superioria. 

Foramen trilaterum →foramen omotricipitale. 

Foramen venae cavae – otvor v centrum tendineum medzi ventrálnym a pravým dorzolaterálnym 

listom →bránice. Prestupuje ním v. cava inferior a rr. abdominales n. phrenici dextri. 

Foramen venarum minimarium Thebesii – ústia malých ţíl na vnútornej strane pravej predsiene 

srdca.  

Foramen venosum – f. Vesalii, nekonštantný otvor pre prichod ţilovej spojky vedľa →foramen 

spinosum. 

Foramen Vesalii – malý otvor v klinovej kosti pre ţilovú spojku mediálne od →foramen ovale ossis 

sphenoidis; →foramen spinosum. 

Foramen Winslowi →foramen epiploicum. 

Foramen zygomaticofaciale – otvor na facies lateralis pre výstup rovnomennej vetvy n. 

zygomaticus; →foramen zygomaticoorbitale. 

Foramen zygomaticoorbitale – otvor na očnicovej ploche (facies orbitalis ossis zygomatici) vedúci 

do kanálika, kt. sa vnútri kosti vetví a ústi na tvárovej ploche ako f. zygomaticofaciale a na zadnej 

ploche do f. zygomaticotemporale. Prebiehajú tu rovnomenné nervy (z II. vetvy n. trigeminus). 

Foramen zygomaticotemporale – otvor na zadnej ploche lícovej kosti pre priechod rovnomennej 

vetvy n. zygomaticus; →foramen zygomaticoorbitale. 

forameniculum, i, n. – [l. foramen otvor] otvorček. 

foramina parietalia permagna – Bonnaireov sy.; →syndrómy. 

Foraminifera – [l. foramen otvor + l. ferre nosiť] syn. Foraminiferida, dierkovce. Rad jednobukových 

morských ţivočíchov z triedy Granuloreticulosea, subphyllum Sarcodina). Okrem niekt. výnimiek 

majú pevnú vápenitú, aglutinovanú al. kremenitú jednokomôrkovú al. viackomôrkovú schránku 



rozmanitého tvaru. Protoplazma vypĺňa celú schránku a vystupuje z nej v podobe panôţok 

(filopódia) cez väčšie ústie a cez póry. Okrem mikroskopických druhov, kt. Ø je asi 0,5 – 1 mm 

niekt., zväčša vyhynuté formy F. (prvohorné a treťohorné) dosahujú Ø aj niekoľko cm. Vyskytujú sa 

od prvohôr dodnes. Patrí sem 5 podradov: Allogromiina, Fusulinina, Miliolina, Rotaliina a 

Textulariina, väčšina z nich sú fosílie. Globigerina ţije v planktóne dnešných oceánov. Nummulities, 

najväčší jednobunkový ţivočích, vyhynul. 

foraminosus, a, um – [l. foramen otvor] bohatý na otvory, deravý. 

foraminotomia, ae, f. – [l. foramen otvor + g. tomé rez] foraminotómia, operačné uvoľnenie 

stlačeného nervového koreňa v medzistavcovom kanáli.  

Forane
®
 (Anaquest) – inhalačné anestetikum; →izoflurán. 

Forapin
®
 (Mack, Illert) – antireumatikum; →melitín. 

forát – [phoratum] O,O-dietyl-S-[(etyltio)metyl]ester kys. fosforoditiovej, C7H17O2PS3, inhibítor 

cholínesterázy, insekticídum (American Cyanamid 3911
®
, EI 3911

®
, ENT 

24042
®
, Thimet

®
). 

Forát 

 

Forbesova choroba – [Forbes, Gilbert Burnett, *1915, pediater pôsobiaci v Dallase] →choroby. 

Forbesovej-Albrightov syndróm – [Forbesová, Anne Poppenheimer, 1911–1992, amer. lekárka; 

Albright, Fuller, 1900–1969, amer. lekár] →syndrómy. 

Forbesov-Hersov syndróm – [Forbes, Gilbert Burnett, *1915, pediater pôsobiaci v Dallase; Hers, G., 

franc. biochemik] →glykogenóza typ IIIb.  

forbol – [phorbol] 1,1,1,4,4,7,7,8,9,9-dekahydro-4,7,9,9-tetrahydroxy-3-(hydroxymetyl)-

1,1,6,8-tetrametyl-5H-cyklopropa-[3,4]benz[1,2]azulen-5-ón, 

C20H28O6, Mr 364,44.  

 

Forbol 

 

 

 

Estery forbolu – C20H28O6, sú látky izolované zo semien Croton tiglium, z kt. niekt. podporujú rast 

nádorov. Medzi tumorigenicitou a schopnosťou stimulovať amilorid-senzitívnu výmeny Na
+
/H

+
 cez 

plazmatické membrány kultivovaných leukemických buniek ľudí je priama korelácia. Podobná 

výmena súvisí s iniciáciou proliferácie al. diferenciácie kultivovaných buniek. 

forceps, cipis, m., f. – [l.] kliešte. 

Forceps frontalis (minor) corporis callosi – nervové vlákna prebiehajúce v genu corporis callosi 

a spájajúce čelové laloky mozgu; tvoria oblúk (kliešte) otvorené dopredu. 

Forceps obstetrica – pôrodnícke →kliešte. 

Forceps occipitalis (major) – zadné kliešte, vlákno spájajúce obidva záhlavné laloky mozgu (tvorí 

oblúk – kliešte – otvorené dozadu).  

forcipiformis, e – [l. forceps kliešte + l. forma podoba, tvar] kliešťovitý, podobný kliešťam. 

Fordiuran
®
 (Thomae) – diuretikum; →bumetanid. 



Fordonal
®
 (Almiral) – antiflogistikum; →tiazolínbutazón. 

Fordyceove ţľazy – [Fordyce, John A.., 1858 – 1925, newyorský dermatológ] ektopické mazové 

ţľazy. Vyskytujú sa najmä na sliznici ústnej dutiny v predlţení interdentálnej línie, zriedkavejšie na 

sliznici pier, penisu a vulvy. Sú zo ţlté uzlíky veľkosti špendlíkovej hlavičky presvitajúce sliznicou.  

Forelovo kríţenie – [Forel, August Henri, 1848 – 1931, zurišský psychiater] decussatio tegmentorum, 

kríţenie →tractus rubrospinalis v tegmente. 

Forelove políčka – [Forel, August Henri, 1848 – 1931, zürišský psychiater] 3 oblasti vo ventrálnom 

talame, bohaté na nervové vlákna spojené so skupinami buniek. 

Políčko H – syn. prerubrálne (tegmentové) políčko – nachádza sa mediálne od ncl. subthalamicus v 

blízkosti ncl. ruber (rostrálne od neho); obsahuje palidofugálne, dentotalamické a rubrotalamické 

vlákna s príslušnými jadrami, kt. spájajú políčko H1 a H2. 

Políčko H1 – je úzky pásik bielej hmoty oddeľujúci bazálnu plochu talamu od zona incerta; obsahuje 

fasciculus thalamicus. Obsahuje vlákna rôznej proveniencie: vlákna rubrotalamické, 

cerebelotalamické, palidotalamické, talamopalidové a talamostriátové (určené pre putamen).  

Políčko H2 – syn. fasciculus lenticularis, biely pásik medzi zona incerta a ncl. hypothalamicus. 

Nachádzajú sa v ňom palidotalamické, palidohypotalamické a skríţené palidotegmentové dráhy. 

Mediálne sa políčko H1 a H2 spájajú do Forelovho poľa, v kt. je skupinka buniek (ncl. campi Foreli) 

tvoriaca rostrálnu časť tegmentového retikulárneho jadra stredného mozgu; →talamus.  

Forene
®
 (Abbott) – inhalačné anestetikum; →izoflurán.  

Forenol
®
 (Roemmers) – antiflogistikum; →kyselina niflumová. 

forensis, e – [l. forum trhovisko] →forenzný. 

forenzný – [forensis] súdny. 

Forerove testy →testy. 

Forestierov-Ottov syndróm – [Forestier, Jacques, franc. neurológ; Ott, V. R., 1914 – 1986, nem. 

reumatológ] →syndrómy. 

Forhistal
®
 (Ciba) – antihistaminikum; →dimetindín. 

foria – spôsob otáčania bulbov a ich orientácie pri pohľade na predmet; →heteroforia. 

Foriod
®
 – rtg. kontrastná dg. látka; →jódftaleín sodný.  

foris – [l.] von, vonku. 

Forit
®
 – antidepresívum; →oxypertín. 

form. – skr. na recepte z l. formetur, formentur sformuj. 

forma, ae, f. – [l.] tvar, podoba, vzhľad, spôsob. 

Vo filozofii – 1. vonkajší tvar, viditeľná výstavba telesa. Pretoţe je táto výstavba najdôleţitejším 

rozlišovacím základom druhov, stáva sa v →morfológii predmetom osobitného štúdia. 

2. Aristoteles chápe f. (g. morfé) ako bytostný základ druhu vlastného tak-bytiu prírodnej bytosti, 

najmä ţivočíchov. F. v tomto zmysle, bytostná (substanciálna) f. (forma substantialis) stojí v 

telesách proti hmote (→hylemorfizmus). Je nielen statickým porincípom druhového bytia, ale aj 

dynamickým princípom pôsobenia, účelne zameraného na dovŕšenie druhu (entelechia). Pri 

ţivočíchoch sa nazýva životným princípom, dnes uţ väčšinou uţ len princípom vedomého ţivota 

duše. Ţivotný princíp je bytostnou časťou ţivej bytosti, a to v rastlinách a zvieratách subsistenciou, t. 



j. bytostnou časťou neschopnou samostatného pobytu a pôsobenia. Naproti tomu duchovná duša 

človeka, pokiaľ je schopná samostatného bytia a pôsobenia, sa nazýva ,,v sebe subsistujúcou f.“.  

3. Čistému duchu prísluší nielen schopnosť, ale bytostná nevyhnutnosť bytia ,,oddeleného“ od 

hmoty; preto sa tento duch označuje ako čistá f.  

4. Pretoţe akcidens (všetko, čo určujúcim spôsobom prísluší dajakému subjektu) určuje substanciu 

podobne ako substanciálna f. hmotu, nazýva sa akcidens akcidentálnou f.   

5. Výrazy ,,matéria“ a ,,forma“ sa navyše prenášajú na kaţdú zloţeninu pozostávajúcu z určitého 

,,dačo“ (ako hmoty) a určujúceho princípu (ako f.), takţe táto dvojica protikladov spadá takmer do 

jedného s dvojicou potencie a aktu. 

6. Tomáš Akvinský nazýva f. aj bytie ako akt bytnosti, dokonca ho označuje za najviac formové 

(maxime formale) al. f. foriem (forma formarum), kým výrazu ,,matéria“ sa pre bytnosť vystríha ako 

nedorozumeniu. 

7. Ďalší význam f. je abstraktná f., kt. má svoj pôvod v jazykovej f. výrokovej vety, v kt. má 

znázornený predmet reálne bytie. Základom abstraktnej f. je druh výroku, v kt. sa o jednotlivom 

subjekte vysloví predikát pripájajúci subjektu nové určenie, v subjekte ešte neobsiahnuté (napr.: 

,,Tento človek je múdry“.). Ako abstrakty, resp. abstraktné f. sa gramaticky označujú jednotlivé 

určenia subjektu (byť človekom, múdrosť ap.). Aj keď označujú substanciálnu bytnosť (napr. byť 

človekom), musí sa abstraktná f. úplne odlišovať od f., kt. je len časťou bytnosti. Bolo by pritom 

akiste omylom pokladať abstraktnú f. za jednoduché slovo al. len za pojem bez reálnej platnosti, ale 

tým, ţe sa vo svojom odlišení od subjektu príliš konretizuje al. bez kritického odlíšenia 

osamostatňuje (,,hypostazuje“), vznikajú zdanlivé problémy a poj-mové konštrukcie (pojmový 

→realizmus. 

8. F. poznania (species), a to zmyslová (species sensibilis) al. duchovná (species intelligibilis), v kt. 

nemá znázornený premet reálne, ale intencionálne bytie.  

Iný zmysel nadobúda slovo f. ako protiklad obsahu al. hodnoty. Tak estetická f. je umelecký spôsob 

utvárania v protiklade k znázornenému obsahu, právna f. sú podmienky zákonne poţadované pre 

platnosť právnej zleţitosti (napr. f. záveti), logická f. je štruktúra vyţadovaná pre správnosť 

myslenia, najmä úsudku, kt. v protiklade k meniacemu sa (variabilnému) obsahu môţe ostať 

konštantná, pričom v úsudku ,,v prísnej f.“ vystupuje výslovne v jazykovom znení.  

F. je spôsob vnútorného vzájomného pôsobenia a organizácie obsahu: ohraničuje ho a pro-

stredníctvom nej si objekt utvára vzťah k svojmu okoliu. 

Forma a obsah tvoria párovú kategóriu, kt. odráţa dve podstatné, vzájomne späté stránky všetkých 

vecí, procesov a javov. F. a obsah sa vzájomne podmieňujú, pritom sú relat. nezávislé a môţu sa 

vzájomne brzdiť al. podporovať. Obsah (náplň, látka) existuje len ako sformovaný obsah a forma len 

ako f. obsahu. V procese vývoja vznikajú nové f. so starým obsahom al. staré f. s novým obsahom, 

vţdy však súvisia s okolím a predchádzajúcimi dejinami. Určujúcu úlohu vo vzťahu obsahu a f. má 

vývoj obsahu, kt. zmena vedie od nesúladu medzi obsahom a f. k ich zhode, ale aj k takej f., v kt. sa 

obsah môţe ďalej rozvíjať, aj za jej hranice. Subjektívny idealizmus (Platón) izoluje f. od hmoty a 

transponuje ich ako transcedentné idey do imaginárneho sveta; tiene týchto ideí dopadajú na svet, v 

kt. ţijú ľudia, ako materiálne veci. Objektívny idealizmus (Aristoteles) síce odmieta toto zdvojenie 

sveta, zachováva si však metafyzické osamostatnenie látky (obsahu) a f. I. Kant mystifikoval f. 

nazerania a umu, kým veci osebe poskytuje poznaniu obsah, kt. až od neho dostáva f. Dialektický 

materializmus kladie dôraz na jednotu f. a obsahu, pričom formujúcu prax orientuje na zhodu f. a 

obsahu. Oddeliť f. a obsah moţno len v abstrakcii. Absolutizácia, resp. preceňovanie úlohy f. 

charakterizuje formalizmus, v znehodnotenom zmysle.  



formácia – [formatio] útvar, ekologicky podmienené rastlinné spoločenstvo jednakej podoby, kt. sa 

skladá z rovnakých ţivotných foriem vyvíjajúcich sa za podobných stanovištných podmienok (napr. 

f. borovicového lesa, kosodreviny ap.). F. ako vyššie fytocenologické jednotky sa chápu vo 

fyziognomicko-ekologickom zmysle bez zreteľa na floristické zloţenie (na rozdiel od asociácie), 

pričom moţno uplatniť rôzne hľadiská podľa toho, kt. skupine ekologických faktorov sa určí 

rozhodujúci význam. Príbuzné f. sa zaraďujú do tried (napr. ihličnaté lesy) a tie zasa do najvyššej 

jednotky – typu rastlinstva (vegetačného typu, napr. lignosa, herbosa a i.). Tieto jednotky uľahčujú 

prvú orientáciu a poskytujú všeobecný pohľad na vegetačný kryt väčšieho územia al. pohoria. Pre 

svoje príliš všeobecný charakter majú pri podrobnom regionálnom štúdiu rastlinných spoločenstiev 

druhoradý význam, lebo dôleţitejším pojmom sa stáva základná fytocenologická jednotka, 

asociácia. 

Formagene
®
 →paraformaldehyd.  

formal – syn. →metylal. 

formaldehyd (plyn) – metanal, oxometán, oxymetylén, metylénoxid, aldehyd kys. mravčej, 

metylaldehyd, CH2O, HCOH, prvý člen homologického radu aldehydov, Mr 30,03; bezfarebný, ostro 

zapáchajúci, slzotvorný, ľahko skvapaľniteľný plyn. Vzniká pri neúpllnom spaľovaní rôznych org. 

látok (uhlie, drevo a i.). Pouţíva sa v org. syntéze na výrobu fenolových, močovinových, 

melamínových a acetálových ţivíc, plastov (bakelitu), v textilnom priemysle, pri balzamovaní, ako 

fungicídum, v kozmetike, napr. na výrobu med. mydiel (proti poteniu), ako konzervačný prostriedok; 

v med. sa pouţíva ako dermatologikum, antiseptikum, dezinficiens; →formalín. 

F. sa vyrába katalytickou oxidáciou 

metanolu (Hoffmann, 1869). 37 – 40 

% vodný rozt. f. je známy pod názvom 

→formalín al. formol. Jeho trimérom je 

trioxán, metaformaldehyd (CH2O)3, 

biele kryštáliky, málo rozp. vo vode. Z 

formalínu sa státím vylučujú polyméry 

paraformaldehyd, polyoxymetylén 

(CH2O)n.nH2O, biela sublimujúca 

látka. S amoniakom poskytuje 

hexametyléntetramín, s 

kyanovodíkom formaldehydkyánhydrín, s hydrogénsiričitanom sodným v zásaditom prostredí 

formaldehydsulfoxylan sodný. 

Indikácie – pred- a pooperačné odstraňovanie bradavíc, hyperhidróza a bromidróza. 

Kontraindikácie – precitlivenosť na f. (pred pouţitím sa má vykonať koţný test precitlivenosti), 

pouţíva sa len zvonka, nemá prísť do styku so sliznicami a spojovkou. 

Nežiaduce účinky – mierne začervenanie al. podráţdenie.  

Dávkovanie – aplikuje sa vo forme 10 % aerosólu, 7,4, 8 a 10 % rozt. na postihnutú oblasť raz/d. 

Prípravky – Formalin
®
, Formalyde-10

®
, Forma-Ray

®
, Lazer Formalyde

®
. 

formaldedhyd (roztok) →formalín. 

formaldehydacetamid →formicín. 

formaldehyddehydrogenáza – formaldehyd:NAD
+
 oxidoreduktáza (formylujúca glutatión)(EC 1.2.1.1) 

enzým katalyzujúci tvorbu S-formylglutatiónu závislú od NAD z glutatiónu a formaldehydu. Je to prvý 



stupeň premeny formaldehydu na mravčan, kt. sa pozoroval v sietnici. Druhý stupeň katalyzuje S-

formylglutatiónhydroláza. Glutatión je aj substrátom →glyoxylázy. 

formaldehydkyánhydrín – HOCH2CN, Mr 57,35, bezfarebná olejovitá kvapalina, rozp. v alkohole. 

Vyrába sa z formaldehydu a kyanovodíka, pouţíva sa v org. syntéze. 

formaldehyd siričitan sodný – sodná soľ kys. metylolsulfónovej, formaldehyd bisulfit sodný, 

jednosodná soľ kys. hydroxymetánsulfónovej, CH3NaO4S, Mr 134,09; fixačný prostriedok. Pouţíva 

sa na fixáciu vláken obsahujúcich keratín, ako flotačná látka pri spracúvaní rúd obsahujúcich olovo a 

zinok a na ochranu farebných obrazov vystavených vysokej vlhkosti proti blednutiu a sfarbovaniu. 

formaldehydsulfoxylan sodný – syn. rongalit C, HOCH2SO2Na.2H2O, Mr 154,12; biela kryštalická 

látka, rozp. vo vode, nerozp. v alkohole. Pripravuje sa pôsobením hydrogénsiričitanu sodného na 

formaldehyd v zásaditom prostredí. Má veľmi silné redukčné účinky. Pouţíva sa vo farbiarstve a 

textilnom priemysle, ako antioxidant pre hydrofilné sústavy; chráni lieky pred rozkladnými procesmi 

vyvolanými aktívnymi formami kyslíka (Rongalit
®
). 

formaldehydţelatína – zosieťovaný polymér vznikajúci pôsobením formaldehydu na ţelatí-nu. 

Nerozpúšťa sa vo vode a odoláva aj pôsobeniu kyslej ţalúdkovej šťavy. Formaldehydom 

denaturované tobolky boli jedným z prvých acidorezistentných (enterosolubilných) prípravkov. 

formalín – syn. formol, asi 37 % rozt. →formaldehydu vo vode, obyčajne s 10 – 15 % metanolom (aby 

sa zabránilo polymerizácii) (Formalin
®
, Formol

®
, Morbicid

®
, Veracur

®
). 

Formalin 40 obsahuje 40 g formaldehydu v 100 ml rozt. Pary silne dráţdia sliznice. Lokálna 

aplikácia môţe vyvolať iritačnú dermatitídu. Poţitie zapríčiňuje silné bolesti brucha, hematemézu, 

hematúriu, proteinúriu, anúriu, acidózu, závraty, kómu aţ exitus. Pouţíva sa ako fixačné činidlo na 

vlákna obsahujúce keratín, antiseptikum a dezinficiens ústnej dutiny a konzervancium anat. 

preparátov, germicídum a fungicídum, insekticídum. Pokladá sa za kancerogén.  

Max. prípustná koncentrácia f. pre vnútorné priestory je 0,12 mg/m
3
, na pracovné miesto 1 ppm. 

Vysoké koncentrácie f. sa môţu vyskytovať v miestnostiach dezinfikovaných f. (laboratoriá, 

nemocničné izby ap. 

formalínové ţelé – triviálny názov gélového prípravku obsahujúceho rozt. formaldehydu a 

metylcelulózu. Uplatňuje sa pri dezinfekcii stomatol. nástrojov. 

formalizácia – mat. metóda skúmania a opisu teórie. O f. teórie sa hovorí v 3 významoch: 1. 

abstrahovanie od zmyslu termínov a výrokov danej teórie s cieľom preskúmať jej logickú korektnosť 

(najmä neprotirečivosť); 2. axiomatizácia danej teórie; 3. vybudovanie formálneho systému, z kt. 

interpretácie vyplýva niekt. z ekvivalentných jestvujúcich teórií (f. vo vlastnom zmysle slova). Metóda 

f. nadväzuje najmä na učenie D. Hilberta, kt. svojím programom formalizmu chcel riešiť problém 

zdôvodnenia základov matematiky. R. 1931 K. Gödel dokázal, ţe kaţdý formálny systém, kt. 

zahrňuje f. aritmetiky je neúplný, t. j. ţe existujú formuly A, pre kt. vo formálnom systéme nemoţno 

dokázať ani A ani nie-A. 

formálna operácia – psychol. štádium f. o.; 4. štádium Piagetovho kognitívneho vývoja (1 – senzoricko-

motorické; 2 – predoperačné; 3 – konkrétnych operácií; 4 – funkčných operácií). Prechodné štádium 

k mysleniu a rozumovej činnosti dospelého jedinca. Začína sa obvykle okolo 10. – 14. r. veku a 

pokračuje v priebehu adolescencie. Myslenie nadobúda induktívne-deduktívnu povahu, spočíva v 

hypotetickom uvaţovaní zaloţenom na logike všetkých moţných kombinácií a preverovacích 

skúškach s určitými objektívnymi kritériami. Rozvíja sa schopnosť vykonávať operácie s 

hypotetickými výrokmi a prekračovať podľa zákona dostatočnej pravdepodobnosti dané informácie, 

osvojovať si algoritmy a metódy riešenia pre triedy problémov a riešiť ich samostatným a tvorivým 

spôsobom. 



formamid – metánamid, karbamaldehyd, CH3NO, Mr 45,04 Mierne dráţdi koţu a sliznice. 

5-formamidazol-4-karboxamidribotid – syntéza →purínov. 

formaminotransferáza – (EC 2.1.2.5) enzým zúčastňujúci sa na metabolizme →histidínu. Deficit f. 

môţe byť vrodenou metabolickou poruchou, kt. sa prejavuje zvýšeným vylučovaním kys. 

formaminoglutámovej močom po záťaţi histidínom, napriek adekvátnej sérovej koncentrácii kys. 

listovej. Prítomná býva retardácia mentálneho a somatického vývoja a neurol. abnormality.  

formanidil – N-fenylformamid, formylanilín, C7H7NO, C6H5NHCHO, Mr 121,13. 

Formanol
®
 – močové antiseptikum; →meténamínanhydrometyléncitrát. 

formant – skupiny harmonických frekvencií, do kt. sa zoskupujú harmonické frekvencie základného 

tónu pri tvorbe samohlások; sú pre danú samohlásku charakteristické; →reč. 

formát inštrukcie – počítače [angl. instruction format] inštrukcia v strojovom jazyku pozostáva z 

operačnej a adresovej časti. Operačná časť určuje, čo treba urobiť, adresová, kde sa nachádzajú 

príslušne operandy. Presný formát je určený typom počítača (jedno-, dvoj-, trojadresový). 

formatio, onis, f. – [l. forma tvar] útvar, utváranie; →formácia. 

formatio reticularis – morfologicky nepresne ohraničená oblasť miechy a mozgového kmeňa, kt. 

vykazuje pri malom zväčšení sieťovitý vzhľad.  

Formatio reticularis medullae spinalis – bočný stlpec sivej hmoty v krčnej mieche prestúpený 

bielymi (myelínovými) vláknami, sieťovitého vzhľadu. 

Formatio reticularis medullae oblongatae, pontis et mesencephali – syn. ncl. reticularis, oblasť 

sivej hmoty medzi jadrami na spodine IV. komory. V predlţenej mieche, Varolovom moste a 

strednom mozgu utvára pás zvaný →tegmentum. Ide o fylogeneticky starú koordinačnú oblasť 

uloţenú v mozgovom kmeni. Je pokračovaním centrálnej sivej hmoty miechy a kraniálnym smerom 

pokračuje aţ do Varolovho mosta a stredného mozgu. Skladá sa z riedko roztrúsených väčších a 

menších buniek, z kt. kaţdá má na svojom povrchu asi 1000 nervových zakončení a sama 

komunikuje asi s 10 000 ďalšími bunkami. Medzi bunkami sú početné nervové vlákna, kt. ju 

vertikálne i horizontálne spájajú s podkôrovými útvarmi (mozočkom, hypotalamom), mozgovou 

kôrou a aferentnými dráhami proprioreceptorov, exteroreceptorov a interoreceptorov. F. r. je takto 

prakticky spojená s celou aferentáciou. Informácie prichádzajú do f. r. vzostupnými spinálnymi 

dráhami, z kmeňa, mozočka a mozgovej kôry. Dôleţitým zdrojom sú aj mozgové nervy (II, V, VII, 

VIII, X), vlákna prichádzajúce z hypotalamu a striáta. Podľa eferentých dráh sa f. r. delí na zostupnú 

a vzostupnú. 

Zostupná časť f. r. je napojená na miechové interneuróny, prostredníctvom kt. ovplyvňuje činnosť 

miechových motoneurónov. Uplatňuje sa pri riadení svalového tonusu a polohy. Má facilitačnú a 

inhibičnú časť. 

Pri lézii mozgového kmeňa medzi vestibulárnymi jadrami a ncl. ruber nadobúda facilitačná časť 

prevahu, čo sa prejaví obrazom decerebračnej rigidity. 

Z f. r. zostupujú dva druhy dráh k neurónom : 1. homogénne zväzky nervových vláken väčšieho 

priemeru s pomerne rýchlym vedením vruchu; koordinujú rýchle pohyby a nastavenie tonusu v 

určitých svalových skupinách; 2. disperzné tenké roztrúsené nervové vlákna s malou rýchlosťou 

vedenia vzruchu; nastavujú svalový tonus väčších oblastí. 

Ascendentné dráhy vedú signály z periférie do intralaminových a retikulárnych jadier talamu (a ich 

prostredníctvom do mozgovej kôry), do hypotalamu, bazálnych ganglií, substantia nigra a ncl. ruber. 

Podstatnú časť f. r. tvorí aktivačný retikulárny systém (ARES). Jeho podráţdenie zvyšuje aktivitu 

mozgovej kôry a vyvoláva desynchronizáciu EEG. Mozgová kôra facilitačne pôsobí na ARES, a 



týmto vzájomným pôsobením sa udrţuje bdelý stav. Väčšie lézie najmä jeho rostrálnej časti 

vyvolávajú poruchy udrţovania bdelosti aţ kómu.  

Do f. r. patria aj ţivotne dôleţité centrá respiračné, kardiovaskulárne, centrá niekt. reflexov, napr. 

hltacieho, reflexu pre vracanie a kašeľ. F. r. sa tak zúčastňuje na regulácii mnohých funkcií v 

organizme: 

1. Regulácia svalového tonusu a hybnosti – zvýšená eferentácia cestou -vláken facilituje -

motoneuróny, a to priamo – pôsobením na interneuróny a al. nepriamo – cez slučku . Tlmivý vplyv 

f. r. sa realizuje inhibíciou podnetov idúcich do miechy kortikospinálnymi extrapyramídovými 

dráhami a z mozočka.  

2. Regulácia a koordinácia vegetatívnych funkcií – napr. pred telesnou prácou nastavuje 

kardiorespiračné funkcie na ţiaducu úroveň a reguluje ich počas výkonu; ovplyvňuje telesnú teplotu, 

sexuálne funkcie, hospodárenie organizmu s vodou atď.). 

3. Riadenie spánku a bdenia – pri zaspávaní nastáva útlm vôľovej činnosti, následkom čoho sa zníţi 

aktivácia neurónov g, a tým aj motoneurónov a. Zníţená aferentácia zapríčiňuje hypotóniu, kt. je tým 

väčšia, čím hlbší je spánok. Zvýšená hypotónia a útlm pohybovej činnosti, odstránenie zrakových a 

sluchových podnetov atď. pri zaspávaní vyvoláva pokles aferentnej signalizácie z periférie, a tým 

prehlbovanie spánku. Pri prebúdzaní nastáva opačný dej. 

 
                         Priečny rez miechou     Priečny rez miechou s vyznačenými dráhami 
 

Obr. Formatio reticularis (16, sieťovitá zmes sivej a bielej hmoty v uhle medzi zadným a bočných rohom); 1 – 

columna posterior (zadný stĺpec miechy, pozostáva prevaţne z buniek, z kt. sa začínajú senzitívne dráhy); 2 – 

cornus posterius (zadný roh); 3 – apex (čiapočka z veľkých nervových buniek dorzálne nasadajúcich na 

substantia gelatinosa); 4 – caput (zhrubnutá stredná oblasť zadného rohu, viditeľná v dolnej krčnej a hornej 

hrudnej mieche); 5 – cervix (tenší úsek zadného rohu so strednou časťou sivej hmoty); 6 – basis (širšie 

spojenie zadného rohu so strednou časťou sivej hmoty); 7 – substantia gelatinosa (na nefixovanom materiáli 

mierne sklovitá hmota pod hrotom zadného rohu; pozostáva prevaţne z glie a malých gangliových buniek); 8 – 

substantia visceralis secundaria (malé pole ventrálne od substantia intermedia centralis s gangliovými bunkami 

autonómnych vlákien); 10 – columna lateralis (sivá hmota medzi predným a zadným rohom); 11 – (columna 

intermediolateralis (autonomica)(cornu laterale videné priestorovo; obsahuje bunky pre systém sympatika 

a siaha od Th1 po L2); 12 – substantia (grisea) intermedia centralis (gangliové bunky okolo centrálneho 

kanálika); 13 – substantia (grisea) intermedia lateralis (časť sympatikového jadra v bočnom rohu; siaha od Th1 

po L2); 14 – columna thoracica (ncl. thoracicus Stilling-Clarke, leţí v báze zadného rohu, siaha od C7 po L2, 

patrí sčasti k zadnej spinocerebelárnej dráhe); 15 – ncl. parasympathici sacrales (bunky sakrálneho 

parasympatika v segmentoch S2–4, leţia medzi predným a zadným rohom); 16a – commissura grisea anterior/ 

posterior (sivá hmota pred a za centrálnym miechovým kanálom); 17 – substantia alba (biela hmota miechy, 

zloţená prevaţne z myelinizovaných nervových vlákien); 18 – commissura alba anterior (biela hmota medzi 

substantia intermedia a fissura mediana anterior, s kríţiacimi sa vláknami); 18a – commissura alba posterior 

(jednotlivé kríţiace sa vlákna v commissura grisea posterior); 19 – funiculus anterior (pole bielej hmoty medzi 



prednými koreňovými vláknami, predným rohom sivej hmoty a fissura mediana anterior); 20 – fascicululi proprii 

anteriores (dlhšie al. kratšie vlákna pre vzájomné spojenie jednotlivých miechových segmentov, tzv. vlastný 

aparát; tento systém je uloţený priamo v sivej hmote); 21 – fasciculus sulcomarginalis (vlákna fasciculus 

proprius uloţené pri fissura mediana anterior); 22 – tractus corticospinalis (pyramidalis) anterior; 23 – tractus 

vestibulospinalis; 24 – tractus reticulospinalis (prichádza z formatio reticularis mozgového kmeňa, tvorí 

nepresne ohraničený pruh uprostred predného povrazca a končí sa v prednom rohu); 25 – tractus 

spinothalamicus anterior; 26 – funiculus lateralis; 27 – fasciculi proprii laterales (kratšie vlákna pri sivej hmote 

pre vzájomné spojenie jednotlivých miechových segmentov); 28 – tractus corticospinalis (pyramidalis) lateralis 

(bočná, skríţená, pyramídová dráha uloţená pred zadným rohom, pre prenos vedomých podnetov k pohybu); 

29 – tractus rubrospinalis Monakow; 30 – tractus bulboreticulospinalis (dráha u človeka nie je dokázaná); 31 – 

tractus pontoreticulospinalis (dráha u človeka nedokázaná); 32 – tractus tectospinalis; 33  – tractus olivospinalis 

formativus, a, um – [l. forma tvar, podoba] formatívny, týkajúci sa tvaru, tvorenia, tvorby, slúţiaci na 

výstavbu súčastí organizmu. 

formicatio, onis, f. – [l. formica mravec] formikácia, mravenčenie, brnenie. 

formicín – N-(hydroxymetyl)acetamid, formaldehydacetamid, C3H7NO2, CH3CONHCH2OH, Mr 89,10; 

antiseptikum, dezinficiens, pouţíva sa na dezinfekciu chir. nástrojov. 

Formicoidea – mravce. Nadčeľaď z radu blanokrídlovcov. Majú lomené tykadlá, silné hryzadlá, 

jednočlánkovú al. dvojčlánkovú stopku medzi hruďou a bruškom. Obyčajne ţijú v kopcovitých 

hromadách na teplých výslnných miestach, napr. na okrajoch lesov al. v lesoch. Stavajú si ich z 

ihličia a sú len časťou hniezda, kt. je vyhrabané do zeme a obsahuje labyrint chodieb a komôr. V 

najspodnejších vrstvách hniezda sú drobné vajíčka, v komôrkach podľa stupňa vývoja slepé, 

beznohé, biele al. ţltkasté larvy, kt. majú podobne ako dospelé mravce vyvinuté hryzavé ústne 

orgány, len omnoho slabšie a menej chitinizované. V mravenisku sú aj biele al. hnedasté kukly, 

,,mravčie vajíčka“. Dospelé mravce majú tri formy – kasty. Pohlavnú kastu tvoria okrídlené samičky 

a samčeky (samičky sú väčšie) a nepohlavnú predstavujú robotníčky, samičky so zakrpatenými 

pohlavnými ústrojmi. Starajú sa o vajíčka a larvy, kŕmia a olizujú ich, prenášajú z komôrky do 

komôrky al. do spodných a vrchných vrstiev mraveniska podľa toho akú teplotu potrebujú. Niekt. 

robotníčky majú veľkú hlavu a hryzadlá a nazývajú sa ,,vojaci“. Kolóniu mravcov zakladá samička-

budovateľka po svadobnom lete al. rojení, kt. sa uskutoční najmä za teplého letného slnečného d 

(máj aţ júl). Po oplodnení si samička vyhľadá vhodné miesto, kde vyhrabe malú komôrku, kt. 

uzavrie od vonkajšieho okolia, a tam znesie niekoľko vajíčok. Z nich vznikajú larvy, kt. sa po 

metamorfóze menia na robotníčky. Samička znáša vajíčka ďalej. Z oplodnených vajíčok sa liahnu 

samičky, z neoplodnených samčeky. Z našich mravcov je známy mravec 

lesný (Formica rufa), je veľmi uţitočný a má veľký význam najmä v lesnom 

hospodárstve. 

Mravec lesný. Zľava: samička, bezkrídla samička a robotníčka 

 

formido, inis, f. – [l.] strach, hrôza.  

Formin
®
 – močové antiseptikum; →meténamid. 

forminitrazol – N-(5-nitro-2-tiazolyl)-formamid, C4H3N3O3S, Mr 173,15; antiprotozoikum (Aroxine
®
). 

Forminitrazol 

 

 

formínsalicylát – hypnotikum, sedatívum; →meparfynol. 

Formo-Cibazol
®
 (Ciba) – chemoterapeutikum; →formosulfatiazol.  



formoftaloylsulfanilmočovina – sulfónamid; kyselina sulfaloxová. 

formokorta – syn. fluórformylon, 21-(acetyloxy)-3-(2-chlóretoxy)-9-fluór-11-hydroxy-16,17-[(1-

metyletylidén)-bis-(oxy)]-20-oxopregna-3,5-dién-6-

karboxaldehyd, C29H38ClFO8, Mr 569,07; glukokortikoid (FI 

6341
®
, Cortocin-F

®
, Cutisterol

®
, Deflamene

®
). 

Formokortal 

 

 

formol →formaldehyd. 

formononetín – 7-hydroxy-3-(4-metoxyfenyl)-4H-1-benzopyranón, C16H12O4, Mr 268,26; látka 

izolovaná zo sójovej múky (Soja hispida). 7-glukozid, ononín, 4
,
-

metyldaidzín, C22H22-O9, bol izolovaný z Ononis spinosa L., Leguminosae. 

Formononetín 

 

formosulfatiazol – 4-amino-N-2-tiazolylbenzénsulfónamid, reakčný produkt s formaldehydom, 

(C10H9N3O2S2)x, obsahuje asi 11 % formaldehydu; 

chemoterapeutikum (Formo-Cibazol
®
, Intraformazol

®
). 

Formosulfatiazol 

 

formoterol – (R*,R*)-(+)-N-[2-hydroxy-5-[1-hydroxy-2-[[2-(4-metoxyfenyl)-1-metyl]amino]etyl]fenyl]-

formamid, C19H24N2O4, Mr 344,41; katecholamínový 

analóg stimulujúci -adrenoreceptory so selektívnym 

bronchodilatačným účinkom, antiastmatikum (fumarát 

dihyd-rát, ,,A“ - racemát, C41H52N4O12.2H2O (BD 40 A
®
, 

Atock
®
). 

Formoterol 

formotión – syn. S-[2-(formylmetylamino)-2-oxoetyl] O,O-dimetylester kys. fosforditiovej, 

C6H12NO4PS2, Mr 257,29; inhibítor cholínesterázy, akaricídum, systémové insekticídum (J-38, OMS-

968
®
, Aflox

®
, Anthio

®
). 

 
   CH3O  S          CHO 
             \          /  
               P–SCH2CON       Formotión 
             /          \ 
    CH3O           CH3 

 formula, ae, f. – [l. forma tvar, podoba] pravidlo, rad, vzorec, norma.  

Formula magistralis – predpis lieku. 

formulácia – farm. súhrn činností, kt. výsledkom je výrobný predpis na poţadovaný liek 

zodpovedajúci svojou akosťou stanoveným kritériám účinnosti a bezpečnosti. 

formycíny – skupina pyrimidínových antibiotík syntetizovaná Norcardia interforma. Prvý formycín 

izolovaný r. 1964 Horim bol 3--D-ribofuranozyl-7-aminopyrazolo-(4,3-d)pyrimiín. 

Prekurzorom f. je adenozín. F. sa mení na formycín-5
,
-trifosfát, kt. pôsobí ako analóg 

ATP. Citlivé naň sú najmä Mycobacterium a Xanthomas oryzae. 



Formycín 

R = NH2    Formycín 

R = OH     Formycín B (hydroxyformycín) 

F. B, hydroxyformycín, syntetizuje tieţ Streptomyces lavendulae a Streptomyces roseochromogenes 

var. cyaensis. F. B je deaminačný produkt formycínu a je menej toxický. Pôsobí najmä na 

Mycobacterium a niekt. vírusy. 

formyl – HCO, acyl →kyseliny mravčej.  

 

4
,
-formylacetanilid tiosemikarbazid – tuberkulostatikum; →tiacetazón. 

formylácia – syntéza aldehydov zavedením formylu –COH, zvyšku kys. mravčej do molekuly org. 

zlúč. F. je dôleţitá pri syntéze nenastýtených, aromatických a heterocyklických aldehydov a 

najčastejšie sa uskutočňuje: 1. účinkom oxidu uhoľnatého a chlorovodíka v prítomnosti chloridu 

hlinitého a meďného ako katalyzátorov: 
 
         AlCl3 
   R–H + CO + HCl ––––→ R–CH=O + HCl 
                    CuCl 

Tento spôsob sa pouţíva najmä pri f. menej reaktívnych aromatických zlúč. (Gattermannova-

Kochova syntéza); 2. účinkom kyanovodíka a chlorovodíka v prítomnosti chloridu hlinitého al. 

zinočnatého: 
 
                     ZnCl2                     – H2O 
R–H + HCN + HCl ––––→ R–CH=N

+
(CH3)2PO2Cl2 ––––→ R–CH=O 

Tento variant f. sa pouţíva pri reaktívnejších aromatických derivátoch, napr. fenoloch (Gatter-

mannova reakcia); 3. účinkom adičnej zlúč. pripravenej z disubstituovaného formamidu, napr. 

dimetylformamidu a vhodného halogenidu, napr. oxychloridu fosforečného: 
 
                                               – H2O 
R–H + (CH3)2NCH=O + POCl3 → R–CHN

+
(CH3)2PO2Cl2 –––-–→ R–CH=O 

Táto metóda sa pouţíva pri syntéze reaktívnych aromatických systémov, najmä heterocyklických 

aldehydov (Vismeierova-Haakova syntéza). Alifatické nenasýtené systémy, napr. vinylétery a 

halogénalkény, moţno formylovať ortomravenčanmi, resp. choloroformom v prítomnosti kyslých 

katalyzátorov. Menej významné činidlá pri f. sú: formylfluorid, nitrometán, -dichlórmetyléter a i. 

formylanilín →formanilid. 

formyldienolón – 11,17-dihydroxy-17-metyl-3-oxoandrosta-1,4-dién-karboxaldehyd, 2-formyl-11-

hydroxy-
1
-metyltestosterón, C21H28O4, Mr 344,45; anabolikum (Esiclene

®
). 

Formyldienolón 

formylfluorid – CHFO, Mr 48,02; acylačné činidlo v org. syntéze. Silne dráţdivá látka. 

N-formylglycidamidínribotid – intermediát v syntéze →purínov. 

N-formylglycínamidribotid – skr. FGAR, intermediát v syntéze →purínov. 

formylmetionyl-tRNA – iniciácia →tRNA.. 

N
2
-formylsulfizomidín – syn. formylsulfametín, C13H14N4O3S, Mr 306,35; sulfónamidové 

chemoterapeutikum (FAK III
®
, Wometin

®
). 

N
2
-formylsulfizomidín  



 

 

Forneyov-Robinsonov-Pascoeov syndróm – [Forney, William R.; Robinson-Saul J.; Pascoe Demer 

J., amer. pediatri] →syndrómy. 

fornicalis, e – [l. fornix klenba, klenutie] klenutý, oblúkovitý. 

fornicatus, a, um – [l. fornix klenba] klenutý, oblúkovitý. 

fornix, icis, m. – [l.] klenba, oblúk, oblúkovitý strop. 

Fornix cerebri – nervová klenba (patrí k čuchovým útvarom mozgu) uloţená nad corpus callosum. 

Začína sa vzadu z obidvoch hemisfér ramenami (crura fornicis), kt. sa pripájajú na vnútorný okraj 

gyrus hippocampi a vybiehajú do bielej hrany (fimbria hippocampi). Crura sa zahýbajú dopredu a 

mediálne pod corpus callosum, spájajú sa medzi sebou pod ním vrstvičkou bielej hmoty 

obsahujúcou priečne vlákenie (commissura hippocampi, syn. psalterium). Obidve crura potom 

splývajú v corpus fornicis, kt. sa skláňa dopredu a bazálne, pričom tvorí guľovité stĺpiky (columnae 

fornicis). Columnae fornicis ohraničujú spredu foramen interventriculare a vyčnievajú do prednej 

steny III. komory (pars libera columnarum fornicis); potom sa zanárajú do rostrálnej časti 

hypotalamu (pars tecta columnarum fornicis) a končia sa v corpo-ra mamillaria. F. predstavuje súbor 

vláken, z kt. hlavný podiel tvoria vlákna spájajúce čucho-vé oblasti kôry s talamom a corpora 

mamillaria. 

Fornix conjunctivae – ohyb na prechode mihalnice na bulbus oculi. 

Fornix pharyngis – klenba hltana, nalieha na baziokcipitale a telo klinovej kosti tak, ţe čiara hltana 

prebieha od tuberculum pharyngicum ossis occipitalis ventrolaterálne pred m. longus capitis a m. 

rectus capitis anterior, ďalej laterodorzálne cez synchondrosis petrooccipitalis k ventrálnemu obvodu 

apertura externa canalis carotici; tu zasahuje stenu hltana najlaterálnejší záhyb, tzv. recessus 

lateralis pharyngis Rosenmülleri. Odtiaľ ide úpon hltana ventromediálne cez synchondrosis 

sphenopetrosa (po mediálnej strane tuba pharyngotympanica) k lamina medialis proc. pterygoidei a 

ďalej dopredu a kaudálne pozdĺţ raphe buccopharyngica k linea myohyaloidea sánky. 

Fornix sacci lacrimalis – nahor vyklenutý vrchol slzového vaku. 

Fornix vaginae – pošvová klenba, štrbinovitý priestor vznikajúci úponom pošvy okolo 

maternicového čapíka. 

Fornix ventriculi – syn. saccus cardiacus, kraniálna, vyklenutá časť pars digestoria ţalúdka vypl-

nená vzduchom (ţalúdková bublina). Hranicu medzi ňou a corpus (tubus gastricus) tvorí plytká 

vkleslina na veľkej kurvatúre (incisura major); niekedy je hranica nepresná. 

Fornix vestibuli inferior – dolný ohyb predsiene ústnej dutiny medzi perami a lícami, kt. prechá-

dza na alveolárne výbeţky; vystiela ju ďasno (gingiva). 

Fornix vestibuli superior – horný ohyb predsiene ústnej dutiny medzi perami a lícami 

prechádzajúci na alveolárne výbeţky; vystiela ju ďasno (gingiva).  

Foromacidin
®
 – antibiotikum; →spiramycín II. 

forón – phoron; diizopropylidénacetón, (CH3)2C=CHCOOH=C(CH3)2, Mr 138,20; nenasýtený ketón, 

ţltá kvapalina, vyrába sa krotónovou kondenzáciou acetónu. Pouţíva sa v org. syntéze a ako 

rozpúšťadlo. 

Forov-Adamsov syndróm →syndrómy. 

Forpen
®
 – antibiotikum; →penicilín G, draselná soľ. 



Forrestov test →testy. 

Forshamov test →testy. 

forsírovaná diuréza – podporované močenie. 

Indikácie – otravy látkami vylučovanými obličkami (napr. kys. acetylsalicylová, barbituráty, 

meprobamat, lítium, vápnik). Predpokladom je dobré prekrvenie obličiek a dostatočná glomerulová 

filtrácia.  

Kontraindikácie – hypervolémia, srdcová a obličková nedostatočnosť, edém mozgu. 

Postup: po zavedení flexilu, centrálneho a močového katétra na sledovanie hodinovej diurézy sa 

podáva striedavo po 1 h 5 l 5 % glukózy a 500 ml fyziol. rozt. Do 1 l infúzneho rozt. sa pridáva 20 

mmol KCl a 20 mmol NaCl. Podľa hodnôt centrálneho ţilového TK a diurézy sa podáva furosemid. 

Pri otravách barbiturátmi al. salicylátmi sa s cieľom alkalizovať moč do infúzneho rozt. pridáva 

hydrogénuhličitan (napr. 500 ml 5 % glukózy + 45 mmol NaHCO3 + 15 mmol KHCO3 na 1 h). 

Sleduje sa centrálny ţilový tlak, ukazovatele hydrominerálnej a aci-dobázickej rovnováhy a hodnoty 

kreatinínu v sére. 

Forsiusov-Erikssonov syndróm – [Forsius, Henrik R., *1921, fín. oftalmológ; Eriksson, Aldur W., fín. 

genetik] →syndrómy. 

forskolín →kolforsín.  

Forsselov syndróm – [Forssel, Jarl, 1912 – 1964, fín. internista] →syndrómy. 

Forssman, Werner Theodor Otto – [*1904] nem. kardiológ. R. 1956 mu bola udelená Nobelova cena 

s Andrém Frédéricom Cournandom a Dickinsonom Woodruffom Richardsom Jr. za objavy týkajúce 

sa katetrizácie srdca a patol. zmien v obehovom systéme. 

Forssmannov antigén – [Forssmann, John, 1868–1947, švéd. patológ] F antigén. 1. Heterogénny 

→antigén vyvolávajúci tvorbu hemolyzínu ovčích erytrocytov. Pôvodne sa získal z morčacích 

obličiek ako termostabilná látka, rozp. v alkohole. Antigénový determinant je polysacharidovej 

povahy. Protilátky proti F. a. sa absorbujú tkanivami obsahujúcimi antigén, neobsahujú lyzín 

hovädzích buniek a nanajvýš málo aglutinínu ovčích buniek. 2. V širšom zmysle akékoľvek antigény 

vyvolávajúce tvorbu ovčieho hemolyzínu, protilátky proti nemu však nie sú identické, ako je to v 

prípade pravého F. a.   

Forstan
®
 (Bayer) – akaricídum, fungicídum; →oxytiochinox. 

forsterit – ortokremičitan horečnatý, Mg2SiO4, zloţka nerast zo skupiny olivínu. 

forsythin – syn. →filyrín. 

Fortalgesic
®
 (Winthrop) – narkotické analgetikum; →pentauzocín. 

Fortalin
®
 (Winthrop) – narkotické analgetikum; →pentazocín. 

Fortam
®
 (Glaxo) – cefalosporínové antibiotikum III. generácie; →ceftazidím. 

Fortamine
®
 – antihistaminikum; d-forma maleátu →chlórfeniramínu. 

Fortasec
®
 (Esteve) antidiareikum; →loperamid. 

Fortaz
®
 (Glaxo) – cefalosporínové antibiotikum III. generácie; →ceftazidím. 

forte – [l. silne] pojem pouţívaný pri hromadne pouţívaných liekoch na rozlíšenie obsahu liečiva v 

dvoch prípravkoch rovnakého názvu. Napr. Nitrazepam Slovakofarma
®
 obsahuje 5 mg, Nitrazepam 

Slovakofarma forte
®
 10 mg účinnej látky. 

Fortecortin
®
 (E. Merck) – glukokortikoid; →dexametazón. 



FORTH – počítače programovací jazyk pre interaktívny spôsob práce. Jeho hlavnou štruktúrou je 

zásobník. Program (mnoţina slov definovaných pouţívateľom) pozostáva z príkazov pre 

manipuláciu s týmto zásobníkom. Programy sa vykonávajú rýchlejšie ako napr. v jazyku BASIC. 

Forthane
®
 (Lilly) – adrenergikum; →metylhexánamín. 

Forticef
®
 (Sasse) – cefalosporínové antibiotikum; →cefradín. 

fortifikačné prípravky – prírodné látky pridávané do potravín al. krmív na zvýšenie nutritívneho 

účinku, napr. pridávanie vitamínov do chleba al. mlieka. 

Fortigro
®
 (Pfizer) – chemoterapeutikum; →karbadox. 

fortimicíny – aminoglykozidové antibiotiká produkované Micromonospora olivasterospora. 

Rozoznávajú sa f. A a B. 

Fortimycín A (vľavo) – astromicín, 4-amino-

1-[(aminoacetyl(metylamino]-1,4-dideoxy-3-O-

(2,6-diamino-2,3-chiroinozitol, C17H35N5O6 

(Abbott-44747
®
). Fortimycín B (vpravo) – 4-

amino-1,4-dideoxy-3-O-(2,6-diamino-

2,3,4,6,7-pentadeoxy--L-lyxo-heptopyrano-

zyl(-6-O-metyl-1-(metylamino)-L-chiroinozitol, 

C15H32N4O5. 

Fortizyme
®
 (Breon) →a-amyláza. 

Fortodyl
®
 →vitamín D2. 

Fortombrine M
®
 (Dagra) – rtg. kontrastná dg. látka; →meglumínacetrizoát. 

Fortoshade M
®
 – rtg kontrastná dg. látka; →meglumínacetrizoát. 

Fortracin
®
 (A.L. Labs.) – antibiotikum; →bacitracín. 

Fortral
®
 (Winthrop) – narkotické analgetikum; →pentazocín. 

FORTRAN – [FORmula TRANslation] počítače vyšší imperatívny programovací jazyk so strojovo 

orientovanou štruktúrou. Pouţíva sa na programovanie najmä numerických úloh, vhodný je pre 

prírodné vedy a inţinierske aplikácie. Vyvinul sa koncom 50. r. a neustále sa vyvíjal (FORTRAN II, 

IV a V); za aktuálny štandard sa pokladá FORTRAN 77.  

Fortrel
®
 (Celanese) – terylén; →polyetyléntereftalát. 

Fortrol
®
 (Shell) – herbicídum; →cyanazín.  

Fortum
®
 (Glaxo) – cefalosporínové antibiotikum III. generácie; →ceftazidín. 

Fortunan
®
 (Steinhard) – antidyskinetikum, antipsychotikum; →haloperidol. 

Forturf
®
 – fungicídum, baktericídum, nematocídum; chlórtalonil.  

Fortuss
®
 (GP) – narkotické analgetikum, antitusikum; →dihydrokodeín.  

fosalon – phosalonum, S-[(6-chlór-1-oxo-3-(2H)-benzoxazolyl)metyl] O,O-dietylester kys. 

fosforoditiovej, C12H14ClNO4PS2, Mr 367,80; insekticídum, 

akaricídum (RP 11974
®
, Zolone

®
). 

Fosalon 

 

Foscarnetum natricum hexahydricum →Foscavir
®
 inf. 



Foscavir
®
 inf. (Astra) – antivirotikum; →foskarnet sodný. 

fosenopril →fosinopril. 

fosetyl Al – syn. efosit Al, hliníková soľ monoetylesteru kys. fosfónovej, C6H18AlO9P3, Mr 354,11; 

systémové fungicídum (LS 74-783
®
, Aliette

®
). 

fosfagény – vysokoenergetické guanídiové al. amidínové fosfáty. Ich úlohou je uskladňovať 

vysokoenergetické fosfáty vo svale. Ich nadbytok (napr. ATP) sa prenáša na f., z kt. sa v prípade 

potreby môţe ATP regenerovať. V nestavovcoch je najčastejším f. arginínfosfát (fosforarginín, Mr 

254,2). Fosfátová skupina sa pripája na dusík guanidínu; reakciu katalyzuje arginínkináza: 

 
 ATP + deriváty guanidínu ↔ ADP + fosfagén  (–N~ P ) 
                H 

V červoch funkciu f. plní lombricínfosfát 

a taurkyanínfosfát. Vo svalstve 

stavovcov sa utvára kreatínfosfát 

(fosfokreatín, Mr 211,1) z kreatínu a ATP 

pôsobením kreatínkinázy (EC 2.7.3.2) 

(Lohmannova reakcia); pri opačnom 

slede reakcií sa regeneruje ATP. Systém 

kreatínfosfát + kreatínkináza + ADP sa 

často pouţíva in vitro na kontinuálnu 

generáciu ATP, keď sa skúšaný enzým 

inhibuje substrátovými hodnotami ATP.  

 

 

 

 

 

Fosfakol
®
 – inhibítor cholínesterázy; 

→paraoxón. 

Fosfalugel
®
 (De Angeli) – fosforečnan hlinitý, antacídum; →aluminumfosfát. 

fosfamidón – phosphamidonum, 2-chlór-3-(dietylamino)-1-metyl-3-oxo-1-propenyldimetylester kys. 

fosforečnej, C10H19ClNO5P, Mr 299,69; inhibítor cholínesterázy, 

insekticídum (Ciba 570
®
, ENT 25515

®
, Dimecron

®
). 

Fosfamidón 

 

fosfán →fosforovodík. 

fosfát →fosforečnan. 

fosfatázy – fosfor monoesterhydrolázy (EC 3.1.3. ), esterázy, kt. katalyzujú hydrolýzu mono-

fosfátových esterov. Sú značne rozšírené v ţivých organizmoch. Ide väčšinou o dimérové proteíny s 

katalyticky dôleţitým zvyškom v aktívnom centre. Podľa pH optima sa rozdeľujú na: 1. kyslé (EC 

3.1.3.2), ku kt. patrí jednoreťazcová f. pečene (Mr 16 000), erytrocytov (Mr 10 000) a prostaty (Mr 

102 000; dva reťazce po 50 000); 2. alkalické (EC 3.1.3.1) napr. f. sliznice čreva (Mr 140 000, dva 



reťazce po 69 000), placentová a kostná f. (Mr 120 000, dva reťazce po 60 000) a f. Escherichia coli  

(Mr 85 000, dva reťazce po 43 000). 

Alkalické f. obsahujú 1 al. 2 atómy Zn na podjednotku a vyţadujú na svoju aktiváciu aj ióny Mg
2+

; 

tieto ióny neovplyvňujú akltivitu kyslých f. Na rozdiel od iných esteráz diizopropylfluorofosfát inhibuje 

f. len málo. Alkalické f. silne inhibuje však kys. etyléndiamíntetraoctová (EDTA), anorg. fosfor a L-

fenylalanín, kým kyslé f. fluorid. Kys. D(+)-vínna je špecifickým a vysoko účinným inhibítorom 

prostatickej kyslej fosfatázy. Niekt. f. sú vysoko špecifické, napr. 5-nukleotidáza z hadieho jedu a 3
,
-

nukleotidáza z ryţe, kt. katalyzuje hydrolýzu 5
,
-nukleotidov al. 3

,
-nukleotidov na ich príslušné 

nukleozidy. 

Stanovenie tartrátsenzitívnej f. v sére sa vyuţíva na dg. karcinómu prostaty; stanovenie →alkalickej 

fosfatázy v dg. ochorení kostí, najmä nádorov a hepatobiliárneho systému. Izoenzýmy kyslej i 

alkalickej f. sa líšia obsahom kys. neuramínovej. Najčastejším substrátom alkalickej f. je p-

nitrofenylfosfát uvoľňuje p-nitrofenol, kt. sa dá merať priamo fotometricky pri 405 nm. 

fosfatidy – fosfolipidy, zloţené lipidy, monoestery a diestery kys. fosforečnej. F. sú zákl. zloţkou 

→biomembrán a nachádzajú sa vo všetkých bunkách tela, najviac ich je v mozgu a myelínových 

pošvách nervov, pečeni, pľúcach a myokarde. Rozpustnosťou sa f. podobajú tukom. F. sú odvodené 

od glycerolu (→glycerofosfolipidy, plazmalogény) al. sfingozínu (→sfingofosfolipidy). Všetky f. sa 

skladajú zo silne hydrofóbnej časti, karboxylových kys. a sfingozínového reťazca a silne hydrofililnej 

časti, kt. v mnohých prípadoch (lecitíny a kefalíny) sú zwitteriónmi. To má za následok tendenciu k 

tvorbe dvojvrstiev vo vodnom prostredí a ich vynikajúce emulzifikačné vlastnosti. 

fosfáty →fosforečnany. 

Fosferno® (Plant Protection) – inhibítor cholínesterázy; →paratión. 

fosfestrol – (E)-4,4
,
-(1,2-dietyl-1,1-eténdiyl)-bisfenolbis-(dihydrogénfosfát), 

dietylstilbestrolnátriumfosfát, stilbestroldifosfát, C18H22O8P2, Mr 

428,32; nesteroidový estrogén. F. je syntetický, rozp. 

→dietylstilbestrol, kt. má okrem estrogénového účinku priame 

cytostatické účinky na bunky karcinómu prostaty. 

Fosfestrol 

Indikácie – histol. overený generalizovaný karcinóm prostaty rezistentný na th. Agostilbenom. 

Kontraindikácie – ťaţké hepatopatie, nefropatie a kardiopatie, tromboembolická choroba. 

Nežiaduce účinky – sú podobné ako pri dietylstilbestrole: anorexia, nauzea, vracanie, bolesti hlavy, 

sklon k depresiám a predráţdenosti; retencia sodíka, dusíka a vody a prírastok hmotnosti aţ vznik 

edémov; poškodenie pečeňových funkcií; alergické reakcie, zvýšené riziko tromboembolických 

ochorení. Gynekomastii moţno predísť oţiarením prsníkov pred začatím th. Estrogény ovplyvňujú 

výsledok brómsulfoftaleínového a glukózotolerančného testu a stanovenia koagulačných faktorov. 

Dávkovanie – podáva sa v rýchle stúpajúcich dávkach podľa znášanlivosti aţ na 1000 mg v i. v. 

infúzii počas 2 týţd., potom aţ do remisie 250 mg i. v. al. 600 – 1200 mg/d p. o. Pri prejavoch 

recidívy sa opäť začína s útočnou th. Pouţíva sa v th. karcinómu prostaty. 

Prípravky – ST52-Asta
®
; Difostilben

®
 amp., tbl.; Honvol

®
; Stilbostatin

®
; Stilphostrol

®
. 

fosfidy – binárne zlúč. fosforu s menej elektronegat. prvkami, obyčajne s kovmi. Rozdeľujú sa na 

stechiometrické a nestechiometrické. Stechiometrické f., f. alkalických kovov, kovov alkalických 

zemín a hliníka sa vodou rozkladajú, pričom vzniká →fosfín. Nestechiometrické f., napr. Fe3P, 

Cu5P2, NiP3, MnP a i. s vodou a kys. nereagujú. 



fosfín – PH3, bezfarebná, jedovatá, vo vode nerozp. plynná látka. V malých mnoţstvách vzniká pri 

putrefakcii org. látok obsahujúcich fosfor. Pripravuje sa z fosfidu vápenatého reakciou s kys. 

chlorovodíkovou 

6HCl + Ca3P2 = 2 PH3 ↑ + 3 CaCl2 

Reakciou f. so silnými kys. vznikajú fosfónové soli PH4X, podobné amónnym soliam, napr. PH4Cl, 

PH4ClO4 a i.; →fosforovodík. 

fosfinotricín – phosphinothricium; syn. glufosinát; kys. 2-amino-4-(hydroxymetylfosfinyl)-butánová, 

C5H12NO4P, Mr 181,13; inhibítor glutamínsyntetázy. 
 
       O 
        
H3CPCH2CH2CHCOOH 
                        Fosfinotricín 
      OH           NH2 

F. je aktívnou zloţkou peptidových antibiotík produkovaných rozličnými kmeňmi Streptomyces spp.; 

DL-forma monoamóniovej soli sa pouţíva ako herbicídum (Hoe 661
®
, Hoe 39866

®
, Basta

®
, Total

®
). 

fosfoarginín →fosfagény. 

Fosfobiotic
®
 (Bergamon) – antibiotikum; →fosfomycín. 

Fosfocin
®
 (Crinos) – antibiotikum; →fosfomycín. 

Fosfocina
®
 (C.E.P.A.) – antibiotikum; →fosfomycín. 

Fosfocolina
®
 (Afarit) – hepatoprotektívum; →fosforylcholín. 

Fosfocreatinum natricum – fosfokreatín sodný (Neoton 500 i. m.
®
 inj. sicc., Neoton 500 i. v.

®
 inj. 

sicc., Neoton Flebo i. v.
 ®

 int.). 

fosfodiester – diester kys. trihydrogénfosforečnej. 

fosfodiesteráza I – EC 3.1.4, enzým z triedy hydroláz, 5
,
-exonukleáza odstraňujúca hydrolyticky 5

,
-

nukleozidmonofosfáty z 3
,
-OH konca oligonukleotidu.  

fosfoenolpyruvát – skr. PEP, fosforylovaný enolový ester →pyruvátu; vysokoenergetická zlúč. s 

voľnou energiou hydrolýzy 50,24 kJ (12 kcal) na mol, intermediát →glykolýzy. 

fosfoenolpyruvátkarboxykináza (GTP) – syn. fosfopyruvátkarboxykináza, EC 4.1.1.32, enzým z 

triedy lyáz, kt. katalyzuje dekarboxyláciu a fosforyláciu oxalacetátu na fosfoenolpyruvát; donorom 

fosfátov je GTP. F. sa vyskytuje v mitochondriách i cytosóle hepatocytov; reakcia je súčasťou 

glukoneogenézy. Autozómovo dominantne dedičný deficit f. v mitochondriách al. cytosóle 

zapríčiňuje hypoglykémiu. 

1-fosfofruktaldoláza – syn. →fruktózabisfosfátaldoláza. 

6-fosfofruktokináza – syn. fo -D-fruktóza-6-fosfát-1-fosfotransferá-za. EC 

2.7.1.11, enzým katalyzujúci reakciu 

ATP + D-fruktóza-6-fosfát = ADP + D-fruktóza-1,6-bisfosfát 

F. sa vyskytuje sa v ţivočíšnych tkanivách, rastlinách a kvasinkách. Vyţaduje si ako kofaktor Mg
2+

 

al. Mn
2+

. Je dôleţitým regulačným enzýmom →glykolýzy. 

6-fosfofrukto-2-kináza – syn. fosfofruktokináza 2, EC 2.7. 1.105, enzýmová aktivita katalyzujúca 

fosforyláciu fruktóza-6-fosfátu v prítomnosti ATP na fruktóza-2,6-bisfosfát. Vyskytuje sa v tom istom 

polypeptide ako fruktóza-2,6-bisfosfát 2-bisfosfatáza. V pečeni tvoria tieto dve aktivity súčasť 

mechanizmu regulujúceho metabolizmus sacharidov. Aktivitu pečeňového enzýmu inhibuje 



fosforylácia účinkom proteinkinázy závislej od cAMP, čím sa zniţuje rýchlosť tvorby fruktóza-2,6-

bisfosfátu a spomaľuje glykolýza. 

fosfoglukomutáza – -D-glukóza-1,6-bisfosfát--D-glukóza-1-fosfátfosfotransferáza, EC 2. 7.5.1, 

enzým katalyzujúci reakciu: 

-D-glukóza-6-fosfát + -D-glukóza-1-fosfát = D-glukóza-6-fosfát + -D-glukóza-1,6-bisfosfát 

F. je veľmi rozšírená a úzko spätá s glykolýzou. Vyţaduje si ako kofaktor dvojmocné kovy. 

6-fosfoglukonát – glukonát, derivát glukózy, kys. hexónovej, fosforylovanej na C6; intermediát 

→pentózového cyklu. 

fosfoglukonátdehydrogenáza (dekarboxylujúca) – 6-fosfo-D-glukonát:NADP+-2-oxidoreduktáza, EC 

1.1.1.44, enzým katalyzujúci reakciu 

 6-fosfo-D-glukonát:NADP
+
 = D-ribulóza-5-fosfát + CO2 + NADPH 

Je dôleţitý v pentózovom cykle. Vyskytuje sa v ţivočíšnych i rastlinných bunkách, kvasinkách a 

baktériách.  

6-fosfoglukónolaktonáza – EC 3.1.1.31, enzým z triedy hydroláz katalyzujúci tvorbu 6-

fosfoglukonátu z príslušného laktónu, stupeň →pentózového cyklu. 

fosfoglukózoizomeráza →glukóza-6-fosfátizomeráza.  

3-fosfoglyceraldehyd – triózofosfát, kt. vzniká štiepením fruktóza-1,6-difosfátu v →glykolýze.  

fosfoglycerát – aniónová forma kys. fosfoglycerovej. 

2- a 3-fosfátová forma, 2-fosfoglycerát a 3-fosfoglycerát sú enzýmovo vzájomne premeniteľné 

intermediáty →glykolýzy. 

fosfoglycerátkináza – ATP:3-fosfo-D-glycerát-1-fosfo-transferáza, EC 2.7.2.3, enzým, kt. katalyzuje 

reakciu 

ATP + 3-fosfo-D-glycerát = ADP + 3-fosfo-D-glyceroylfosfát 

Vyskytuje sa v ţivočíšnych i rastlinných bunkách a kvasinkách. Vyţaduje si ako kofaktor Mg
2+

. Má 

význam v →glykolýze. 

fosfoglycerátmutáza – syn. fosfoglyceromutáza, glycerátfosfomutáza, EC 5.4.2., enzým z triedy 

izomeráz katalyzujúci vzájomnú premenu 3-fosfoglycerátu a 2-fosfoglycerátu, stupeň glykolýzy. 

Enzým vyţaduje prítomnosť malých mnoţstiev 2,3-bisfosfoglycerátu, kt. je tieţ intermediátom. 

fosfoglyceridy →fosfatidy. 

fosfoglykoproteín – glykoproteín obsahujúci fosfor. 

Fosfogram
®
 (Firma) – antibiotikum; →fosfomycín. 

fosfoguanidín – 1. fosforylovaný guanidín, vysokoenergetická zlúč.; 2. substituovaný derivát 

fosfoguanidínu, fosfagén.  

fosfohexózoizomeráza →glukózofosfátizomeráza. 

fosfoinozitid – skupina zlúč. obsahujúcich fosforylovaný inozitol, kt. majú dôleţitú úlohu v aktivácii 

buniek a mobilizácii vápnika následkom účinku hormónov. 

fosfokreatín →fosfagény. 

fosfolambán – membránový polypeptid (Mr 22 000) v sarkoplazmatickom retikule. Stimuluje relaxáciu 

myokardu; po fosforylácii účinkom proteinkinázy závislej od cAMP aktivuje vápnikovú pumpu a 



stimuluje vychytávanie a ukladanie vápnika v sarkoplazmatickom retikule, následkom čoho nastáva 

relaxácia myokardu. 

 

fosfolan – phosfolan; dietylester kys. 1,3-ditiolan-2-ylidénfosforamidovej, C7H14NO3PS2, Mr 255,28; 

insekticídum (AC 47031
®
, CL 47032

®
, EI 47031

®
, ENT 25830

®
, Cylan

®
, 

Cyolane
®
). 

Fosfolan 

 

fosfolipáza – skupina enzýmov katalyzujúcich hydrolýzu špecifických esterických väzieb vo 

fosfolipidoch. F. sa delia podľa väzby, kt. hydrolyzujú a ďalej na esterázy kys. karboxylových kys. (f. 

A1, f. A2) a fosfodiesterázy (f. C a f. D). 

Fosfolipáza A1 – EC 3.1.1.32, je skupina enzýmov katalyzujúcich hydrolýzu terminálnej acylovej 

skupiny fosfolipidu, pričom vznikajú voľné karboxylové kys. a lyzofosfolipid. Enzým sa vyskytuje v 

rôznej forme v tkanivách cicavcov, najmä v pečeni a pankrease, ako aj v jedoch plazov a včiel. 

Fosfolipáza A2 – EC 3.1.1.4, esteráza katalyzujúca hydrolýzu centrálnej acylovej skupiny 

z membránových fosfolipidov za vzniku voľných karboxylových kys. a lyzofosfolipidu. Vyskytuje 

v tkanivách cicavcov a jedoch plazov a včiel. Reakcia ňou katalyzovaná je dôleţitá pri trávení 

fosfolipidov potravy a uvoľňuje kys. arachidonovú pre rôzne procesy, ako je aktivácia trombocytov. 

Enzým špecificky hydrolyzujúci fosfatidylinozitol sa nazýva fosfatidylinozitoldeacyláza.  

Fosfolipáza C – EC 3.1.4.3, esteráza katalyzujúca hydrolýzu väzieb fosfátových esterov 

membránových fosfolipidov za vzniku fosforylovaného alkoholu a diacylglycerolu. Sú dôleţité pre 

trávenie fosfolipidov potravy a rôzne procesy závislé od mobilizácie vápnika závislej od účinku 

hormónov, ako aj pre tvorbu kys. arachidonovej prebiehajúcu v cicavčích tkanivách a pri sekrécii 

toxických produktov patogénnych baktérií. Enzým špecificky hydrolyzujúci fosfatidylinozitol-1-fosfát 

sa nazýva 1-fosfatidylinozitolfosfodiesteráza.  

Fosfolipáza D – EC 3.1.4.4, esteráza katalyzujúca hydrolýzu alkoholickej skupiny z fosfolipidu za 

tvorby korešpondujúceho fosfatidátu. Vyskytuje sa v rôznych formách, najmä v rastlinách, u ľudí je 

súčasťou mechanizmu tvorby diacylglycerolu pri mobilizácii vápnika následkom účinku hormónov. 

fosfolipidy →fosfatidy. 

fosmet – phosmet; S-[(1,3-dihydro-1,3-dioxo-2H-izoindol-2-yl)-metyl] O,O-dimetylester kys. 

fosforoditiovej, C11H12NO4PS2, Mr 317,32; insekticídum, akaricídum 

(ENT 25705
®
, R-1504

®
, Imidan

®
, Prolate

®
). 

Fosmet 

 

fosfomycín – syn. fosfonomycín, kys. (2R-cis)-(3-metyloxiranyl)fosfónová., C3H7O4P, Mr 138,06; 

antibiotikum produkované kmeňmi Streptomyces a Pseudomonas syringae. 

Fosfomycín 

 

Prípravky – Fosfocina
®
; vápniková soľ – Afos

®
, Biocin

®
, Biofos

®
, Endociclina

®
, Faremicin

®
, 

Fonofos
®
, Fosfobiotic

®
, Fosfinocin

®
, Fosfogran

®
, Fosforal

®
, Fosfotricina

®
, Fosmicin

®
, Foximin

®
, 

Francital
®
, Gram-Micina

®
, Ipamicina

®
, Lancetina

®
, Lofoxin

®
, Neofocin

®
, Palmofen

®
, Priomicina

®
, 

Selemicina
®
, Ultramicina

®
, Valemicina

®
; trometanol – C7H18NO7P, fosfomycíntrometanol, 



kombinácia kys. (2Rcis)-(3-metoxiranyl)-fosfónovej s 2-amino-2-(hydroxymetyl)-1,3-propándiolu 

(1:1).  

fosfonet sodný – jednosodná soľ monohydrátu kys. fosfónoctovej, C2H3Na2O5P.H2O, antivirotikum.  

fosfopanteteín – panteteín-4
,
-fosfát; →panteteín. 

fosfoproteíny – zloţené bielkoviny, kt. prostetická skupina, kys. fosforečná, je estericky viazaná na 

serínové (zriedkavejšie treonínové) jednotky. Najznámejším f. je kazeín mlieka, ovalbumín 

vajcového bielka, fosfovitín a vitelín vajcového ţĺtka a pepsín ţalúdkovej šťavy. 

fosfopyruváthydratáza – enoláza, 2-fosfo-D-glyceráthydrolyáza, EC 4.2.1.11, enzým katalyzujúci 

reakciu 

2-fosfo-D-glycerát = fosfoenolpyruvát + H2O 

F. je dôleţitá pri glykolýze. Ako kofaktor si vyţaduje soli dvojmocných kovov (napr. Mg
2+

, Cu
2+

). 

fosfor – [g. phosphoros svetlonos] chem. prvok V.A skupiny periodickej sústavy, symbol P, Ar 

30,97376, elektrónová konfigurácia atómu [Ne] (3s)
2 
(3p)

3
, Z = 15, mocenstvo 3 a 5. P objavil r. 1665 

alchymista H. Brandt. Mäkký fosforeskujúci jedovatý nekov, vyskytuje sa v mineráloch. V prírode sa 

vyskytuje izotop 
31

P, umelé rádioizotopy sú 28 – 30 a 32 – 34. V zemskej kôre sa ho nachádza asi 

0,12 %. V prírode sa nevyskytuje voľný ale vo forme minerálov chlórapatitu [Ca5(PO4)3Cl], 

fluórapatitu [Ca5(PO4)3F], vivianitu, wawellitu, hydroxyapatite Ca5(PO4)3.(OH), ako aj v gvane 

(exkrementy morských vtákov vzniknuté z kostí rýb, kt. sú ich potravou).  

V rastlinách sa P ukladá viazaný na org. zlúč. kys. ortofosforečnej a metafosforečnej, najmä 

v bielkovinách semien. Rastlinnou potravou sa dostáva do tela ţivočíchov a človeka, kde sa ukladá 

najmä vo forme anorg. fosforečnanov vápenatých a horečnatých a vo forme fosfolipidov. 

Fosforečnan vápenatý a horečnatý je základom kostí a zubov. Kostný popol sa skladá z 80 – 84 % 

Ca3(PO4)2, 2 – 3 % Mg3(PO4)2, 8 – 10 % CaCO3, 3 – 4 % CaF2. 

Ako fosforečnanový anión je P prítomný v extracelulárnej tekutine, ako difosforečnanový anión vo 

svalstve, kde sa zúčastňuje na svalovej kontrakcii. Vo forme org. zlúč. sa nachádza v mlieku 

(kazeín, vitelín), mozgu a nervoch (lecitín, kefalín) a v bunkových jadrách (nukleové kys., fosfatidy, 

fosfoproteíny). V plazme sa nachádza v koncentrácii 2,60 – 6,50 mmol/l, z toho asi ¼ v anorg. 

forme. P tvorí niekoľko alotropických modifikácií: 

Biely P – sú bezfarebné al. biele, priezračné kryštáliky, voskovitého vzhľadu, po expozícii svetlu 

tmavne. Za studena je krehký, ale pri teplote > 15 °C je mäkký a dá sa ľahko krájať. Molekula P v 

parách sa pri teplote 800 °C skladá zo 4 atómov (P4). Vyrába sa rýchlym ochladením pár fosforu. 

Na vzduchu sa biely P pomaly oxiduje a v dôsledku toho v tme svetielkuje (fosforescencia). Uţ pri 

slabom zohriatí, napr. pri trení, sa biely P zapáli aj sám od seba (pri teplote 60 °C následkom 

oxidácie), preto sa uchováva pod vodou, v kt. je biely P rozp. len v stopách. Rozpúšťa sa v CS2 a 

olejoch. 0,5 % rozt. fosforu v oleji sa nazýva Phosphorus solutus. 

Biely P je jedovatý. Vo vyšších dávkach (asi 50 mg) vyvoláva smrteľné otravy. Otrava sa začína 

nevoľnosťou a vracaním cesnakovo zapáchajúcej zmesi, kt. v tme svetielkuje. Chron. otrava 

porušuje výstavbu kostí a zapríčiňuje zubné kazy a nekrózy kostí. Dlhodobé vdychovanie 

zriedených fosforových pár je dnes veľmi zriedkavé. Vstrebaný fosfor vyvoláva steatózu pečene. 

Antidótom pri akút. otravách je 2 % rozt. CuSO4, kt. oxiduje P, viaţe ho ako fosfid meďanatý Cu3P2, 

kt. sa vyvráti. 

Horiaci P vyvoláva bolestivé a ťaţko sa hojace popáleniny. Osvedčuje sa ich ošetrovanie obkladom 

navlhčeným 5 % rozt. NaHCO3 a 0,1 % rozt. KMnO4, aby sa neutralizovali kyslé produkty a 

zoxidoval P. 



Biely P sa pouţíva ako jed vo forme pást na ničenie myší. Za vojny sa ním plnia dymové granáty a 

zápalné bomby. V homeopatii sa pouţívajú malé dávky P ako roborans (Oleum phosphoratum). 

Červený P – je červený aţ fialový prášok. Vzniká dlhým zohrievaním bieleho P pri teplote > 300 °C a 

bez prístupu vzduchu. Vlastnosťami sa líši od bieleho P: na vzduchu sa oxiduje veľmi pomaly, v tme 

nesvetielkuje, nie je samozápalný, nerozpúšťa sa v CS2, ani vo vode, nie je jedovatý. Na vzduchu sa 

zapáli aţ pri teplote 400 °C. 

Čierny P – získa sa z červeného P pri zohrievaní na teplotu 350 °C pod tlakom niekoľkých atmosfér. 

Vedie trocha teplo a elektrinu, nazýva sa aj kovový. 

P sa pouţíva pri výrobe zápaliek (do r. 1913 sa na tento účel pouţíval biely P). Zápalky sa 

zapaľovali trením o predmety. Pre toxickosť sa výroba zakázala. Dnešné zápalky sú bezpečnostné 

zápalky (angl. safety match). Ich hlavičky sú zo sulfidu antimonitého Sb2S3 a chlorečnanu 

draselného KClO3, zapaľujú sa trením o plochu natretú vrstvičkou zmesi z červeného P a skleného 

prachu. 

Zlúčeniny fosforu – v zlúč. vystupuje P v oxidačnom stupni –III, I, III a V. 

K zlúč. fosforu s vodíkom – patrí →fosforovodík. 

Kyslíkaté zlúčeníny fosforu 

Kys. fosforná – H3PO2 (acidum hypophosphorosum) je biela kryštalická látka, rozp. vo vode. Je to 

jednosýtna kys., pretoţe dva vodíky sa viaţu priamo na P. Je dôleţitým redukčným činidlom. 

Oxid fosforitý – P2O3 (acidum phosphorosum anhydricum) je kryštalická látka, rozp. vo vode na 

dvojsýtnu kys. fosforitú H3PO3 (acidum phosphorosum), kt. je bezfarebná kryštalická látka rozp. vo 

vode. 

Oxid fosforečný – P2O5 (acidum phosphoricum anhydricum) je silne redukčné činidlo. Vzniká pri 

horení fosforu na vzduchu ako objemná snehovitá látka 

2 P + 5 O = P2O5 

Veľmi dychtivo sa zlučuje s vodou, preto sa pouţíva ako vysušovadlo do exsikátorov. S vodou dáva 

kys. fosforečnú (acidum phosphoricum) H3PO4, bezfarebnú kryštalickú látku, rozp. vo vode. Je 

stredne silná trojsýtna kys., tvorí tri rady solí.  Keď  sa  odvodzuje  vznik  H3PO4 z P2O5, podľa počtu 

pripojených molekúl vody tri fosforečné kys.: 

P2O5 + H2O = 2 HPO3   kys. (mono)hydrogénfosforečná (kys. metafosforečná) 

P2O5 + 2 H2O = H4P2O7 kys. difosforečná (kys. pyrofosforečná) 

P2O5 + 3 H2O = 2 H3PO4  kys. trihydrogénfosforečná (kys. ortofosforečná) 

Najdôleţitejšia z nich je kys. trihydrogénfosforečná H3PO4. Jej soli sú fosforečnany (fosfáty, Salia 

phosphorica), napr. NaH2PO4 je dihydrogénfosforečnan sodný (prim. fosforečnan sodný), Na2HPO4 

je hydrogénfsforečnan dvojsodný (sek. fosforečnan sodný) a Na3PO4 fosforečnan trojsodný (terc. 

fosforečnan sodný). Disociujú do 3 stupňov: 

 I. stupeň H3PO4    ↔ H
+
 + H2PO4 (26 %) 

 II. stupeň H2PO4   ↔ H
+
 + HPO4

2–
 (0,11 %) 

III. Stupeň HPO4
2–

 ↔ H
+
 + PO4

3– 
(0,001 %) 

Z fosforečnanov (fosfáty, soli kys. fosforečnej) najvýznamnejší je fosforečnan vápenatý Ca3(PO4)2 – 

minerál apatit, a dihydrogénfosforečnan vápenatý Ca(H2PO4)2, kt. sú zloţkami priemyselných 

fosforečných hnojív. Zmesi fosforečnanov účinkujú ako →tlmivé systémy. Fosforečnan amónno-

horečnatý (NH4)MgPO4 tvorí kryštáliky tvaru veka al. rakvy. Vyskytujú sa v močovom sedimente 

(obyčajne v zásaditom moči, napr. pri rastlinnej strave) spolu s kryštálikmi hydrogénfosforečnanu 

vápenatého a horečnatého.  



Kys. hydrogénfosforečná (kys. metafosforečná) HPO3 (acidum phosphoricum meta, acidum 

phosphoricum glaciale) je sklovitá bezfarebná látka, na vzduchu sa rozteká. Vo vodnom rozt. zráţa 

bielkoviny. 

Z ďalších zlúč. kys. fosforečnej sú významné dve podvojné kys.: kys. fosfomolybdénová H3PO4.12 

MoO3 (pouţíva sa ako reagencia na zráţanie bielkovín) a kys. fosfowolfrámová H3PO4.12 WO3 

(pouţíva sa ako reagencia na stanovenie kys. močovej). 

Zlúčeniny fosforu s halogénmi  

Chlorid fosforitý PCl2 (fosfortrichlorid) sa pouţíva ako reagencia v org. chémii. Je to bezfarebná 

tekutina, ostro zapácha a dráţdi sliznice, na vzduchu dymí, pretoţe vodou sa hydrolyzuje na HCl 

PCl3 + 3 HOH = 2 HCl + H3PO4 

Chlorid fosforečný PCl5 (fosfopentachlorid) je kryštalická biela látka. Na vlhkom vzduchu sa rozplýva 

na tekutý oxid-chlorid fosforečný 

PCl5 + H2O = POCl3 + 2 HCl 

Chlorid fosforečný a oxid-chlorid fosforečný POCl3 sa pouţívajú v org. chémii ako chloračné činidlá, 

pretoţe ľahko uvoľňujú chlór (najmä PCl5). 

Org. zlúč. P →organofosfáty. 

Rádioaktívny P – v med. sa pouţíva výlučne 
32

P, lebo má výhodu krátkeho t0,5 -

ţiarič, koncový rozpadový produkt je 
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S. Pouţíva sa vo forme sek. fosforečnanu sodného Na2HPO4 

v metabolických štúdiách.  

Kolobeh fosforu v prírode – z pôdy prechádza P do rastlín a s rastlinnou potravou do organizmu 

ţivočíchov. Po odumretí ţivočíchov a rastlín sa ich pozostatky opäť dostávajú do pôdy, kde sa zlúč. 

obsahujúce P postupne rozpadajú, aţ nakoniec vznikajú soli kys. fosforečnej. P sa do pôdy dostáva 

aj vo forme fosforečných priemyselných hnojív. Je súčasťou proteínov. Najvýznamnejšie zlúč. sú 

fosforečnany, kys. fosforečná H3PO4, chlorid fosforečný PCl5 a i. 

Význam fosforu pre ľudský organizmus – P je biogénnym prvkom, je integrálnou súčasťou všetkých 

buniek tela. Je dôleţitým prvkom vo výţive, nachádza sa vo všetkých tkanivách ţivých organizmov, 

kde je zloţkou: 1. hydroxyapatitu, hlavnej kryštalickej štruktúry kostí; 2. nukleotidov a skeletu DNA; 

3. druhých poslov cAMP a cGMP; 4. proteínov, s kt. sa viaţe pôsobením rôznych kináz aktivujúcich 

ich enzýmy; 5. 2,3-bisfosfoglycerátu (2,3-BPG), kt. uľahčuje odovzdávanie kyslíka z oxyhemo-

gobínu tkanivám; 6. ATP a kreatínfosfátu, kt. slúţia ako zásoby energie. Fosfáty vylučované močom 

majú významnú úlohu ako súčasť tlmivých systémov umoţňujúcich vylučovanie kyselín. 

V tele dospelého jedinca sa nachádza vyše 700 g (22 mólov) P: 80 – 90 % telového P sa viaţe 

s vápnikom v kostiach, 10 – 20 % sa nachádza v bunkách svalov a viscerálnych orgánov a len ~ 10 

% je v extracelulárnej tekutine. Vo svalových a i. bunkách predstavujú fosfáty vo forme fosfolipidov, 

fosfoproteínov a fosfosacharidov hlavný intracelulárny ión, prítomný v koncentrácii ~ 100 mmol/l 

bunkovej vody. V extraceluklárnej tekutine je P prítomný v koncentrácii 27 – 45 mg/l (u detí aţ 40–

70 mg/l). Fosfáty v krvi sa nachádzajú väčšinou vo voľnej forme (len ~ 10 % vo forme  viazanej  na  

bielkoviny),  a  to  v  2  iónových  formách,  HPO4 a H2PO4; ich pomer závisí od pH krvi, pri pH 7,4 je 

4:1. Preto sa má koncentrácia fosforu v krvi vyjadrovať skôr vo forme milimoloch ako 

miliekvivalentov, kt varírujú s krvným pH. 

Denná potreba P u dospelého človeka je 1,3 – 1,5 g. Zdrojom P sú najmä mliečne výrobky a mäso. 

Väčšina P sa vstrebáva v tenkom čreve a s výnimkou rastúcich detí sa ho väčšina vylúči močom. 

Vylučovanie močom závisí od gluňomerulárnej filtrácie a tubulárnej reabsorpcie; len 12 % filtrovanej 



náloţe sa vylúči močom. Pri vstrebávaní je dôleţitý pomer vápenatých a fosforečných solí a vitamín 

D. Reabsorpciu P v tubuloch inhibuje paratyrín pôsobiaci prostredníctvom cAMP. 

Biely elementárny P, fosforovodík a neúplne zoxidované zlúč. P (s oxidačným stupňom III) sú pre 

ţivočíchy toxické. Kys. fosforečná (oxidačný stupeň V) vo forme iónov al. org. derivátov (fosfátov) 

nie je toxická, ale naopak pre ţivotné pochody nevyhnutná. 

Hospodárenie organizmu s fosforom 

Denný prívod P v potrave je asi 0,8 – 1,2 g. Asi 0,8 z toho sa vstrebe v tenkom čreve. Telo človeka 

obsahuje asi 25 mol P, z toho 0,8 sa nachádza v kostiach, 0,2 v bunkách svalov a vnútorností. V 

extracelulárnej tekutine sa nachádza len asi 0,01 z celkového P. 

V plazme je ~ 12 % P viazaného na bielkoviny, zvyšok tvorí ultrafiltrabilný podiel, z čoho je 53 % vo 

forme voľného prim. a sek. fosforečnanu a 0,35 % vo forme fosforečnanu vápenatého al. 

horečnatého. Hodnoty P v plazme ovplyvňuje: 

1. Resorpcia P v čreve – závisí od jeho príjmu; vitamín D a paratyrín ju ovplyvňujú len nepatrne. 

2. Renálne vylučovanie P – obličky vyrovnávajú väčšie výkyvy v príjme P. Za normálnych okolností 

sa v proximálnych tubuloch reabsorbuje asi 0,80 P, a to v závislosti od transportu sodíka. Renálnu 

exkréciu P ovplyvňuje filtračná náloţ fosfátov (koncentrácia P v plazme, a tým aj príjem P) a 

intenzita reabsorpcie v tu- buloch. Reabsorpciu P zniţuje paratyrín, kalci-tonín a v menšej miere 

glukokortikoidy; kým kalcitriol a somatotropín zvyšujú reabsorpciu P v tubuloch. Vylučovanie 

fosfátov močom má osobitný význam pre udrţovanie acidobázickej rovnováhy. 

3. Výmena P v kostiach – ovplyvňuje ju vápnik, vitamín D, paratyrín a kalcitonín. Pri deficite vápnika 

a nadmernom mnoţstve paratyrínu a vitamínu D sa fosfor vyplavuje z kostí. Vo zvýšenej miere sa P 

ukladá do kostí pri hyperkalcitoninémii. 

4. Výmena P v mäkkých tkanivách – do buniek mäkkých tkanív sa P presúva pre potreby 

metabolických a energetických procesov, z buniek sa P vyplavuje pri katabolických proce-soch. 

Presun P do buniek podporuje inzulín. 

Ukazovatele hospodárenia organizmu s fosforom 

• Sérová koncentrácia P – je rozhodujúcim kritériom pre dg. hypofosfatémie a hyperfosfaté-mie, jej 

hodnoty však neodráţajú stav celkových zásob P v tele. Najvyššie hodnoty P v sére sú 

u novorodencov, s vekom sa koncentrácia P v sére zniţuje. Rozdiely P medzi pohlaviami nie sú 

významné. V priebehu d sa fosfatémia zvyšuje (max. hodnoty sú vo večerných h) a ovplyvňuje ju aj 

prívod potravy a inzulín, preto sa odporúča krv na stanovovanie P odoberať ráno nalačno. Hodnoty 

P v sére nepriamo korelujú s Ca
2+

. 

Indikáciou na vyšetrenie P v sére je podozrenie na poruchu hospodárenia organizmu s P pri: 1. 

renálnej insuficiencii; 2. ochoreniach kostí; 3. ochoreniach prištítnych ţliaz; 4. urolitiáza; 5. 

metabolická bilancia.  

P v sére a moči sa stanovuje fotometricky podľa Fiskeho a Subbarowa (1925): po pridaní kys. 

molybdénovej tvorí anorg. P komplex, kt. redukciou dáva molybdénovú modrú. Intenzity sfarbenia je 

úmerná koncentrácii P. Na vyšetrenie P v sére sa zasiela vzorka krvi odobratá ráno nalačno bez 

venostázy. Krv nesmie byť hemolyzovaná (P sa môţe vyplaviť z erytrocytov a skresliť výsledok). 

Referenčné hodnoty anorganického P v sére sú 0,7 – 1,4 mmol/l, u detí 1,5 – 2,0 mmol/l. 

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

Hodnoty fosforu v plazme (P), krvi (B), sére (S), erytrocytoch (Erc), leukocytoch (Lkc) a trombocytoch 

(Tr) 

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



     mmol/l     mg/l 

• Celkový P   B 12 (10 – 14)    370 (214 – 443)  

   P 3,6 (2,9 – 4,8)    112 (89 – 149)  

   Erc 23 (20 – 28)     719 (609 – 867)  

• Anorganický P (Pi) 

 Pupočník. ţil.   P(S) 1,8 ± 0,3 (1,3 – 2,4)    57 ± 9(40 – 74)  

 Deti 2-d  P(S)  2,0 ± 0,3 (1,4 – 2,7)   63 ± 10 (43 – 83) 

 6-mes.–6-r.  P(S) 1,8 ± 0,3    57 ± 8 

 6 – 12-r.  P(S) 1,6 ± 0,2 (1,3 – 2,0)   51 ± 6 (40 – 62)  

 13 – 20-r.   P(S) 1,5 ± 0,3(1,1 – 2,1)    48 ± 8 (33 – 63) 

 Muţi   P(S) 0,7 – 1,4     22 – 42 

 Ţeny   P(S) 0,8 – 1,4      24 – 42 

• Fosfátové estery 

   B 7,5 (6 – 9)     231 (186 – 286) 

   P 1,1(6,0 – 9,2)    34(25 – 45)  

   Erc 16,0 (12,3 – 19,0)   497(385 – 587)  

• Lipoidový P  P  2,7(2,2 – 3,1)     83(69 – 97)  

   Erc 4,4 ± 0,2(4,1 – 4,8)     137 ± 7(128 – 149)  

   Lkc 9,0 ± 1,7mmol/10
12

   280 ± 53mg/10
12

 

   Tr 0,6 ± 0,1mmol/10
12

   1,68 ± 0,39 mg/10
12

 

• Anorganický fosfát  

   P   1,8 ± 0,6 (0,6 – 3,0) mmol/l  

   S    6,1 ± 0,7 (3 – 9) mmol/l 

   Erc 1,74 ± 0,9 mmol/10
12 

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

Odpad P močom – ovplyvňuje prívod P potravou, preto je význam stanovenie P v moči malý. Pri 

deficite P z extrarenálnych príčin a dobrých funkciách obličiek sa vylučovanie P močom zniţuje na 

nepatrné hodnoty. Na analýzu sa posiela vzorka 24-h moču okyslená koncentrovanou kys. soľnou. 

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

Vylučovanie fosforu močom 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

Novorodenci 1. d  3,9 ± 1,0 mmol.d
-1

,kg
-1

 

Dojčatá 7. d dojčené  10 ± 6,1 mmol.d
-1

.kg
-1

 

 na materskom mlieku  1,3 mmol/d  

na kravskom mlieku  9,7 mmol/d  

Deti 4 – 12-r.    19 – 32 mmol/d  

Dospelí   23 – 48 mmol/d (533±103 mmol.d
-1

.kg
-1

) 

pri príjme 32 mmol/d  17 – 36 mmol/d 

      65 mmol/d  32 – 58 mmol/d 

      97 mmol/d  47 – 97 mmol/d 

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

• Klírens P – CP, pouţíva sa v dfdg. ochorení prištítnych ţliaz a tubulárnych sy. CP sa vypo číta 

podľa vzorca 
 
         UP x V 
 CP = –––––– 
               SP 

SP a UP sú koncentrácie P v sére a moči. Referenčná hodnota CP je 0,11 – 0,45 ml/s. CP má 

rovnakú dg. hodnotu ako TRP a EFP.  

• Tubulárna reabsorpcia fosfátov – TRP informuje o účasti obličiek na regulácii hospodárenia 

organizmu s fosforom. Referenčné hodnoty TRP sú 0,83 – 0,9. Zníţené hodnoty TRP sa zisťujú pri 

chron. renálnej insuficiencii a dlhodobo po transplantácii obličiek. 



• Frakčná exkrécia P – EFP je podiel  
 
             UP 
 EFP = ––– 
             PP 

kde PP a UP sú plazmatické koncentrácie P v plazme a moči. 

Výhodou EP je, ţe nevyţaduje časovaný zber moču. Referenčná hodnota EFP je 0,05 – 0,22. 

• Index exkrécie P – PEI informuje o tom, či je vylučovanie P močom úmerné plazmatickej 

koncentrácii P (a klírensu P). PEI sa vypočíta zo vzorky: 
 
             CP 
 PEI = –––– – 0,055 . SP + 0,07 
             PCr  

CP je klírens P, SCr a SP sú sérové koncentrácie kreatinínu a fosforu. 

Indikáciou na vyšetrenie EPI je podozrenie na hyperparatyreoidizmus a tubulárne sy. s hyper-

fosfatúriou, pri kt. bývajú hodnoty PEI zvýšené. Referenčné hodnoty PEI sú + 0,09. 

• Deprivačný test P – pouţíva sa na určenie podielu resorpcie P v sére na zvýšení fosfatémie. 

Pacientovi sa podá hydroxid hlinitý počas 10 d v 3 dávkach po 1 – 2 g/d a stanovuje sa klírens P. 

• Záťažový test P – vyuţíva sa na dfdg. hypofosfatémie pri hyperparatyreóze. Po orálnom podaní 2 

g anorganického P denne klesá TRP pri hyperparatyreóze viac ako pri iných ochoreniach. 

• Orálny tolerančný test P – sa pouţíva sa na dg. deficitu telových zásob P. Pacientovi sa podá 6,9 g 

fosforečnanu sodného per os a po 90 min sa stanovuje sérová koncentrácia P. Pri deficite zásob P v 

tele je vzostup sérovej koncentrácie P nepatrný.  

Stavy charakterizované hodnoty P v sére > 1,5, u detí > 2,0 mmol/l sa označujú ako 

→hyperfosfatémia; stavy s hodnotami < 0,7, u detí < 1,5 mmol/l) ako →hypofosfatémia. 

fosforečnan hlinitý – aluminium phosphoricum, AlPO4; antacídum. Utvára ochrannú vrstvu gélu na 

ţalúdkovej sliznici podobne ako hydroxid hlinitý a pôsobí ako tlmivý systém tým, ţe upravuje 

zvýšenú aciditu. Za kyslého pH je nerozp. Účinkuje pomerne rýchlo. Podáva sa v gramových 

dávkach (Gasterin
®
 vrecká po 16 g gélu = 1,2 g substancie). 

Fosforal
®
 (Sis-Ter) – antibiotikum; →fosfomycín. 

fosforescencia – luminiscencia trvajúca pomerne dlho po skončení vzbudenia elektrónov (na rozdiel 

od →fluorescencie). Ide o emisiu ţiarenia pri prechode z tripletového stavu molekuly T1 do 

základného stavu S0. Z excitovaného stavu S1 sa môţe molekula dostať aj do tripletového stavu T1 

bezradiačným prechodom, ak sa krivky excitovaného singletového a tripletového stavu navzájom 

pribliţujú al. kríţia, pričom sa emituje ţiarenie. Tento prechod sa nazýva medzisystémové kríţenie 

(intersystem crossing). Keďţe energia tripletového stavu T1 je niţšia ako energia S1, má 

fosforescenčné ţiarenie väčšie vlnové dĺţky. Intenzita emitovaného ţiarenia je veľmi malá. S tým 

súvisí aj podstatne dlhšia ţivotnosť excitovaných stavov pri f. V singletových stavoch je  t singl = 10
–

14
 aţ 10

–12
 s, kým t tripl je zvyčajne 10

–2
 s aţ niekoľko d.  

Na tomto jave je zaloţená analyt. metóda zaloţená na meraní ţiarenia emitovaného skúmanou 

látkou. Vzorka musí byť rozpustená v org. rozpúšťadle, kt. je pri tejto teplote v sklovitom stave a je 

priesvitné. Sklovitý stav umoţňuje molekulám v excitovanom stave vzájomnými silnými interakciami 

prejsť do tripletového stavu a odtiaľ vyţiariť fosforescenčné ţiarenie. Aby sa oddelila f. od 

fluorescencie, f. sa meria niekoľko s po vypnutí budiaceho ţiarenia. Vzhľadom na veľký rozdiel 

ţivotnosti tsingl a ttripl je merateľná iba f. Podobne ako pri fluorescencii je dôleţitá energia budiaceho 



ţiarenia, resp. jej vlnová dĺţka, tvar fosforescenčného spektra, kvantový výťaţok f. fp a stredná 

ţivotnosť f. tp. 

fosforiboizomeráza →ribóza-5-fosfátizomeráza. 

5-fosforibozylamín – skr. PRA, intermediát v syntéze purínov vznikajúci z fosforibozylpyrofosfátu a 

glutamínu; nadmerne sa tvorí pri →dne.  

5-fosforibozyl-1-pyrofosfát – skr. PRPP, intermediát pri tvorbe →purínov a purínových 

a pyrimidínových nukleotidov. 

fosforibozyltransferáza – skr. PRT, triviálny názov niekt. pentozyltransferáz, EC 2.4.2, kata-

lyzujúcich prenos riboza-5-fosfátu, obyčajne z fosforibozylpyrofosfátu na purín al. pyrimidín za 

vzniku 5
,
-nukleotidu a anorganického pyrofosfátu. Enzýmy sú dôleţité pre biosyntézu nukleotidov. 

Fosforina B12
®
 (Francia) – kombinácia L-glutamínu, vitamínu B12 a →fosfoserínu. 

fosforoklastické štiepenie pyruvátu – špeciálny mechanizmus štiepenia pyruvátu v sacharo-

lytických klostrídiách. Je zodpovedný za syntézu ATP počas fixácie dusíka. Prvým stupňom je 

syntéza acetylfosfátu z pyruvátu katalyzovaná multienzýmovým systémom analogickým 

pyruvátdehydrogenázovému systému, spolu s fosfotransacetylázou a hydrogenázou a kofak-tormi 

(tiamínpyrofosfát, feredoxín a koenzým A). V 2. stupni nastáva syntéza ATP z acetyl-fosfátu 

katalyzovaná acetokinázou. 

fosforolýza – štiepenie chem. väzby so súčasnou adíciou elementov kys. trihydrogénfosforečnej k 

zvyškom, napr. štiepenie glykozidových väzieb glykogénu v metabolizme sacharidov, katalyzované 

enzýmom fosforyláza. Reakcia je analogická s hydrolýzou. 

fosforovodík – syn. fosfín, fosfán, PH3, je veľmi prudko jedovatý plyn, zapácha ako zhnité ryby al. 

cesnak. Podobne ako čpavok aj fosforovodík sa zlučuje s halogenovodíkovými kys. (nie však s 

kyslíkatými kys.) a tvorí soli, v kt. úlohu kovu plní skupina PH4
+
, tzv. fosfóniový ión, napr. 

PH3 + HCl = PH4Cl   chlorid fosfónia 

a s vodou 

PH3 + HOH = PH4OH  hydroxid fosfónia 

Karbid vápnika, kt. sa pouţíva na výrobu acetylénu, býva znečistený fosfidom vápenatým Ca3P, z kt. 

sa účinkom vody uvoľňuje f. 

Ca3P + 6 H2O = 2 PH3 + 3 Ca(OH)2 

Súčasne s f. sa uvoľňuje i malé mnoţstvo kvapalného difosfínu P2H4 – kvapalného fosforovodíka, kt. 

pary sú na vzduchu samozápalné a po zapálení zapríčiňujú výbuchy. Aj svetielkovanie na 

cintorínoch je horenie difosfínu, kt. vzniká rozkladom mŕtvol. 

F. sa pouţíva vo forme fosfidov na ničenie škodcov. Smrteľná koncentrácia vo vzduchu je 0,8 mg/l.  

fosforyl – trojmocný chem. radikál ≡P:O. 

fosforylácia – chem. reakcia, pri kt. sa do molekuly org. zlúč. zavedie zvyšok kys. fosforeč-nej. V 

ţivých org. sa uskutočňujú 2 formy f.: 1. transfosforylácia – zvyšok kys. fosforečnej sa prenesie z 

jednej molekuly na druhú (katalyzujú ju transferázy); 2. priama f. anorg. fosfátom vyţaduje energiu, 

preto prebieha súbeţne s reakciou, kt. uvoľňuje energiu. Priama f. môţe byť spriahnutá na úrovni 

substrátov s hydrolýzou makroergickej väzby látky, kt. vznikla v metabolizme. Energia získaná 

odbúravaním ţivín sa viaţe v podobe chem. väzby (ATP). Iba takto viazanú energiu je org. schopný 

vyuţiť na syntetické reakcie a prácu. Oxidačná f. je priama f., kt. prebieha s reakciami prenosu 

elektrónov v →dýchacom reťazci. Pri fotosyntetickej f. sa vyuţíva slnečné ţiarenia (→fotosyntéza). 



fosforyláza – P-enzým, svalová fosforyláza  a  1,4--D-glukán:ortofosfát--glukozyltransferáza (EC 

2.4.1.1), enzým katalyzujúci reakciu 

(1,4--glukozyl)n + ortofosfát = (1,4--glukozyl)n + -D-glukóza-1-fosfát 

F. je dôleţitá pri štiepení a syntéze škrobu a glykogénu. 

1. Skupina enzýmov katalyzujúcich fosforolýzu glykozidov, prenášajúcich odštiepenú glyko-zylovú 

skupinu na anorganický fosfát. Názov sa špecifikuje pridaním názvu substrátu, na kt. enzým pôsobí; 

ak sa pouţíva sám, označuje obyčajne glykogénfosforylázu ţivočíchov al. fosforylázu rastlín. 2. 

Skupina transferáz katalyzujúcich prenos fosfátovej skupiny na organic-ký akceptor. Deficit 

pečeňovej f. →glykogenóza typ VI; deficit svalovej f. →glykogenóza typ V; →kináza fosforylázy. 

fosforylcholín →fosfatidy. 

fosfosal – kys. 2-(fosfonoxy)benzoová, dihydrogénfosfát kys. salicylovej, C7H7O6P, Mr 218,10; derivát 

kys. salicylovej, analgetikum (UR 1521
®
, Disdolen

®
). 

Fosfosal 

 

 

Fosfotricina
®
 – antibiotikum; →fosfomycín. 

fosfotransacetyláza – súčasť enzýmového systému katalyzujúceho syntézu ATP v niekt. 

organizmoch z acetylfosfátu; fosforoklastické štiepenie pyruvátu. 

fosfotransferáza – enzýmový systém niekt. baktérií, kt. katalyzuje fosforyláciu niekt. sacharidov v 

priebehu aktívneho transportu, tzv. skupinovú translokáciu; →transport látok.  

fosfovitín – proteín vajcového ţĺtka. F. obsahuje 10 % fosfátu (Mr 180 000). Serín tvorí 50 % 

celkového obsahu aminokyselín, pričom všetky serínové zvyšky sú fosforylované. F. sa syntetizuje v 

pečeni znášajúcich sliepok a transportuje sa do krvi k vyvíjajúcemu sa vajcu. 

fosgén – Phosgenum, dichlorid kys. uhličitej COCl2, karbonylchlorid, silne otravný, dusivý plyn; 

→bojové látky. Formálne polyméry sa označujú ako fosgény. F. je veľmi jednovatý plyn, t. t. – 128 

°C, t. v. °C Mr 98,92 g/mol. Zapácha podobne ako zahnívajúce seno. 

F. je dobre rozp. V org. rozpúšťadlách (benzol, toluol a i.), rozpúšťa sa vo vode za rýchleho rozkladu 

na CO2 a HCl, preto sa musia org. rozpúšťadlá pri syntéze al. práci s f. dehydrovať. 

F. sa pripravuje za katalytického pôsobenia aktívneho uhlia z CO2 a Cl, môţe vznikať aj  pri 

spaľovaní plastov obsahujúci chlór (napr. PVC) v prítomnosti kovu a uhlia. V laboratóriusa dá 

pripraviť z tetrachlórmetánu a kys. sírovej (oleum): 

H2SO4 + SO3 + CCl4 → 2 HSO3Cl + COCL2 

F. sa pouţil v 1. svetovej vojne ako chemická bojová látka (nem. Grünkreuz) a zapríčinil ~ 100 000 

obetí. Inhalácia f. sa rozkladá v pľúcach a s vodou tvorí CO2 a HCl, kt. pôsobí na pľúcne tkanivo 

leptavo, čo vyvoláva v priebehu 2 – 3 h úporný kašeľ, cyanózu a edém pľúc aţ exitus. Exitus 

nastáva pri plnom vedomí. Na rozdiel od yperitu pôsobí f. len po inhalácii, jeho expozícia koţi 

nepôsobí. V máji 1928 unikol z nádrţí v hamburgskej chem. továrni a zavinil smrť 10 a poškodenia u 

150 ľudí. V súčasnosti riziko inhalácie f. a lézie alveolov hrozí pri spaľovaní PVC a nedostatočným 

prívodom čerstvého vzduchu. F. sa pouţíva v chem. syntéze na prípravu chloridov kys. uhličitej 

(tionylchloridu) aa polyuretánov (cestou izokyanátu), ako aj  polykarbonátových (PC) plastov, liekov, 

farbív, insekticídov. 

foshagit – minerál, kremičitan vápenatý Ca4(Si3O9)(OH)2. 



foshallasite – minerál, kremičitan vápenatý Ca3Si2O7 . 3 H2O. 

Foshayov test – [Foshay, Lee, 1896 – 1961, amer. bakteriológ] →testy. 

Foschlor
®
 – anthelmintikum; →trichlórfon. 

fosília – [l. fodere kopať] zvyšok org. tela (ţivočíšneho al. rastlinného), kt. sa zachoval v zemskej kôre 

z minulých geologických útvarov; skamenelina. 

fosílny – [fossilis] 1. prírodou konzervovaný na skamenelinu, skamenený; 2. predveký, za-staraný. 

fosinopril – syn. fosenopril, (2,4)-4-cyklohexyl-1-[[[2-metyl-1-(1-oxopropoxy)propoxy]-(4-

fenylbutyl)fosfinyl]-acetyl]-L-prolín, C30H46NO7P, Mr 563,67; inhibítor enzýmu konvertu-júceho 

angiotenzín, antihypertenzívum. Po podaní p. o. sa resorbuje z GIT 36 %, max. plazmatická 

koncentrácia sa dostavuje za 2 – 6 h, t0,5 aktívneho metabolitu fosinoprilátu je 11,5 h. Metabolizuje 

sa v pečeni, vylučuje močom a stolicou. Účinok sa dostavuje 1 h a trvá 24 h po podaní. Vylučuje sa 

do materského mlieka.  

Fosinopril 

 

 

Indikácie – hypertenzia. 

Kontraindikácie – angioedém, hyperkaliémia, stenóza a. renalis, transplantácia obličiek, kongestívne 

zlyhanie srdca, gravidita, najmä 2. a 3. trimester. 

Nežiaduce účinky – suchosť v ústach, bolesti hlavy, príleţitostne hypotenzia, raš, horúčka, artralgie, 

svrbenie, hnačka, dysgeuzia, nauzea, zriedka angioedém, bolesti na hrudníku, hyperkaliémia, 

neutropénia, agranulocytóza, pankreatitída. Pri predávkovaní hrozí ťaţká hypertenzia, kt. si 

vyţaduje expanziu objemu. 

Interakcie – nemá sa súčasne poţívať alkohol, podávať diuretiká šetriace draslík, draslíkové 

prídavky a lieky obsaahujúce draslík, nesolené mlieko a náhrady soli. F, skresľuje výsledky 

vyšetrenia bielkovín v moči, počtu leukocytov v periférnej krvi, koncentráciu dusíka močoviny a 

digoxínu v plazme. 

Dávkovanie – spočiatku sa podáva 10 mg/d p. o., udrţovacia dávka je 20 – 40 mg aţ 80 mg raz/d.  

Prípravky – sodná soľ C30H45NNaO7P – SQ 28555
®
, Monopril

®
. 

foskarnet sodný – oxid trojsodná soľ kys. dihydroxyfosfínkarboxylovej, karboxyfosforečnan trojsodný, 

CNa3O5P, Mr  191,95; systémové antivirotikum. 
 
   Na O  O 
            \  
            P–COONa 
           ⁄ 
   NaO  Foskarnet sodný 

F. s. blokuje DNA-polymerázu a reverznú transkriptázu, čím inhibuje replikáciu vírusov. Po podaní 

p.o. sa pomerne zle reabsorbuje. Distribučný t0,5 je 0,4 – 1,4 h, eliminačný t0,5 3,3 aţ 6,8 h. V tele sa 

nemetabolizuje. 

Indikácie – retinitída vyvolaná cytomegalovírusom u imunokompromitovaných osôb, herpes simplex, 

varicella–zoster. Pôsobí aj na baktérie a mykoplazmy. 

Kontraindikácie – dehydratácia.  

Nežiaduce účinky – nefrotoxickosť, poruchy GIT, neurotoxickosť, príleţitostne anémia, gra-

nulocytopénia, flebitída, zriedka ulcerácie penisu a dutiny ústnej. 



Interakcie – nemá sa podávať súčasne s pentadimidínom, zidovudínom a nefrotoxickými liekmi. 

Skresľuje výsledky stanovenia fosforu a vápnika v sére.  

Dávkovanie – podáva sa spočiatku v i. v. infúzii v dávke 60 mg/kg 14 – 21 d, ako udrţovacia dávka 

je 90 – 120 mg/kg i. v. raz/d. 

Prípravky – A 29622
®
, Foscavir

®
. 

Fosmicin
®
 (Meiji) – antibiotikum; →fosfomycín. 

fospirát – 3,5,6-trichlór-2-pyridinylester kys. dimetylfosforečnej, C7H7Cl3NO4P, Mr 306,46; 

anthelmintikum (Dowco 217
®
, Torelle

®
). 

Fospirát 

 

 

fossa, ae, f. – [l.] priekopa, jama, jamka, vyhĺbenina. 

Fossa acetabuli – vkleslina uprostred bedrovej jamky (acetabula); ventromediálne do nej vedie 

zárez, incisura acetabuli. 

Fossa articularis scapulae – plytká jama hruškovitého tvaru na kĺbovom uhle lopatky. Na jej 

kraniálnom okraji je tuberositas supraarticularis (kde sa začína caput longum m. bicipitis), na 

kaudálnom okraji je tuberositas infraarticularis (úpon caput longum m. tricipitis). 

Fossa axillaris – pazuchová jama, je priestor medzi proximálnou časťou ramena a laterálnou 

stenou hrudníka ohraničený prevaţne svalmi. Pri abdukcii ramena do 90° tvoria jej steny štvroboký 

ihlan s vrcholom obráteným proximálne, základňou distálne. Zo štyroch stien ihlanu jedna smeruje 

ventrálne, druhá dorzálne, tretia mediálne a štvrtá laterálne. 

Proximálne obrátený vrchol jamky sa obracia do nadkľúčnicovej oblasti, v kt. je medzera troj-

uholníkového obrysu. Jej jednu stenu tvorí prvé rebro, druhú kľúčová kosť, tretiu kraniálny okraj 

lopatky. Ani základňu neohraničujú svaly, ale koţa a fascie. Koţa sa tu prehýba od prednej axilárnej 

riasy, kt. podkladom je inzerčná šľacha m. pectoralis major, k zadnej axilárnej riase, kt. vyvoláva 

šľacha m. latissimus dorsi. Koţe mierne vklesáva pod povrch,  

Ventrálnu stenu f. a. tvorí v celom rozsahu m. pectoralis major. V kraniálnom oddiele tejto steny je 

ešte na jeho hlbokej strane m. pectoralis minor a fascia coracocleidopectoralis. Mediálnou stenou je 

hrudný koš v rozsahu 4 kraniálnych rebier, ďalej medzi rebrami umiestené mm. intercostales externi 

a na povrchu hrudného koša sa rozprestierajúci m. serratus lateralis. Laterálna stena jamky je 

pomerne úzka, tvorí ju proximálny oddiel humeru a pozdĺţne sa rozprestierajúci caput breve m. 

bicipitis a m. coracobrachialis. Dorzálnu stenu tvorí v proximálnej časti m. subscapularis, v distálnej 

časti m. teres major a inzerčná časť m. latissimus dorsi. Fascia nesúca koţu sa vťahuje do hĺbky 

oddielom korakokleidopektorálnej fascie, kt. prebieha od m. pectoralis minor k axilárnej fascii. Tým 

vťahuje koţu a utvára vkleslinu závislú od polohy ramena: pri addukcii je to len virtuálna štrbina 

medzi ramenom a stenou hrudníka, pri čiastočnej abdukcii ramena je to zreteľná jamka, kt. hrúbka 

je tým menšia, čím je abdukcia ramena väčšia. Fascia, na kt. spočíva koţa f. a., sa označuje ako 

fascia axillaris.  

Medzi okrajom m. subscapularis a m. teres major je medzera, v kt. sa nachádza caput longum m. 

tricipitis kladúci sa na dorzálnu stranu uvedených svalov. Dlhá hlava m. triceps rozdeľuje túto 

medzeru na 2 otvory: 1. foramen omotricipitale – trojuholníkového obrysu (foramen trilaterum), kt. 

jednu stranu tvorí okraj m. subscapularis a pri ňom leţiaci axilárny okraj lopatky, druhý okraj m. 

teres major a tretí okraj caput longum m. tricipitis; 2. foramen humerotricipitale (foramen 

quadrilateratum) leţí laterálne od foramen omotricipitale, jeho okraj tvorí m. subscapularis spolu s 



axilárnym okrajom lopatky, humerus spolu s m. coracobrachialis, m. teres major a caput longum m. 

tricipitis. 

F. a. obsahuje okrem tukovéha tkaniva vasa axillaria, hojné lymfatické uzliny a na ne napojené 

lymfatické cievy, silné snopce infraklavikulárnej časti brachiálnej splete. Všetky tieto útvary sem 

prichádzajú otvorom v hrote f. a. a prechádzajú tade na rameno. Omotricipitovým otvorom 

prestupujú vasa circumflexa scapulae, humerotricipitovým otvorom vasa circumflexa humeri dorsalia 

a n. axillaris. 

Fossa caecalis – chobot za voľným cékom siahajúci aţ k peritoneálnej riase (plica caecalis) na 

vonkajšej strane céka; niekedy sa rozprestiera značne kraniálne (aţ k obličke) a môţe skrývať proc. 

vermiformis. 

Fossa canina – jamka na prednej ploche čeľuste nad koreňom očného zuba pod foramen infraor-

bitale pre m. levator anguli oris.  

Fossa cerebri lateralis Sylvii – pokračovanie fissura cerebri lateralis na vonkajšej strane hemisfér. 

Vzniká z embryonálnej plytkej vklesliny, ktorej spodina sa nazýva inzula. Vo fetálnom období sa 

okrajové valy ohraničujúce inzulu (frontálny, parietálny a temporálny) zbliţujú a prekladajú ponad 

inzulu ako viečka (operkulá): operculum frontale, parietale et temporale. Touto operkuláciou potom 

vzniká fissura cerebri lateralis vedúca do hlbokej fossa cerebri lateralis.  

Fossa condylica – jamka na dorzálnom okraji okcipitálnych kĺbových kondylov (condyli occipitales), 

v kt. býva canalis condylicus pre spojku extrakraniálnych a intrakraniálnych ţíl. 

Fossa coronoidea – jamka nad trochleou humeru, do kt. pri zohnutí zapadá svalový výbeţok 

lakťovej kosti (proc. coronoides ulnae). Pri gracilných kostiach môţe byť spojená s f. olecrani 

otvorčekom (foramen supratrochlearis). 

Fossa cranii anterior – f. cranialis anterior, predná lebková jama, siaha od čelovej steny lebky po 

zadný okraj malých krídiel klinovej kosti 

Fossa cranii media – f. cranialis media, stredná lebková jama, siaha od malých krídiel klinovej kosti 

po margo superior partis petrosae spánkovej kosti. 

Fossa cranii posterior) – f. cranialis posterior, zadná lebková jama. Siaha od margo superior partis 

petrosae spánkovej kosti aţ po zadnú lebkobú stenu. 

Obr. Fossa crani anterior (2), 

media (3) et posterior (4). 5 – 

clivus; 6 – impressiones digitatae 

(gyrorum); 7 – sulci venosi; 8 – 

sulci arteriales; 16 – norma 

basilaris (pohľad na lebku a jej 

zobazenie kolmo zdola; v tomto 

pohľade je viditeľná basis cranii 

externa – spodná – vonkajšia 

plocha lebkovej bázy); 17 – 

canalis palatinus major; 18 – 

foramen jugulare; 19 – fissura 

sphenopetrosa; 20 – fissura 

petrooccipitalis; 21 – foramen 

lacerum; 22 – palatum osseum; 

23 – foramen palatinum majus 

 



Fossa cubitalis – lakťová jamka na strane flexorov lakťového kĺbu. 

Fossa digastrica – párová jamka pri strednej čiare na vnútornej ploche bradovej časti sánky. 

Fossa epigastrica – vkleslina medzi rebrovými oblúkmi. 

Fossa glandulae lacrimalis – jamky na vnútornej stene očnicovej jamy, v kt. sú uloţené slzové 

ţľazy. Nachádzajú sa laterálne na spodnej ploche čelovej šupiny (facies orbitalis squamae frontalis). 

Fossa hyaloidea – syn. f. patellaris, plytká jamka pre šošovku na prednej ploche sklovca, do kt. 

zapadá svojou zadnou plochou šošovka.  

Fossa hypophysealis – jamka na hornej ploche tela klinovej kosti, v kt. je uloţená hypofýza. 

Dorzálne ju ohraničuje vyvýšenina dorsum sellae, čím vzniká tzv. turecké sedlo (sella turci-ca). 

Okraje dorsum sellae vybiehajú po stranách do processus dorsi sellae (proc. clinoidei posteriores). 

Fossa iliaca – bedrová jama, vyhĺbenina vnútornej plochy lopaty bedrovej kosti. Dorzálne od nej sa 

nachádza drsná facies articularis, povlečená chrupavkou, pre kríţivobedrový kĺb. Za ňou sa 

nachádza rozsiahla drsnatina, tuberositas iliaca, pre úpon väzov (ligg. sacroiliaca). Smerom do 

panvy zahýba okraj f. i. do oblúkovej linea arcuata. 

Fossa iliopectinea – syn. f. Scarpae minor, dutina tvaru trojuholníkového ihlanu, kt. základňa 

smeruje proximálne a tvorí ju lacuna vasorum, vrchol smeruje distálne. Dorzomediálnu stenu tvorí 

m. pectineus, kt. pokrýva fascia pectinea, dorzolaterálnu stenu m. iliopsoas, kt. pokrýva fascia iliaca. 

F. i. má spojenia s okolím kraniálnym a distálnym smerom. Kraniálnym smerom nadväzuje na 

lacuna vasorum, a tým na brušnú dutinu. Uvedeným otvorom sem prichádzajú vasa iliaca externa, 

kt. ako vasa femoralia zostupujú ďalej distálnym smerom. Tu sa nachádza chir. významný anulus 

femoralis internus. Distálne sa f. i. zuţuje a prechádza do kanála pod m. sartorius a ďalej do canalis 

adductorius, čím sa spája s fossa poplitea. Hlavným obsahom f. i. sú vasa femoralia a lym- phonodi 

subinguinales profundi. Ak vznikne femorálna prietrţ, pretlačí si prietrţový vak cestu od anulus 

femoralis internus k anulus femoralis externus v po-dobe kanála leţiaceho tibiálne od femorálnych 

ciev (canalis femoralis). 

Fossa incisiva – plytká jamka v strednej čiare kostného podnebia. 

Fossa infraspinata – f. infra spinam, jama pod hrebeňom lopatky.  

Fossa infratemporalis – dolná časť spánkovej jamy; →fossa temporalis. 

Fossa intercondylaris – hlboký zárez medzi kondylmi stehnovej kosti. 

Fossa intercruralis – f. interpeduncularis, f. Tarini, vkleslina medzi crura cerebri. Nervová hmota je 

tu prederavená drobnými otvorčekmi, ktorými vstupujú do stredného mozgu a medzimozgu cievne 

vetvičky (odtiaľ názov substantia perforata intercruralis seu posterior. Tesne pred ňou sú dve 

pologuľovité telieska, corpora mamillaria, kt. patria k medzimozgu. 

Fossa interpeduncularis – f. Tarini, f. intercruralis,  vkleslina medzi crura cerebri (spodinová časť 

stredného mozgu). 

Fossa ischiorectalis – podkoţný priestor na spodnej strane panvového dna. Rozprestiera sa po 

stranách rekta aţ k vnútornej strane sedacích hrboľov. Zhora a mediálne ho ohraničuje spodná 

plocha diaphragma pelvis, laterálne m. obturator internus, ventrálne horná plocha diaphragma 

urogenitalis, dorzálne ligg. sacroctuberalia a mm. glutaei maximi. Pri hrádzi ju uzatvára fascia 

perinei. Vybieha do 2 výbeţkov: ventrálne do úzkeho recessus pubicus medzi diaphragma pelvis a 

urogenitale, a dorzálne smerom k spina ossis ischii. Jamu vypĺňa tuk, kt. nemizne ani pri hladovaní. 

V duplikatúre fascia obturatoria (tzv. Alcockov kanál) asi 4 cm nad hrboľom sedacej kosti prebiehajú 

n. et vasa pudendalia interna, z kt. vychádzajú k análnej časti rekta nn. et vasa analia.  



Fossa jugularis – oválna jama leţiaca dorzolaterálne od canalis caroticus, v kt. sa začína v. 

jugularis interna drénujúca ţilovú krv z foramen jugulare. V jej prednom svahu je úzka brázda, 

sulcus canaliculi mastoidei prehlbujúci sa do jemného canaliculus mastoideus, kt. obsahuje tenký 

nerv, r. auricularis n. vagi. 

Fossa mandibularis – jamka nachádzajúca sa na začiatku proc. zygomaticus spánkovej kosti. 

Tesne pred ňou je malý hrbolček tuberculum articulare. Obidva útvary sú povlečené chrupavkou a 

tvoria kĺbovú plôšku temporomandibulárneho kĺbu. Pri dorzálnom okraji f. m. je malý proc. 

retroauricularis. 

Fossa Mohrenheimi →trigonum deltoidopectorale. 

Fossa musculi biventeris – plytká jamka pod spina mandibulae a laterálne od nej na vnútornej 

strane sánky pre úpony predných brušiek m. biventer. 

Fossa navicularis urethrae masculinae – pozdĺţne vretenovité rozšírenie močovej rúry pred 

vyústením na ţaluď penisu.  

Fossa navicularis urethrae femininae – plytká priehlbinka pri vyústení močovej rúre, kt. ohra-

ničuje z dorzálnej strany frenulum labiorum; →vulva.  

Fossa olecrani – hlboká jamka na dorzálnej strane capitulum humeri, do kt. pri natiahnutí zapadá 

výbeţok lakťovej kosti (olecranon ulnae). Pri gracilných kostiach môţe byť spojená s f. coronoidea 

otvorčekom (foramen supratrochlearis). 

Fossa ovalis (cordis) – stenčené miesto na medzipredsieňovom septe ventrálne ohraničené valom 

(limbus f. o. Vieussensi). Ide o pozostatok foramen ovale, okraj bývalého septum secundum. Na 

otvorenom srdci proti svetlu presvitá. Niekedy v nej moţno nájsť miesto prestupné pre sondu 

smerujúcu sprava zozadu vľavo dopredu. 

Fossa ovalis fasciae femoralis – hiatus saphenus, zoslabené miesto lig. inguinale, kde sa vnára 

do hĺbky v. saphena magna. Je to priehlbina vzniknutá stenčením fascia femoralis (lamina 

cribriformis). Tibiálny okraj jamky je nezreteľný, pretoţe tu lamina cribriformis plynule prechádza do 

ostatnej fascie. Naproti tomu fibulárny, proximálny a distálny okraj je veľmi zreteľný, pretoţe fascia 

je tu zosilnená do väzivového pruhu tvaru C al. kosáka (margo falciformis). Jeho proximálny zahnutý 

oddiel je cornu superius (proximale), dolný zahnutý okraj cornu inferius (distale). F. o. sa môţe stať 

brankou femorálnych prietrţí, kt. tade prechá-dzajú do podkoţného väziva. V takomto prípade sa 

okraj jamy, kt. tvorí prevaţne margo falci-formis, stáva okrajom prietrţovej branky a nazýva sa 

anulus femoralis externus. 

Fossa ovarica – ploché peritoneálne priehlbinky pri laterálnej stene malej panvy u nerodivších ţien, 

v kt. sú uloţené ováriá. Leţia pod rozdelením a. iliaca communis a ohraničujú ich dorzálne vasa 

iliaca a ureter, zhora vasa iliaca externa, spredu plica lata uteri. U mnohorodičiek vklesáva vaječník 

hlbšie a dozadu do tzv. Claudiovej jamky, kt. ohraničujú vpredu vasa iliaca interna a ureter, dorzálne 

kríţová kosť. 

Fossa pararectales →recessus pararectales.  

Fossa paratrigonales – nekonštantné priehlbinky v močovode ohraničené z mediálnej strany 

plochými valmi Bellových snopcov prebiehajúcich medzi orificium urethrae internum a orifi-cia 

ureterum.  

Fossa parotidica →fossa retromandibularis.  

Fossa poplitea – zakolenová jama, nachádza sa na dorzálnej strane kolena. Je to hlbšia jama 

ohraničená najmä svalmi. Má pribliţne obrys deltoidu, kt. pozdĺna os je orientovaná zvislo. 

Proximofibulárnu stranu f. p. tvorí m. biceps femoris, proximotibiálnu stranu m. semitendineus a m. 



semimembranaceus, distofibulárnu caput fibulare m. gastrocnemii a m. plantaris, distotibiálnu 

tibiálna hlava m. popliteus. Spodinou f. p. je proximálne planum popliteum femoris, uprostred 

dorzálna strana puzdra kolenového kĺbu, distálnu m. popliteus pokrytý silnou fasciou. Stropom f. p., 

kt. ju oddeľuje od podkoţného väziva, je pokračovanie stehnovej fascie, kt. tade prechádza do 

predkolenovej fascie (fascia poplitea). F. p. nadväzuje proximálne na canalis adductorius a jeho 

prostredníctvom na fossa iliopectinea. Touto cestou do nej prichádzajú silné vasa poplitea. Distálne 

pokračuje f. p. do zadného predkolenového priestoru; hlavným komunikačným otvorom je tu štrbina 

medzi arcus tendineus m. solei a hlbokým listom predkolenovej fascie pokrývajúcim hlboké flexory. 

F. p. obsahuje okrem tukového tkaniva vasa poplitea, n. tibialis, n. fibularis communis a lymphonodi 

poplitei profundi. 

Fossa praenasales – nekonštantné plytké jamky na dolnom okraji apertura piriformis nasi. 

Fossa praetonsillaris – jama nad podnebnou mandlou ohraničená pretonzilárnou riasou. Ak 

zasahuje lymfatické tkanivo aţ do bázy arcus glossopalatinus, f. p. chýba a báza arku sa rozširuje 

do trojuholníkovej plica triangularis. Nad tonzilou sa nachádza f. supratonsillaris. 

Fossa pterygoidea – jama utvorena spojením lamina lateralis et medialis na ventrálnej strane 

krídlovitých výbeţkov klinovej kosti (proc. pterygoidei), v kt. sa začína m. pterygoideus medialis. 

Kraniálny cíp jamy sa nazýva f. scaphoidea. 

Fossa pterygopalatina – najhlbšia časť infratemporálnej jamy; →fossa temporalis. 

Fossa radialis humeri – jamka na prednej strane predlaktia. 

Fossa retromandibularis – syn. f. parotidica, jamka medzi sánkou, m. sternocleidomastoideus 

a odstupmi svalov z hlávkového výbeţka. Nachádza sa v nej priušnica, a. carotis externa, v. 

retromandibularis, n. auriculotemporalis, kmeň n. facialis a lymfatické uzliny. 

Fossa retrotrigonalis – jamka nachádzajúca sa za torus interuretericus medzi obidvoma 

ureterovými ústiami, vyskytujúca sa niekedy u starších muţov, v kt. sa môţe zadrţiavať moč. 

Fossa rhomboidea – syn. f. rhomboides, spodina IV. mozgovej komory. Tvorí ju dorzálna plocha 

ponsu krytá mozočkom s dorzálnou plochou predlţenej miechy. Má romboický tvar. Kaudálne sa 

zuţuje smerom do centrálneho kanálika miechy, kraniálne sa zuţuje smerom do stredného mozgu 

do Sylviovho mokovodu (canalis centralis mesencephali). Laterálne vybieha do dvoch cípov medzi 

corpora restiformia a zadný okraj brachia pontis. Stredom f. r. sa tiahne pozdĺţny sulcus medianus, 

s kt. v malej vzdialenosti súbeţne priebiehajú sulci limitantes; medzi nimi je f. r. mierne vyvýšená do 

pozdĺţneho valu, eminentia medialis. F. r. sa delí na tri časti: 1. pars inferior; 2. pars intermedia; 3. 

pars superior. Hranice medzi strednou časťou zodpovedajúcou bazálnej embryonálnej platničke a 

laterálnou časťou, kt. je derivátom alárnych platničiek naznačujú sulci limitantes. 

Pars inferior  – dolná časť f. r. (starší názov odvodený od tvaru podobného husiemu brku, kt. sa 

pouţíval na písanie calamus scriptorius), kt. kaudálne ohraničuje clava a tuberculum cuneatum, 

laterálne od nich corpora restiformia. Zodpovedá dorzálnej strane predlţenej miechy. Strop nad 

týmto oddielom tvorí tela chorioidea rozopnutá medzi corpora restiformia (velum medullare 

posterius). Laterálne vybieha strop v tejto časti do výklenka, recessus lateralis ventriculi IV. V tejto 

časti f. r. sa nachádza biely, kaudálne sa zuţujúci trojuholník na eminentia medialis, trigonum n. 

hypoglossi, pod kt. je jadro n. hypoglossi. Navonok od neho je trojuholníková vkleslina smerujúca 

hrotom kraniálne, fovea inferior, obsahujúca sivasté miesto, tzv. ala cinerea, pod kt. sa premietajú 

jadrá n. IX a X. Cez kaudálny okraj ala cinerea sa tiahne tenký šikmý pásik, stria separans, tvorený 

gliou, kt. oddeľuje kaudálne úzke, hojne vaskularizované políčko, area postrema, zúčastňujúce sa 

na tvorbe mozgovomiechového oku. 



Pars intermedia – stredná časť je najširšia. Tvorí ju dorzálna plocha Varolovho mosta a po stranách 

ju ohraničujú brachia pontis. Strop nad ňou tvorí mozoček, proti kt. dutina komory vybieha do 

výklenka tzv. fastigium. V strednej časti f. r. sa nachádza uprostred dĺţky eminentia medialis mierne 

vyvýšené miesto, colliculus facialis, pomienené vláknami vychádzajúcimi z ncl. originis n. facialis, kt. 

sa tu kolienkovito ohýbajú (genu internum n. facialis) okolo jadra n. abducens. Laterálny cíp strednej 

časti f. r. sa nazýva area vestibularis. V nej je uloţených niekoľko jadier n. vestibuli a navonok od 

nich je malé tuberculum acusticum, v kt. je dorzálne jadro n. cochleae. Z laterálneho cípu strednej 

časti f. r. začína niekoľko bielych, naprieč prebiehajúcich zväzočkov, striae medullares, kt. sa 

zanárajú v stred-nej čiare sulcus medianus do hĺbky, patria k dráhe začínajúcej z ncl. n. cochleae a 

pokračujú nahor v tzv. lemniscus lateralis do podkôrových sluchových centier. 

Pars superior – horná časť f. r. sa zuţuje do stredného mozgu, a má preto trojuholníkový obrys. 

Tvorí ju pons, okraje crura cerebellocerebralia (brachia conjunctiva) prebiehajúce z mozočka k 

strednému mozgu. Medzi nimi sa rozpína ako tenký strop velum medullare anterius. V hornej časti f. 

r. sa v sulcus limitans, ventrálne od colliculus facialis nachádza fovea superior (f. rostralis, f. 

trigemini). Pod ňou leţí motorické jadro a časť senzitívneho jadra n. trigeminus. Tesne pred ňou je 

miesto za čerstva namodralé, locus caeruleus, podmienené skupinkou pigmentovaných nervových 

buniek. Jadrá motorických nervov sú vo f. r. uloţené mediálne, senzitívne jadrá, pri kt. sa končia 

aferentné vlákna mozgových nervov, laterálne. 

Fossa sacci lacrimalis – prehĺbenie sulcus lacrimalis na očnicovej ploche slzovej kosti pred crista 

lacrimalis posterior, obsahujúce slzový vačok. Obkolesuje ho často tenký, dopredu ohnutý hamulus 

lacrimalis. Z jamky sa začína canalis nasolacrimalis, kt. vedie do nosovej dutiny. 

Fossa sagittalis (hepatis dextra, sinistra) – syn. fissura sagittalis dextra (sinistra), pravá (ľavá) 

sagitálna brázda na viscerálnej ploche pečene. Ňou a priečnou brázdou (porta hepatis) je viscerálna 

plocha pečene rozdelená v tvare písmena H. Pravá sagitálna brázda je široká a má dve od seba 

oddelené časti: vpredu f. vesicae felleae pre ţlčník a vzadu f. v. cavae s dolnou dutou ţilou. 

Fossa scaphoidea – kraniálny cíp →fossa pterygoidea. 

Fossa Scarpae major →trigonum femorale. 

Fossa Scarpae minor →fossa iliopectinea. 

Fossa subarcuata – vkleslina na povrchu skalnej kosti navonok a nad porus acusticus internus, 

výraznejšia u novorodencov; pri niekt. cicavcoch (mačka) do tejto vklesliny zasahuje lalôčik 

mozočka. 

Fossa supraclavicularis major (minor) – veľká (malá) nadkľúčnicová jama medzi kľúčnicou, 

dolným bruškom m. omohyoideus a m. sternocleidomastoideus (trigonum omoclaviculare), resp. 

medzi hlavami m. sternocleidomastoideus.  

Fossa supraspinata – f. supra spinam, jama na chrbtovej strane lopatky nad hrebeňom lopatky 

(spina scapulae). 

Fossa supratonsillaris – chobot nad podnebnou mandlou.  

Fossa supravesicalis – fovea supravesicalis. 

Fossa tabatière – priehlbina na konci radiálnej strany predlaktia ohraničená tendo m. pollicis longi 

a extenzora ukazováka. 

Fossa Tarini – f. interpeduncularis. 

Fossa temporalis – spánková jama. Jej mediálnu stenu tvoria kosti neurokránia, laterálne 

ohraničenie úzky arcus zygomaticus. Crista infratemporalis ossis sphenoidis delí f. t. na hornú (f. 

temporalis) a dolnú časť (f. infratemporalis seu f. pterygomaxillaris). Vo f. temporalis sa nachádza m. 



temporalis, vo f. infratemporalis mm. pterygoidei. Ventrokraniálne sa f. infratemporalis otvára do 

fissura orbitalis sphenomaxillaris, ventrálne ju ohraničuje facies infratemporalis corporis maxillae, kt. 

sa tu vykleňuje do mierneho tuber maxillae, mediálne a do hĺbky jamu ohraničuje lamina lateralis 

processus pterygoidei. Najhlbšiu časť infratemporálnej jamy tvorí fossa pterygopalatina. 

Rozprestiera sa od facies sphenomaxillaris alae magnae a canalis rotundus bazálne. Jej steny 

tvoria vpredu corpus maxillae, dorzálne lamina lateralis proc. pterygoidei a v hrote os palatinum. Vo 

vrchole tejto jamy je canalis pterygopalatinus, ktorým zostupujú nervy a cievy do zárezu v lamina 

ossis palatini. 

Fossa tonsillaris – jamka pre podnebnú mandľu. 

Fossa triangularis – plytká jamka na ušnici medzi dvoma ramienkami athelixu (crura anthelicis); 

→auricula. 

Fossa trochanterica – vkleslina nachádzajúca sa mediálne na báze trochanter major pre úpon m. 

obturator et mm. gemelli; →femur. 

Fossa venae cavae – jamka na viscerálnej ploche pečene pre dolnú dutú ţilu; →fossa sagittalis 

hepatis. 

Fossa vesicae felleae – jamka na viscerálnej ploche pečene pre ţlčník; →fossa sagittalis hepatis.  

Fossa vestibuli vaginae – syn. f. navicularis, okrúhla priehlbinka vo vestibulum vaginae pred 

frenulum labiorum pudendi, medzi ním a malými pyskami, resp. hymenom, al. jeho zvyškami.  

fossilis, e – [l. fodere kopať] fosilný, zaostalý, skostnatený; vymrelý. 

fossula, ae, f. – [l. fossa jama] jamka.  

Fossula ante fenestram – vkleslina vestibulárneho väziva ventrálne od fenestra vestibuli za 

spatium perilymphaceum proti kostnej stene dorzálne od strmienka, vyplnená riedkym väzivom. Jej 

riedke väzivo ľahko prechádza do tuhého väziva aţ chrupavky, príp. kostného tkaniva, kt. môţe 

vrastať priamo do oválneho okienka a znemoţňovať pohyby strmienka (→otoskleróza). Vyskytuje sa 

v 2/3 populácie a len v 1/4 prechádza celou stenou zo stredoušia do vestibula. Väzivo, kt. ju vypĺňa, 

sa mení na chrupku al. kosť len zriedka a otoskleróza na jej podklade je zriedkavá. 

Fossula fenestrae cochleae – jamka otvoru slimáka. 

Fossula fenestrae vestibuli – jamka v mediálnej stene stredoušnej dutiny. 

Fossula post fenestram – vychlípenina vestibulárneho väziva za spatium perilymphaceum proti 

kostnej stene dorzálne od strmienka. Väzivo sa môţe meniť na chrupavku al. kosť a zapríčiniť 

→otosklerózu na rozdiel od f. ante fenestram len zriedka. 

Fossula tonsillares – centrálne jamky na folikule mandlí, kt. vedú do rozlične hlbokých krýpt; 

→tonsilla. 

Fossyol
®
 (Merckle) –antiprotozoikum účinné proti trichomoniáze; →metronidazol. 

Fosten
®
 (Serono) – inhibítor proteáz; →aprotinín. 

Foster Kennedyho syndróm →Kennedyho sy. (→syndrómy). 

fostietán – dietylester kys. 1,3-dietan-2-ylidénfosforamidovej, C6H12NO3PS2, Mr 241,26; 

nematocídum, insekticídum (AC 64475
®
, CL 64475

®
, Nem-A-Tak

®
). 

Fostietán 

 

Fostion MM
®
 (Agrimoni) – systémové a kontaktné insekticídum; →dimetoát. 



fot – jednotka intenzity osvetlenia (phot; značka Ph). 

fotemustín – dietylester kys. [1-[[[(2-chlóretyl)nitrózoamino]-karbonyl]amino]etyl]-fosfónovej, 

C9H19ClN3O5P, Mr 315,69; antineoplastikum. Ide o derivát nitrózomočoviny, alkylačnú látka s 

aminokyselinou nadviazanou na nitrózomočovinu. Pripravil ho Laviell a Cudennec (1984), prvé klin. 

štúdie vykonal Khayat a spol. (1987). Hlavnou indikácou je malígny melanóm, podáva sa v dávke 

100 mg/m
2
 počas 3 d v týţd. s následnou 4-d prestávkou (Muphoran

®
 Servier). 

Fothergillov syndróm – [Fothergill, John, 1712 – 1780, škót. lekár] neuralgia trigeminu, franc. tic 

douloureux. Ide o jednostrannú silnú bolesť zodpovedajúcu jednotlivým vetvám n. trigeminus, častá 

je hyperestézia. Tvár je v záchvate červená a teplá, je svetloplachosť, hypersalivácia, slzotok, 

hyperhidróza v postihnutých oblastiach. Pri tlaku na bolestivé miesta sa dajú určiť postihnuté vetvy. 

fotizmus – 1. vizuálna synestézia; 2. druhotné vnímanie farieb al. svetla pri podráţdení iných zmyslov 

(nie zraku). 

foto- – [photo-] prvá časť zloţených slov s významom 1. svetlo; 2. fotografia, fotografický. 

fotoaktivácia – [photoactivatio] aktivácia látky ţiarivou energiou, najmä svetlom. 

fotoalergén – [photoallergenum] alergén, pri kt. sa alergizujúci účinok prejaví ppri súčasnom 

pôsobení ţiarenia, najmä UV. Rovnaká látka môţe u niekoho pôsobiť ako f., u iného ako beţný 

elergén. 

fotoalergické dermatózy – [photodermatoses photoallergicae] fotodermatozy vyvolané slnečným 

ţiarením, na kt. v koţi existuje precitlivenosť v dôsledku prítomnosti fotoalergénu; →fotodermatózy. 

fotoalergický exantém – [exanthema photoallergicum] liekový exantém vznikajúci súčasným 

pôsobením slnečného svetla na koţu. Ptríkladom je exantém po sulfónamidoch, niekt. perorálnych 

antidiabetikách, grizeofulvíne.  

fotoasimilácia – fotosyntetická asimilácia. 

fotoautotrofia – [photoautotrophia] stav, keď organizmy získavajú energiu z fotónov svetla a uhlík 

z oxidu uhličitého; por. fotoheterotrofia. 

fotobalneoterapia – [photobalneotherapia] th. spočívajúca v opaľovaní (slnení) po kúpeli v slanej 

vode. Pouţívajú sa niekoľkotýţd. kúry, indikáciou je najčastejšie psoriáza al.l atopický ekzém. 

Nevysvetlené sú priaznivé účinky napr. pobytov pri Mŕtvom mori, kt. voda má špecifické zloţenie 

(vysoký obsah horčíka). 

fotobiológia – [photobiologia] odbor, kt. sa zaoberá štúdiom účinkov svetla na ţivé organizmy; por. 

fotomedicína. 

fotobuničina – bielená sulfitová buničina, veľmi čistá s nízkym obsahom popola a ţivíc. 

fotobunka →fotočlánok. 

fotocela →fotočlánok. 

fotočlánok – fotobunka, fotocela, fotoelektrický článok, zariadenie, kt sa dopadajúce ţiarenie mení na 

elekt. prúd. Je to polovodičová súčiastka, v kt. sa uskutočňuje premena svetelnej energie na 

elektrickú. Pri osvetlení f. v ňom vzniká elekt. napätie. Podmienkou vzniku fotoelektromotorického 

napätia je existencia elekt. poľa v materiáli pred jeho osvetlenín. Ţiarenie (fotóny) pri dopade na 

fotokatódu uvoľňuje elektróny, kt. priťahuje anóda s napätím 20 – 200 V, a obvodom prechádza 

fotoelekt. prúd. Fotoelekt. emisia vzniká len vtedy, keď je vlnová dĺţka dopadajúceho ţiarenia 

menšia ako istá medzná hodnota, kt. je pre kaţdý materiál iná.  

 



 

Fotočlánok. A – anóda; K – katóda; G – galvanometer  

 

 

F. sa pouţíva tam, kde treba registrovať malé zmeny svetla al. merať jeho intenzitu. Je základom 

luxmetrov, prístrojov na meranie osvetlenia. Fotolektrický prúd sa meria galvanometrom. F. sa delia 

na emisné (→fotónka) a hradlové. 

Hradlové fotočlánky sú zaloţené na vnútornom fotoelektrickom jave. Fotoelektrický prúd vzniká na 

rozhraní medzi polovodičom a vodičom. Hradlové články dodávajú dostatočne silne merateľné prúdy 

aj bez pomocného napätia. Pouţívajú sa v kolorimetroch a fotometroch. Prepúšťajú oveľa ľahšie 

elektróny z polovodiča do kovu ako naopak, preto sa nazývajú aj usmerňujúce. Patrí sem kuproxové 

a selénové hradlové články. 

Staršie kuproxové hradlové f. so zadnou citlivou vrstvou mali na základnej doske tenkú priesvitnú 

vrstvu polovodiča z oxidu meďného a na nej medenú sieťku, aby sa dosiahlo väčšieho počet 

vodivých kontaktov. Svetelné lúče dopadali na kryštalický polovodič a uvoľňovali z neho elektróny, 

kt. prepúšťala zadná citlivá vrstva (Cu2O bol kladný pól, základná doska záporný pól). Modernejšie f. 

s prednou citlivou vrstvou sú skoro také citlivé ako ľudské oko. Majú silnejšiu vrstvu polovodiča 

spočívajúceho na zákl. medenej doske. Na prednej strane je Cu2O pokryté veľmi tenkou priesvitnou 

vrstvou kovu (Cu, Ag, Au). Svetlo môţe prechádzať len povrchovou vrstvou kovu nepatrnej hrúbky, 

takţe elektróny uvoľnené z polovodiča postupujú proti svetlu a sú odvádzané priesvitnou kovovou 

vrstvou. Preto sú póly tohto článku vymenené. 

Selénový hradlový f. sa skladá zo základnej ţeleznej dosky, na kt. je 

nanesená tenkí vrstva selénu, kt. je pokrytá tenkou vrstvou zlata al platiny 

(katodicky naprášenou). Táto vrstva je chránená pred poškodením 

priehľadným lakovým náterom. Elekt. kontakt tvorí s tenkou vrstvou kovu 

strieborný prstenec. Citlivosť článkov sa pribliţuje citlivosti ľudského oka, 

t. j. v rozpätí 500 a 600 nm (max. citlivosti ľudského oka je v 550 nm). 

 

fotodermatitída – [photodermatitis] druh fotodermatózy. 

Toxická fotodermatitída – exogénna fotodynamickej fotodermatózy. Fotodynamicky pôsobiacou 

látkou môţe byť decht, furokumaríny t niekt. rastlín; por. fytodermatitída. 

fotodermatóza – [photodermatosis] ochorenie vyvolané účinkom svetelných lúčov; →svetlo. Ide o 

skupinu dermatóz, kt. moţno podľa prítomnosti al. neprítomnosti fotosenzibilizujúcej látky (Magnus) 

rozdeliť na: 1. prim. f. vznikajúce na funkčne normálnej; 2. sek. f. vznikajúce na zvýšene citlivej koţi 

na slnečné ţiarenie. 

K fotodermatózam vznikajúcim na normálne citlivej koži patrí solárna dermatitída (→dermatitis 

solaris), elastoidosis cutanea nodularis cystica et comedonica (→Favreova-Racouchotova 

nodulárna elastóza), pehy (→ephelides), solárna keratitída (→keratosis solaris) a →keratoakantóm. 

Ďalej sem patria: 

Aktinická degenerácia kože – syn. angl. farmer,s skin, sailor,s skin, nem. Landsmannshaut ap.; 

staršie názvy koloidná atrofia, difúzna elastoidóza. Ide o degeneratívne zmeny koţe podmienené jej 

starnutím, potencované aktinickými faktormi. Postihujú najmä osoby pracujúce pod šírym nebom 

(poľnohospodári, námorníci, stavební a montáţni robotníci ap.). Klin. sa prejavuje na koţi čela a šije 

zmeny pozostávajúce spočiatku z hustých drobných ţltohnedých škvŕn, kt. sa postupne šíria a 



splývajú; koţa v ich rozsahu stráca svoju pruţnosť, je súvisle hyperpigmentovaná, má výrazne 

vystupujúcu koţnú kresbu. Vznikajú vrásky, ide atrofické loţiská. Výrazne sú tieto zmeny u osôb 

svetlej pleti, kde existuje vzťah k vzniku solárnych →keratómov a malígnych koţných nádorov.  

Cutis rhomboidalis nuchae – postihuje najmä starších muţov, obvykle v spojení s aktinicky 

podmienenou chron. konjunktivitídou. Prejavuje sa hlboko rozbrázdenou koţou na šiji v in-

filtrovaných ţltých plochách za vzniku kosodĺţnikových políčok. Pokladá sa za formu →Favreovej-

Racouchotovej nodulárnej elastózy. 

Aktinické faktory sa zúčastňujú na etiopatogenéze bazocelulárneho a spinocelulárneho karcinómu 

koţe priamo (bazalióm) al. a cez štádium prekanceróm (spinalióm). Aktinické faktory aktivujú, resp. 

indukujú vznik melanoblastómu. 

K fotodermatózam pri zvýšenej citlivosti kože – patrí →porfyrická choroba, fotodynamické 

(toxické) f. a fotoalergické f.  

Fotodynamické fotodermatózy – toxické) f., sú následkom pôsobenia fotodynamického javu, t. j. 

senzibilizácie tkaniva na svetlo v prítomnosti fotodynamicky účinnej látky. Akčným spektrom reakcie 

(rozpätím vlnových dĺţok vyvolávajúcich reakciu) je tá oblasť radiácie, kt. je schopná absorbovať 

molekula senzibilizujúcej látky. Fotodynamické f. môţu byť endogénne al. exogénne. 

Typickým príkladom exogénnych fotodynamických f. (fotodynamicky pôsobiaca látka je exo-

génneho pôvodu) sú f. po dechte al. destilačných splodinách kameného uhlia. Vyskytujú sa u 

asfaltérov, montérov, opravárov strojov, ako tzv. photodermatitis vaselinogenica. Prejavuje sa 

difúznym erytémom, deskvamáciou, edémom, puchiermi aţ nekrózami epidermis po insolácii koţe, 

znečistenej al. natretej uvedenými látkami. 

Osobitnou formou je Freundova pigmentová fotodermatitída (photodermatitis pigmentosa Freund, 

berloque dermatitis). Prejavuje sa miernym erytémom al. intenzívnou a dlhotrvajúcou loţiskovou 

pigmentáciou. Vyvolávajú ju fotodynamicky pôsobiace furokumaríny nachádzajúce sa v éterických 

olejoch, kt. sa pouţívajú v kozmetike. Akčné spektrum na jej vznik leţí v dlhovlnovej UV oblasti. 

Vzniká po pouţití kolínskych vôd s obsahom bergamotového oleja na spánkoch, okolo ušníc al. na 

krku, väčšinou u mladých ţien. Hyperpigmentácie moţno odfarbiť hydrochinónmonobenzyléterom 

al. perhydrolom, príp. odstrániť deskvamačnými prostriedkami. 

Po slnení a súčasnom kontakte s trávinami vzniká Oppenheimova fytogénna fotodermatitída 

(photodermatitis phytogenica Oppenheim), syn. →dermatitis bullosa striata pratensins.   

Endogénne fotodynamické f. sú na rozdiel od exogénnych vyvolané fotosenzibilizačným účinkom 

endogénne vzniknutých fotodynamických látok. Jej hlavným preprezantantom je →porfýria.  

Ďalej sem patrí hidroa vacciniformis, pri kt. fotodynamická látka nie je známa. Vzniká v detstve, 

častejšie u muţov ako ţien (2:1) a niekedy po puberte mizne. Prejavuje sa anemickými škvrnkami s 

erytematickým dvorcom v tvári. Útvary neskôr ţltnú, v centre sa tvorí valovitý, akoby urtikariálny 

pupeň s vklesnutým centrom. Z neho vzniká eschara a okolo nej prstancový puchier, kt. krváca. 

Puchier zaschne a vzniká krusta, krt. sa odlúči. Zhojenie nastane jazvičkou bez pigmentácie. 

Prítomné bývajú aj zmeny na spojovkách, niekedy aj na slizniciach. Akčné spektrum je v pásme 

dlhovlnového UV ţiarenia (325 – 380 nm). Obsahom puchierov sa podarilo senzibilizovať myši voči 

solárnej radiácii. V nejasných prípadoch sa dá dg. potvrdiť histol. vyšetrením. Dfdg. treba odlíšiť 

chron. polymorfnú f., varičelu, prurigo simplex acuta a ekzém rôznej etiológie. V th. sa osvedčujú 

okrem ochrany vonkajšími fotoprotektívnymi prostriedkami najmä antimalariká. 

Fotoalergické fotodermatózy – zahrňujú stavy vyvolané účinkom endogénnych al. exogénnych 

fostosenzibilizujúcich látok. 



K exogénnym fotoalergickým fotodermatózam patria rôzne dermatitídy, ekzematické a 

urtikariálne erupcie a exantémy, vznikajúce na nekrytej koţi po podaní fotosenzibilizujúcich látok. 

Tie môţu pôsobiť kontaktom al. sa do tela dostávajú perorálnou al. parenterálnou cestou. Sem 

patria mnohé lieky, napr. sulfónamidy, perorálne anti- diabetiká typu sulfonylmočoviny, fenotiazínové 

preparáty, z antibiotík tetracyklíny, najmä demetylchlórteracyklín, chlorotiazidové deriváty, z 

kontaktne alergických zlúč. bitionol, (hydroxychlórfenylsulfid), brómchlórsalicylanilid (Mulfifungin
®
, 

Salifungin
®
), butylamid kys. chlórhydroxybenzoovej (Jadit

®
), hexachlorofén, hydroxychlórfenylsulfid 

(Fentichlor
®
), halogénované salicylanilidy (bakteriostatické súčasti mydiel, dezodorantov a 

dezinfekčných prostriedkov). Zriedkavejšie fotoalergickú reakciu vyvolávajú hormónové 

antikoncepčné prostriedky, chlórdiazepoxid (Librium
®
), kys. nalidixová, fluoruracil, ale moţu ju 

vyvolať aj umelé sladidlá, ako je cyklohexylsulfamát sodný (cyklamát), sacharín a sukaryl.  

Väčšina uvedených látok je schopná za vhodných podmienok sprostredkovať vznik nielen 

fotoalergickej, ale dokonca fototoxickej reakcie uţ pri ich prvom pouţití a súčasnej intenzívnej 

insolácii. 

Endogénne fotoalergické f. predstavujú skupinu f., pri kt. sa predpokladá účasť zatiaľ neznámej 

fotoalergizujúcej látky. Patrí k nim chron. polymorfná f., →urticaria solaris, →xeroderma 

pigmentosum a diseminovaná povrchová aktinická porokeratóza (→porokeratóza). 

Chronická polymorfná fotodermatóza – syn. eczema solare, prurigo solaris, prurigo aestivalis, je 

ochorenie postihujúce najmä ţeny v strednom veku. Ide o výsev drobným papúl v tvári, na horných 

končatinách, zriedka inde, s postupným splývaním, ekzematizáciou, príp. mokvaním, neskôr 

lichenifikáciou. Zriedkavejšie pupienky disperzne pretrvávajú a prechádzajú do pruriginóznych 

uzlíkov; výnimočne sa v postihnutých plochách vyskytujú petechie. K osobitným formám patrí 

veľkopapulózny typ al. výsev typu exsudatívneho erytému. 

Akčné spektrum ţiarenia, kt. výsev indukuje, nie je vţdy rovnaké, najčastejšie je v erytemogénnej 

oblasti. Na patogenéze f. sa zúčastňujú imunitné mechanizmy. Priebeh ochorenia je chron., 

aktivácia vzniká v jarných mesiacoch, kým v lete po počiatočnom opálení, pigmentácii a zhrubnutí 

epidermis (angl. hardening) sa stav relat. upokojuje. Neliečené sa ochorenie spontánne málokedy 

samo zhojí. 

Dfdg. treba odlíšiť kontaktnú dermatitídu, ekzém rôznej etiológie, exogénnu fotoalergickú erupciu, 

erytropoetickú protoporfýriu, chron. povrchový erytematodes, sarkoidózu, lymfocytóm, eozinofilový 

granulóm, fixný erytém. 

V prevencii f. sa odporúčajú ochranné fotoprotektívne prostriedky, a to s obsahom ochranných 

faktorov proti UVA i UVB ţiareniu. V th. sa podávajú antimalariká, kt. moţno pouţiť 

v subterapeutických dávkach aj ako prevenciu pred sezónou); ďalej sa aplikujú lokálne kortikoidy v 

spreji, lociu, masti, príp. s pouţitím oklúzie. 

fotodióda – polovodičová hrotová dióda pracujúca na princípe vnútorného fotoelektrického javu, v kt. 

svetlo dopadá na PN prechod. Pouţíva sa ako detektor UV a viditeľného ţiarenia; →polovodiče. 

Takýto fotoelektrický prvok prepúšťajúci prúd iba jedným smerom. Môţe pracovať v odporovom al. 

hradlovom reţime. V odporovom reţime je dióda zapojená v závernom smere. Veľkosť 

prechádzajúceho prúdu je priamo úmerná intenzite osvetlenia. Pri opačnom zapojení sa v dôsledku 

hradlového fotoefektu stáva zdrojom elekt prúdu. V tomto reţime pracujú selénové a niekt. 

kremíkové f. (hradlové fotočlánky).  

F. moţno vyhotoviť v miniatúrnymi rozmermi, usporiadanými tesne vedľa seba, čo umoţňuje 

simultánne meranie spektra. Rozlišovacia schopnosť spektrometra s takouto diódovou maticou je 

daná hustotou diód vo fokálnej ploche monochromátora; →polovodiče. 

fotodisociácia – energetický rozklad látky vyvolaný vniknutím ţiarenia . 



fotodozimetria – meranie dávky rtg. ţiarenia pomocou sčernania filmu, na kt. sa zachytáva stupnica 

známych dávok rtg. ţiarenia. 

fotodynamické dermatózy – fotodermatózy vyvolané slnečným ţiarením, na kt. koţa reaguje 

v dôsledku hromadenia látok transformujúci energiu ţiarenia a vyvolávajúcich poškodenie koţe. Delí 

sa na endogénne fotodynamické dermatózy (látka vzniká priamo v tele (koţná forma porfýrie ap.) 

a exogénne fotodynamické dermatózy (dermatitis striata pratensis, Berloque dermatitis, 

photodermatitis toxica, liekové reakcie). 

fotodynamický – vykazujúci pôsobenie v súvislosti s účinkom ţiarenia; vyvolaný toxickým, 

nealergickým pôsobením ţiarenia (najmä slnečného, UV zloţky). F. deje sa vyuţívajú v dg. i th. 

Podstatou je aplikácia fotosenzibilizátorov do určitej oblasti tela a jej následné oţiarenie. 

Fotodynamická diagnostika – vyšetrovanie, kt. umoţňuje poorovať po oţiarení určitý (najmä 

patol.) útvar. 

Fotodynamická terapia – angl. photodynamic therapy, PDT, metóda th. nádorov zaloţená na 

selektívnej akumulácii látky v nádore a jeho následnom oţiarení svetelnou energiou vhodnej vlnovej 

dĺţky. PDT má cytotoxický účinok, kt. má za následok deštrukciu nádoru. Ide o fotooxidačné 

reakcie, v kt. po oţiarení senzibilizátora účinkom energie fotónov vzniká excitovaný stav singletu a 

tripletu senzibilizátora, kt. reagujú s kyslíkom za vzniku jeho reaktívnych foriem. Uţ po niekoľkých h 

nastáva poškodenie plazmatickej a jadrovej membrány, ako aj subcelulárnych štruktúr. Poškodenie 

mitochondrií má za následok inhibíciu enzýmov prenášajúcich elektróny, oxidačnej fosforylácie a 

tvorby ATP. Zvyšuje sa aj transkripcia a translácia génov, kt. súvisia s produkciou látok pri 

oxidačnom strese, napr. génu pre hemoxygenázu. DNA nie je prim. miestom zásahu PDT. 

PDT pôsobí aj na cievy nádoru. Poškodenie endotelových buniek s následným uvoľnením 

koagulačných faktorov zapríčiňuje vznik trombov v príslušnej oblasti a zamedzuje prekrveniu 

nádoru. In vivo nastáva nekróza nádoru uţ 24 – 48 h po oţiarení. Niekedy však po 1 – 2 týţd. začne 

nádor opäť rásť. Rezistencia nádorových buniek na PDT môţe byť podmienená hypoxiou (pri 

poklese koncentrácie O2 v bunke < 2 %), nedostatočnou akumuláciou fotosenzibilizára v nádore al. 

nedostatočnou koncentráciou svetelnej energie v oţarovanej oblasti. 

V th. karcinómu koţe, bazaliómu, lupusu a condylomata lata ţenských genitálií ako fotosen-

zibilizátor prvýkrát pouţil Tappeiner a Sesionek (1903) eozín. R. 1942 sa ako fotosenzibili-zátor 

prvýkrát i. v. aplikoval exogénny hemotoporfyrín v experimente a r. 1960 jeho deriváty aj v klin. 

štúdiách (Photofrin
®
, Photosan

®
). V štádiu výskumu sú v súčasnosti degradačné produkty chlorofylu, 

benzoporfyríny, feoforboly a pyrofeoforboly, ftalokyaníny a naftokyaníny, purpuríny a syntetické 

farbivá, ako je benzofenotiazín, metylénová modrá, rodamín 123. 

Účinnosť PDT závisí od druhu fofosenzibilizátora, pouţitého svetelného zdroja a koncentrá-cie 

kyslíka v nádorovej bunke. Najčastejšie sa pouţívajú farbivové lasery (dye lasers), kt. sa budia 

argónovým laserom. Ako farbivo sa pouţíva rodamín B al. červeň Kiton Red. Diódové lasery sú 

lacnejšie, ale nedajú sa ladiť. V prípade koţných nádorov moţno pouţiť aj zdroj nekoherentného 

svetla (napr. xenónovú výbojku).  

V klin. praxi sa PDT prvýkrát pouţila r. 1976. Dosiaľ sa pouţila v th. nádorov v orofaciálnej oblasti 

ORL (karcinómy ústnej dutiny, nazofaryngu, orofaryngu, laryngu, priušnice a nádory očí), v 

dermatológii (malígny melanóm, spinocelulárny karcinóm, Kaposhiho sarkóm, koţné metastázy 

karcinómu prsníka), v neurochirurgii v kombinácii s chir. výkonom (endobron-chiálne nádory, 

karcinómy močového mechúra, paţeráka, ţalúdka, kolorektálne nádory a nádory krčka maternice).  

fotoefekt – 1. jav pri kt. sa z atómov účinkom oţiarenia, napr. infračerveným svetlom uvoľňujú atómy; 

2. úplné pohltenie gama al. rtg. ţiarenia v elektrónovom obale al. jadre atómu. Pri f. ide o úplnú 

absorpciou fotónu elektrónom atómového obalu. Fotón odovzdá všetku svoju energiu (h.) 



orbitálnemu elektrónu, kt. je vypudený zo sféry atómu s 

kinetickou energiu (m.v
2
)/2. Veľkosť tejto energie sa rovná 

energii fotónu zmenšenej o energiu EV potrebnú na 

uvoľnenie elektrónu z väzby v atóme 
 
            m .v

2
 

 h.  ––––– + EV 
      2 

 

Pravdepodobnosť f. je vyššia pri niţších energiách fotónov, najväčšia je však pri rovnosti energie 

fotónov a väzbovej energie: h EV. Pri malý energiách fotónov je f. najčastejšou formou 

interkaide. Asi 80 % fotónov sa absorbuje vo vrstve K, ak je však energia fotónu menšia ako 

väzbová energia elektrónu vo vrstve K, môţe vzniknúť f. aţ na vzdialenejšej vrstve L, M atď. 

So zvyšujúcou sa energiou sa emitovaný elektrón menej odchyľuje od pôvodného smeru fotónu, pri 

energiách blíţiacich sa hodnote EV sa odchyľuje v pravom uhle. Na miesto uvoľnené emitovaným 

elektrónom preskakuje elektrón zo vzdialenejšej vrstvy a pritom sa vysiela fotón charakteristického 

rtg ţiarenia al. Augerov elektrón. Energia emitovaného fotónu je charakteristická pre daný atóm – 

charakteristické ţiarenie.  

Excitované atómy sa môţu vracať do základného stavu emisiou ďalších elektrónov s rovnakou 

celkovou energiou ako by malo charakteristické ţiarenie (tzv. Augerove elektróny). 

fotoelasticimetria – optická metóda, kt. umoţňuje z charakteru umelého dvojlomu, vyvolaného 

mechanickým napätiami v priehľadnom modeli z opticky izotropného materiálu, určiť skutočné 

rozloţenie mechanických napätí v modelovom objekte. 

fotoelektret – zdroj napätia, kt. podstatou je dielektrikum polarizované súčasným pôsobením elekt. 

poľa a osvetlením. 

fotoelektrický jav – uvoľňovanie elektrónov z kovov al. polovodičov pri ich osvetlení. F. j. sa 

vysvetľuje odovzdaním energie, kt. prinášajú →fotóny elektrónom látky. Rozoznáva sa vonkajší a 

vnútorný f. j. 

Vonkajší fotoelektrický jav spočíva v tom, ţe svetelné ţiarenie dopadajúce na povrch telesa môţe 

pri vhodnom mnoţstve dodanej e. uvoľniť z telesa elektróny. Časť energie spotrebuje elektrón na 

odtrhnutie sa od kovu, zvyšok tvorí jeho pohybovú energiu, kt. je obmedzená energiou dopadajúcich 

fotónov, t. j. frekvenciou, príp. vlnovou dĺţkou dopadajúceho svetla. F. j. sa vyuţíva v rôznych 

typoch →fotočlánkov. 

Vnútorný fotoelektrický jav je zaloţený na tom, ţe energia dopadajúceho fotónu nestačí na to, 

aby elektrón opustil povrch materiálu, ale pozmení energiu elektrónu vnútri látky. Elektróny sa napr. 

z polovodiča neuvoľňujú, ale prispievajú k zväčšeniu jeho elekt. vodivosti. 

fotoelektrický odpor – fotoodpor, druh detektora na meranie intenzity elektromagnetického ţiarenia 

zaloţený na zmene vodivosti niekt. polovodičov (kremík, germánium, CdS) pri oţiarení. Zvýšenie 

vodivosti polovodiča je vyvolané prechodom elektrónov z valenčného pásma polovodiča do 

vodivostného účinkom energie dopadajúcich fotónov. Vodivosť týchto látok môţe byť pri osvetlení 

aţ 10
4
-krát väčšia ako v tme. Spektrálny rozsah obsiahne viditeľnú, ultrafialovú i rtg. oblasť ţiarenia. 

Navyše sa pouţívajú fotoodpory zhotovené z CdS. 

fotoelektrón – elektrón emitovaný z povrchu kovu po jeho oţiarení svetlom, najmä s krátkou vlnovou 

dĺţkou.  

fotoemisia – [photoemissio] uvoľňovanie elektónov z katódy →fotónky účinkov svetla (fotónov). 



fotoepikutánny test – epikutánny test, kt. slúţi na vyšetrenie fotoalergického al. fototoxick=ho 

pôsobenia niekt. látok. 

fotoerupcia – [photoeruptio] vyráţka vznikajúca v súvislosti s pôsobením svetla, UV ţiarenia. 

fotoerytém – [photoerythema] erytém vzniknutý následkom expozície svetlu.  

fotoexcitácia – vzbudenie atómu dopadajúcim ţiarením. 

fotoferéza – druh fotochemoterapie na princípe leukaferézy, metóda th. napr. koţných T-

lymfocytových lymfómov, transplantológii – rejekcie alogénnych štepov al. chronickej reakcie štepu 

proti hostiteľovi (angl. graft versus host disease, GVHD). Po perorálnom podaní fotoaktívnej látky, 

napr. metoxsalénu al. psoralénu (8-metoxypsoralénu) sa odoberá pacientovi krv (leukocyty), kt. sa 

nechá obiehať cez zdroj UV ţiarenia a opäť sa vracia pacientovi. Predpokladá sa, ţe sa tým vyvolá 

stimulácia imunitného systému hostiteľa.  

fotofília – [photophilia] svetlomilnosť, nevyhnutnosť svetla na rast a i. ţivotné funkcie svetlomilných 

organizmov. 

fotofluorografia – [photofluorographia] syn. fluorografia, abreuografia, štítkovanie, fotografické 

snímky skiasko-pického obrazu na malým filmoch s pouţitím silnej šošovky. Pouţíva sa pri 

hromadnej röntgenografii hrudníka.  

fotofluoroskopia – [photofluoroscopia] →skiaskopia.  

fotofóbia – [photophobia] 1. svetloplachosť, abnormálna citlivosť na svetlo; vyskytuje sa pri albinizme 

a rôznych chorobách spojovky, rohovky; býva prítomná pri osýpkach, psitakóze, encefalitíde, 

škvrnitom týfe (Rocky Mountain fever) a Reiterovom sy.; 2. psychol. chorobný strach zo svetla s 

iracionálnym úsilím vyhýbať sa osvetleným miestam. 

fotofosforylácia – tvorba ATP v chloroplastoch počasa →fotosyntézy, analogická oxidačnej 

fosforylácii. Pri cyklickej f. je tvorba ATP spriahnutá s uvoľnením energie vzniknutej zo spätného 

cyklického toku elektrónov zo systému redukujúceho feredoxín k chlorofylu. 

fotoftalmia – [photophthalmia] oftalmia vyvolaná intenzívnym svetlom, napr. elekt. svetlom, lúčmi 

zváracieho oblúka, odrazom svetla od snehu (opthalmia nivalis). 

fotogénny – [photogenes] 1. vyvolaný svetlom, napr. fotogénna epilepsia; 2. produkujúci al. emitujúci 

svetlo, fosforeskujúci.  

fotografický prístroj – fotoaparát, zariadenie, kt. umoţňuje zachytiť obraz utvorený objek-tívom na 

svetlocitlivú vrstvu fotografického materiálu. F. p. je v podstate svetlotesná komora. Svetlo môţe 

prejsť len šošovkou, optickou zloţkou, kt. premieta obraz na materiál vnútri f. p. Materiálom býva 

film s emulziou na povrchu, kt. chem. vlastnosti sa pri osvite zmenia, a po vhodnom spracovaní sa 

vývolá obraz. Emulzia je zo zŕn halogenidu striebra, suspendovaného v ţelatíne. Po svetelnej 

expozícii a chem. spracovaní (vyvolaní) sa zrná menia na čierne kovové striebro. Čiastočne al. 

úplne neexponovaný halogenid striebra sa zmýva z filmu a obraz sa stáva trvalým (→fotografický 

proces). Získava sa tak obrátený, negatívny obraz, pôvodne svetlé miesta sa reprodukujú ako 

tmavé a opačne. Premena negat. obrazu na pozitív-ny obraz bola spočiatku problémom, kým sa 

nevyvinula negatívno-pozitívna technika, kt. výhodou bolo utváranie nespočetného mnoţstva pozit. 

obrázkov. 

História fotogtrafických prísdtrojov – prvý fotografický obraz utvoril Francúz N. Niepce (1826). 

Tzv. dagerotypiu zaviedol L. Daguerre (1839). Pouţívala sa pritom medená platňa pokrytá AgCl, 

citlivým na stvetlo, a potreboval 1/2 h na expozíciu. Striebro exponované parám Hg zbelelo a obraz 

sa fixoval pomocou NaCl. Získal sa pritom pozit. obraz. Proces pozitív–negatív, tzv. kalotypiu, 

vynašiel Angličan W. F. Talbot (1841). Negat. papier sa umiestil oproti citlivej vrstve iného 



neexponovaného papiera. Potom 

bol negat. papier odrazu 

presvietený. Na citlivej vrstve 

druhého papiera vznikol po vyvolaní 

pozit. obraz.  

 

Rozvoj fotografie nastal po 

zavedení mokrého postupu (1851). 

Na sklenú platňu sa nanášalo 

kolódium a tá sa namáčala do rozt. 

dusičnanu strieborného. Mokrá 

platňa sa vo f. p. exponovala a 

vyvolala skôr ako uschla. V 70. r. 

min. stor. sa mokré kolódium 

nahradilo suchou, oveľa citlivejšou 

ţelatínou. Pouţívala sa spúšť s 

pruţinou, čo umoţnilo skrátiť 

expozičný čas na 1/25 s a 

fotografovanie bez statívu. Prvý f. p. 

Kodak zhotovil Američan G. Eastman (1888), v kt. namiesto dosiek pouţil cievky citlivého papiera, 

neskôr nitrocelulózu al. film, kt. mohol zostať zvinutý medzi expozíciami. V 20. r. 20. stor. uviedla 

Leica prvý miniatúrny f. p., v kt. sa pouţíval 35 mm kinofilm. V polovici 20. stor. Američan E. Land 

vynašiel Polaroid, v kt. sa film vyvolával priamo v aparáte. V prípade, ţe je dôleţitejšia kvalita 

obrázka ako pohodlie pri fotografovaní, pouţívajú sa však naďalej zvitkové al. hárkové filmy.  

Moderné fotoaparáty majú namiesto jednoduchého priameho hľadáčika 35 mm jednookú zrkadlovku 

umoţňujúcu pouţívateľovi vidieť presný obraz objektu, kt. bude fotografovať. Väčšie aparáty majú aj 

reflexný hľadáčik. V prípade dvojokej zrkadlovky je zrkadlo pevné a má svoj vlastný objektív s tými 

istými vlastnosťami ako snímací objektív.  

Zloţitejšie 35 mm f. p. majú vlastný expozimeter, kt. meria mnoţstvo svetla dopadajúce na predmet, 

a podľa toho nastavia rýchlosť expozície a vhodné otvorenie objektívu. Môţu mať vstavané aj 

elektronické ovládania a automatické zaostrovanie. Pouţívateľ si len vyhľadá vhodný objekt a stlačí 

spúšť. 

Objektív vo f. p. musí mať v max. miere vykorigované všetky zobrazovacie chyby (→šošovky), 

pretoţe zobrazuje veľké predmety širokým zväzkom lúčov. Aby sa mohli získať obrazy objektov 

leţiacich v rôznych vzdialenostiach od prístroja, f. p. obsahuje mechanické zariadenie na úpravu 

vzdialenosti objektívu od fotografickej emulzie. 

Súčasťou objektívu je irisová clona (obr. 2), pomocou kt. sa mení veľkosť apertúrovej clony, a tým aj 

svetelný tok vstupujúci do objektívu. Veľkosť clony určujú clonové čísla c0, kt. sú definované 

vzťahom 
 
         f

,
 

c0 = –– 
        D 

D  – priemer vstupnej pupily; f
, 
– ohnisková vzdialenosť objektívu. 

Clonové čísla sú zoradené na stupnici s geometrickou postupnosťou; prvý člen je 1 a kvocient √2 

(kaţdé ďalšie číslo postupnosti je násobkom predchádzajúceho čísla). Poradie čísel je 0,5, 0,7, 1, 

1,4, 2, 2,8, 4, 5,6, 8, 11, 16, 22. 



 

Obr. 2. Irisová clonka reguluje mnoţstvo svetla prepúšťaného cez objektív. Skladá sa z 

prekrývajúcich sa otočných lamiel, kt. sa pohybujú tak, ţe sa zväčšuje otvor v strede clonky 

 

 

Rozoznáva sa niekoľko typov objektívov, napr. Petzvalov, Taylorov, →teleobjektív, zrkadlový objektív 

(obr. 3). 

 

Obr. 3. Typy objektívov. a – Petzvalov 

objektív; b – súmerný objektív; c – Taylorov 

objektív; d – teleobjektív  

 

 

 

 

 

Relat. otvor objektívu je daný veličinou: 
 
   1       D 
   –– = –– 
   c0       f

,
 

Objektív charakterizuje aj jeho svetelnosť. Mnoţstvo svetla, kt. sa dostávana fotografickú platňu, 

závisí totiţ od priemeru vstupnej pupily D a od vzdialenosti medzi obrazovou a hlavnou rovinou 

objektívu.  

Zavedenie panchromatického filmu, citlivého na červené svetlo, umoţňovalo lepšie interpretovanie 

tónových odtieňov. Neskoršie filmy s vyššoiu citlivosťou umoţnbili fotografovať aj za slabšieho 

osvetlenia, ale bývali menej ostré, pretoţe strieborné zrná boli väčšie. Tento problém sa neskôr 

vyriešil zavedením jemnozrnných citlivých filmov.  

Ťaţkopádne spôsoby vyvolávania farebných fotografií, vynájdené koncom 19. stor., nahradili v 30. r. 

20. stor. moderné farebné filmy Kodachrom a Agfacolor. Boli to niekoľkovrstvové filmy, na kt. tri 

oddelené emulzie zachytili modré, zelené a červené časti obrazu. Tie sa potom spracúvali a 

dofarbovali kaţdú vrstvu príslušnými dodatočnými farbami (ţltou, purpurovočer-venou a 

modrozelenou) a utvárali sa tak tri pozit. obrazy jeden na druhom, kt. spolu reprodu-kovali pôvodné 

farby originálu. Konečným obrázkom bol diapozitív. Dalo sa cezeň pozerať, mohol sa i premietať; 

onedlho bol zavedený systém negatív–pozitív na výrobu farebných obrázkov. 

K aplikovanej fotografii patrí fotomikrografia, kt. utvára zväčšené obrazy veľmi malých objektov, kt. 

sa dosahujú objektívmi s krátkou ohniskovou vzdialenosťou al. fotografovaním cez mikroskop. 

Postupné fázy pohybu, kt. je prirýchly, aby sa dal pozorovať voľným okom zachytáva rýchlostná 

fotografia. Okrem pouţitia rýchlostnej spúšte sa môţe pouţiť aj tzv. stroboskopia, pri kt. fotoaparát s 

otvoreným objektívom postupne zachytáva snímky pohybu-júceho sa objektu, kt. osvetľujú 

prerušovaní záblesky svetla. Táto technika sa môţe pouţívať na štúdium veľmi rýchlych pohybov a 

i. dejov. Pouţitím filtrov a špeciálnych filmov moţno vidieť čast elektromagnetického spektra, teda 

iné ako je viditeľné svetlo, napr. rtg al. intrafračervené. 



Nová generácia f. p. sa začala vynájdením digitálneho fotoaparátu, kt. snímky zaznamenáva na 

pevný nosič namiesto filmu. Prvý prototyp vyvinul Steve Sasson vo firme Kodak. Váţil 3,5 kg, mal 

rozlíšenie 0,01 megapixelu a zosnímanie prvej fotografie trvalo 23 s. Na trh sa dostal r. 2001. V 

súčasnosti ich vyrábajú viaceré firmy (Canon, Casio, Minolta, Panasonic, Pentax, Sanyo, Sony). 

Napr. Casio Exilim EX-S100 má rozmery 88 × 57 × 16,7 mm; hmotnosť ~113 g, rozlíšenie 3,2 MPix; 

Nikon Coolpix 7900 rozmery 88 × 60 × 36,5 mm; hmotnosť: ~150 g, rozlíšenie 7,1. 

fotografický proces – proces zaloţený na →fotochemickej reakcii. Pri fotografovaní sa objekt 

premietne spojnou centrovanou sústavou →šošoviek (objektívom) na svetlocitlivú vrstvu, kt. tvoria 

ţelatínové emulzie halogenidov striebra (AgBr, AgCl) nanesené na sklo al. priezračný (napr. 

celuloidový) film. 

Na osvetlených miestach sa vyredukuje voľné striebro v mnoţstve úmernom intenzite dopadajúceho 

ţiarenia. Celkový proces moţno vyjadriť rovnicou AgBr + fotón → Ag + Br 

Pri prim. deji tejto reakcie vyráţa fotón z iónu halogenidu elektrón, kt. sa stane voľnme pohyblivým 

(prejde od tzv. vodivostného pása): Br
–
 + fotón → Br + e

–
 

Voľný elektrón sa môţe zachytiť iónom striebra Ag
+
 + e

–
 → Ag 

Atómy striebra utvorené pohltením elektrónu uţ nie sú viazané coulombovými silami a sú teda 

zvýšene pohyblivé. V dôsledku toho sa zhlukujkú ako zárodky budúceho obrazu. Ich počet a 

rozmery sú malé, okom neviditeľné (latentný obraz). 

Osvetlená (exponovaná) platňa s latentným obrazom sa vyvoláva, t. j. pomaly pracujúcim 

redukovadlom (vývojka) sa jednotlivé čiastočne metalizované elementy mrieţky halogenidu striebra 

celkom redukujú a latentný obraz tak prechádza na normálne kryštály striebra. Na najsilnejšie 

osvetlených miestach sa vyredukuje najviac striebra. Tieto miesta sú čierne, kým neosvetlené 

miesta svetlé. Takýto negatív verne zobrazuje gradáciu svetlých a tmavých miest objektu, avšak v 

opačnom pomere: svetlé miesta objektu sú na negatíve čierne a tmavé miesta svetlé. Aby sa 

striebro na svetle ďalej neredukovalo, vyvolaný negatív sa ustaľuje, t. j. zvyšok AgBr sa rozpustí v 

rozt. tiosíranu sodného (ustaľovača):   

Ag
+
 + 2 S2O3

2–
  → [Ag(SO2O3)2]

3–
 

Aby sa dosiahla prirodzená gradácia svetlých a tmavých miest, osvetlí sa cez negatív papier s 

nanesenou svetlocitlivou vrstvou. Papier sa znova spracuje rovnako ako negatív. Tak sa získa 

pozitív, kt. verne zobrazuje fotografovaný objekt; svetlé miesta objektu sú svetlé, a naopak.  

Halogenidy striebra nie sú citlivé na dlhovlnové oblasti spektra (> 500 nm), pretoţe tu neabsorbujú 

svetlo. Citlivú vrstvu moţno senzibilizovať aj na svetlo s väčšími vlnovými dĺţkami pridaním 

príslušných senzibilizátorov. Napr. citlivosť AgBr sa posúva k červenej strane spektra pridaním 

Ag2S. Elektróny prislúchajúce sírnikovým iónom leţia totiţ energeticky bliţšie k vodivostnému pásu 

neţ v kryštále AgBr. Na uvoľnenie elektrónu stačí oţiariť kryštál svetlom väčšej vlnovej dĺţky. 

Emulzie citlivé na rôzne vlnové dĺţky sa prakticky pripavujú pridaním farbiva ľahko uvoľňujúceho 

elektrón pri oţiarení svetlom vlnovej dĺţky, na kt. má byť materál citlivý. 

Redukcia farbivom sa uskutočňuje interakciou molekuly senzibilizátora s bromidovým iónom. Výber 

vhodného senzibilizátora umoţňuje pripraviť emulziu poţadovanej citlivosti. Takto moţno pripraviť 

vrstvy citlivé na celú oblasť viditeľného spektra (panchromatické materiály), ba aj na infračervenú 

oblasť. Fotografovanie v infračervenej oblasti je výhodné napr. v leteckej fotografii. Vlhkosť ovzdušia 

(mraky, hmla) rozptyľuje totiţ infračervené lúče podstatne menej ako viditeľné. 

fotoheterotrof – organizmus vyuţívajúci na rast org. zlúč. a získavajúci energiu vo forme fotónov 

z viditeľného svetla, ale uhlík z org. látok (na rozdiel od fotoautotrofných organizmov, kt. získavajú 

energiu z fotónov svetla a uhlík z CO2).  



fotochémia – náuka o procesoch, pri kt. sa mení svetelná energia na chem. a naopak. Pri absorpcii 

svetla sa utvárajú silné reakčné aktívne centrá. Molekula, kt. absorbovala svetelnú energiu, sa 

rozpadne na atómy, príp. skupiny atómov vstupujúce do reakcie, al. sa dostávajú bez toho, aby sa 

rozpadli do vzbudeného stavu, v kt. potom reagujú (→fotochemické reakcie). Na charakterizovanie 

závislosti medzi mnoţstvom pohltenej svetelnej energie a počtom vzniknutých molekúl produktu 

reakcie sa pouţíva kvantový výťaţok fotochemických reakcií g. Vyjadruje sa ako pomer počtu 

vzniknutých molekúl produktu k počtu pohltených kvánt. Kvantový výťaţok sa mení v širokom 

intervale (od 10
-2

 po 10
5
). Vysoké výťaţky dávajú reťazové reakcie, nízka napr. vyţarovanie 

absorbovanej energie. Kvantový výťaţok závisí aj od vlnovej dĺţky svetla. 

fotochemické reakcie – chem. reakcie vyvolané al. urýchľované svetelným ţiarením. Patrí sem 

asimilácia uhlíka rastlinami, blednutie farieb na svetle, vznik ozónu v atmosfére, →fotografický 

proces a i. Kaţdá f. r. sa skladá z dvoch stupňov. Pohltené svetlo vyvoláva bezprostredný prim. dej, 

po kt. nasledujú uţ bez účasti svetla sek. deje. Obidva stupne nasledujú veľmi rýchlo za sebou, 

takţe často ich nemoţno od seba odlíšiť. 

Ak sa na f. r. zúčastňujú atómy látky B, prejdú po pohltení →fotónu do stavu s vyššou energiou. 

Tento vzbudený (excitovaný) stav súvisí s prechodmi elektrónov na vyššie energetické hladiny (príp. 

aţ s ionizáciou atómu). Prim. fotochemický dej moţno znázorniť schémou 

B + fotón → B* 

Osud vzbudenej častice B* v nasledujúcom sek. procese môţe byť rozličný. Častica sa môţe svojej 

nadbytočnej energie zbaviť chem. reakciou s inou časticou (f. r.) al. vyţiarením energie 

(→fluorescencia), príp. sa nadbytočná energia rozptýli zráţkami s inými atómami al. molekulami. 

Ak pohltia svetelnú energiu molekuly AB, sú dané viaceré moţnosti prim. deja: 1. obyčajné 

vzbudenie molekuly (AB + fotón → AB*); 2. pohltená energia stačí na disociáciu molekuly AB + 

fotón → A + B; 3. vzniká najprv vzbudená molekula, kt. sa po kratšom čase disociuje (AB + fotón → 

AB* → A + B).  

Sek. reakcie prebiehajúce po premenách vyvolaných prim. dejom sa riadia obyčajnými zákonmi 

termodynamiky a chem. kinetiky. 

Grottus (1818) a Draper (1839) zistili, ţe fotochemicky aktívne sú iba lúče, kt. sa reagujúcim 

systémom pohltia (Grottusov-Draperov zákon). Chem. pôsobenie svetla je úmerné súčinu jeho 

intenzity a času (Bunsen, 1862). Presnejšiu kvantitatívnu formuláciu fotochemických zákonov 

umoţnila kvantová teória. Na jej základe Einstein (1905) vyslovil tzv. fotochemický zákon 

ekvivalencie: počet častíc (molekúl al. atómov) zúčastnených na prim. fotochemickom deji sa rovná 

počtu pohltených fotónov. Ak E je celková pohltená energia, počet svetelných kvánt (veľkosti h), a 

tým počet častíc zúčastnených na prim. deji N0 bude: 
 
            E 
 N0 =  ––– 
           h

Mierou rýchlosti f. r. je mnoţstvo vzniknutého produktu za 1 s, tzv. kvantový výťaţok reakcie 
 
         dn/dt 
 = ––––– 
           a 

kde dn/dt je rýchlosť reakcie a a počet fotónov pohltených za s, t. j. intenzita absorbovaného svetla 

(pohltený ţiarivý tok). 

Meria sa rýchlosť reakcie prebiehajúcej v kyvete v dôsledku pohlcovania svetelnej energie. Intenzita 

absorbovaného ţiarenia a sa vypočíta z rozdielu pôvodného ţiarivého toku 0 ţiarenia 

dopadajúceho na kyvetu a ţiarivého toku  prešlého ţiarernia. Detektorom býva termočlánok 



spojený s bolometrom (počiernenou kovovou fóliou). Bolometer funguje ako čierne teleso a pohlcuje 

všetko dopadajúce ţiarenie. Príslušné zvýšenie teploty sa meria termočlánkom. Ako detektor sa 

môţe pouţiť fotočlánok, kt. má však oproti bolometru nevýhodu, lebo jeho údaje závisia od vlnovej 

dĺţky ţiarenia. Preto sa fotočlánok musí kalibrovať pre kaţdú vlnovú dĺţku osobitne. 

Celkové mnoţstvo fotónov sa dá merať aj chem. aktinometrami. 

Príklady f. r.: 

• Fotochemickou izomerizáciou je premena cis-trans, napr. premena kys. fumarová účinkom svetla 

na kys. jablčnú  
 

HOOC – C – H                      H – C – COOH 

                      –––→             

        H – C –COOH      H – C – COOH 

Fotón pohltený v prim. f. r. roztrhne slabšiu -väzbu, takţe dvojitá väzba sa mení na jednoduchú. To 

umoţňuje rotáciu skupiny H–C–COOH. Väčšina vzbudených molekúl sa však vráti do normálneho 

stavu skôr neţ takého otočenie nastane, preto je kvantový výťaţok tejto reakcie nízky (= 0,1). 

• Fotochemickou syntézou je tvorba ozónu vplyvom UV ţiarenia. Prim. stupeň vzbudenia molekuly 

je reakcia 

O2 + fotón O2*  

Aktivovaná molekula kyslíka reaguje s ďalšími podľa schémy 

O2* + O2 → O3 + O 

O2 + O → O3 

Celkove moţno fotochemickú syntézu vyjadriť rovnicou 

3 O2 + fotón → 2 O3 

Kvantový výťaţok sa rovná dvom. 

• Príkladom fotochemického rozkladu (fotolýzy) je rozpad jodovodíka, kde sa v prim. stupni disociuje 

molekula HI 

HI + fotón → H + I 

Potom nasledujú sek. reakcie 

H + HI → H2 + I 

I + I → I2 

Schéma celkovej reakcie je  

2 HI + fotón → H2 + I2 

Kvantový výťaţok sa rovná dvom. 

• Ďalším typom f. r. sú reťazové reakcie, kt. charakterizujú vysoké kvantové výťaţky. Napr. syntéze 

HCl sa v prim. stupni disociuje molekula chlóru 

Cl2 + fotón → Cl + Cl 

po čom nasledujú ďalšie reakcie. Kvantový výťaţok j = 10
5
 zodpovedá strednej dĺţke reťazí. 

• Príkladom iónovej reakcie v rozt. je oxidácia FeCl2, kde prim. dej prebieha podľa reakcie 

Fe
2+

 . H2O + fotón → Fe
3+

 + H + OH
–
 



Pri osvetlení kryštalických halogenidov preskakujú vnútri kryštálovej mrieţky elektróny medzi 

aniónmi a katiónmi, napr.  

Ag + Cl
–
 + fotón → Ag + Cl 

Vzniknuté atómy kovu pritom sfarbujú kryštály. 

Často f. r. nevzniká následkom pôsobenia svetla určitej vlnovej dĺţky, lebo reagujúce látky 

nepohlcujú svetlo. Reakciu však moţno vyvolať pridaním tzv. senzibilizátorov, kt. v tejto oblasti 

vlnových dĺţok svetlo pohlcujú a potom pohltenú energiu odovzdávajú reagujúcim časticiam 

(fotosenzibilizované reakcie). 

Takouto reakciou je napr. asimilácia uhlíka rastlinami. Moţno ju znázorniť rovnicou 

n CO2 + n H2O + xh CH2O)n + n O2 

Senzibilizátorom je chlorofyl a reakciu podmieňujú časti spektra viditeľného svetla, kt. chlorofyl 

pohlcuje (600 – 700 nm). Kvantový výťaţok reakcie je asi 0,1. 

Najdôleţitejšou technickou aplikáciou f. r. je →fotografický proces. 

fotochemodesenzibilizácia – [photochemodesensibilisatio] liečebný postup, pri kt. sa pouţívajú 

chem. látky (napr. psoralény) a UV ţiarenie na →desenzibilizáciu. 

fotochemoterapia – [photochemotherapia] liečebná metóda, pri kt. sa pouţíva svetlo (obvykle UV 

ţiarenie) a chem. látky s účinkom senzibilizujúcim ţiarenie (napr. psoralény). Mimotelová 

fotochemoterapia (angl. extracorporeal photochemotherapy, ECP) →fotoferéza. 

fotochromogén – mikroorganizmus, kt. pigmentácia sa vyvíja následkom expozície svetlu, napr. 

Mycobacterium kansasii (za svetla je ţltooranţový, kým v tme skoro bezfarebný). 

fotochronometráţ – spojenie snímky pracovného dňa s chronometráţou počas plnenia určitej 

pracovnej úlohy.  

fotoionizácia – svetelná ionizácia plynu, premena neutrálnych molekúl plynu na častice s elekt. 

nábojom pomocou energie fotónu.  

fotokatalýza – zvýšenie rýchlosti niekt. chem. reakcií, pričom urýchľovačom je svetlo určitej intenzity 

a vlnovej dĺţky. 

fotokatóda – látka emitujúca elektróny (fotoelektróny) do vákua následkom absorpcie ţiarenia (rtg., 

UV, svetelného, infračerveného). 

fotokeratitída – [photokeratitis] poškodenie rohovky vyvolané expozíciou slnenčého ţiarenia. Vzniká 

po latencii úmernej expozícii v rozpätí 6 – 12 h. Prejavuje sa akút. hyperémiou, fotofóbiou a 

blefarospazmom. Trvá 1 – 5 d a ostáva bez následkov. Dávkový prah je asi 50 J.m
-2

. Po dlhodobom 

pôsobení ţiarenia UV-A môţe vzniknúť →katarakta. 

fotokinéza – [photokinesis] zmena rýchlosti pohybu, napr. baktérií následkom osvetlenia. 

fotokymograf – kamera s pohybujúcim sa filmom na snímanie pohybov, napr. strunový galvanometer 

zobrazujúci pohyb vo forme čiary. 

fotokleistogamia – kleistogamia (samoopelenie) v dôsledku nedostatku svetla. 

fotoklystrón – elektrónka slúţiaca na demoduláciu koherentného ţiarenia. 

fotokoagulácia – [photocoagulatio] kondenzácia proteínového materiálukontrolovaným intenzívnym 

lúčom svetla. F. sa uplatňuje v oftalmológii (th. diabetickej retinopatie, ablácie sietnice, 

intraokulárnych nádorov a i.), neurochirurgii a i. chir. disciplínach. Pouţívajú sa pritom 

monochromatické laserové lúče, kt. spektrum sa pohybuje od modrej farby (488 nm) po farbu 



červeného rubínového lasera (694,3 nm). Spočiatku sa pouţívala xenónová výbojka (Meyer-

Schwickerath, 1954), kt. vyţaruje biele svetlo (obsahuje aj infračervené a UV lúče). Koncom 60. 

rokov sa zaviedol argónový laser (L
,
Esperance, 1968), kt. lúče sú zloţené prevaţne z modrej (488 

nm) a zelenej zloţky (514,5 nm). Zmiešané svetlo sa pouţíva na koaguláciu sietnice smerom od 

makuly na perifériu a po odfiltrovaní modrej zloţky sa zelené svetlo pouţíva na koaguláciu v 

makule.  

Pri f. sa vyuţíva intenzívne svetlo skoncentrované do úzkeho lúča, kt. vedie z miesta vzniku 

(laserová rúra) vláknovou optikou na štrbinovú lampu. Pri spustení lasera chráni operatéra clona. 

Pomocou kontaktnej šošovky s antireflexnou vrstvou sa zameriavací lúč zaostrí na sietnicu. 

Laserový lúč sa v závislosti od vlnovej dĺţky pohlcuje v štruktúrach sietnice a cievovky, pričom v 

mieste asborpcie sa zvýši teplota a tkanivá sa termicky poškodia. Po niekoľkých d sa zasiahnuté 

miesto vyhojí jazvou, hypoxická zóna sa zmení na anoxickú, kt. uţ nie je zdrojom impulzov na 

proliferáciu. 

Indikáciou na f. je neproliferatívna diabetická retinopatia s klin. významným edémom makuly, niekt. 

prípady preproliferatívnej diabetickej retinopatie a všetky typy proliferatívnej diabetickej retinopatie. 

Pri exsudatívnej makulopatii sa osvedčuje fokálna f., pri edematóznej makolupatii (okrem postihnutia 

oblasti foveoly) mrieţková f. Výsledky panretinálnej f. zasahujúcej aţ do makuly pri ischemickej 

makulopatii nie sú presvedčivé a vo vyššom veku je panretinálna f. kontraindikovaná pretoţe môţe 

zvýrazniť edém makuly s výpadom časti zorného poľa. Pri proliferatívnej diabetickej retinopatii sú 

výsledky f. tým lepšie, čím včaššie sa vykoná. 

Po f. sa zvyšuje pO2 nad sietnicou. Zlepšením oxygenácie sietnice sa zníţi jej patol. zvýšené 

prekrvenie, predĺţi sa sietniicový obehový čas, zúţia dilatované cievy, zníţi permeabilita ciev, 

exsudácia a neovaskularizácia.  

Predpokladom úspešnej f. je lokálne znecitlivenie, dostatočná mydriáza a priehľadnosť prostredí 

oka. Dávkovanie f. má byť primerané rozsahu postihnutia. Pri neprimeraných intenzitách zásahu 

môţe vzniknúť krvácanie do sietnice aţ roztrhnutie sietnice, urýchliť kalenie šošovky pri začínajúcich 

zákaloch jej jadra, príp. uzavrieť komorový uhol a zvýšiť vnútro-očný tlak.  

fotokolorimetria – objektívna kolorimetria s farebnými filtrami; →kolorimetria. 

fotokompozity – [photocomposita] stomat. výplne tuhnúci pôsobením svetla; jednozloţkové 

kompozitové výplnňové materiály tuhnúce tzv. fotopolymerizáciou. Po oţiarení lúčmi určitej časti 

spektra bieleho svetla (420 – 460 nm) sa aktivujú príslušné lôátky obsiahnuté v kompozitovej 

výplňovej hmote (ubichinóny, benzoínetyléter) a ich rozpadom sa naštartuje polymerizačnmá 

reakcia. F. sú moderné typy výplňových materiálov určené najmä pre frontálny úsek chrupu. Na 

rozdiel od dvojzloţkových kompozít majú výrazne predĺţenú lehotu manipulovateľnosti a väčšiu 

farebnú škálu.  Nevýhodou je ich značne zmraštenie pri tuhnutí. 

fotokonjunktivitída – [photoconjunctivitis] poškodenie spojovky vyvolané slnenčným ţiarením. 

Nasleduje obyčajne po →fotokeratitíde, často sa spája s erytémom koţe tváre a mihalníc. Prejavuje 

sa pocitom piesku v očiach, nadmerným slzením a blefarospazmom. V ťaţších prípadoch sa stráca 

schopnosť videnia na 6–24 h. Príznaky pominú obvykle do 48 h. 

fotokontaktný – týkajúci sa súčasne kontaktu a pôsobenia ţiarenia, najmä UV. 

Fotokontaktný ekzém – kontaktný ekzém, kt. vzniká alergizujúcim účinkom alergénu a UV ţiarenia 

(napr. slnečného). K fotokontaktným alergénom (fotoalergénom) patria napr. niekt. lieky, súčasti 

perfumov a i. Na vyšetrenie sa pouţívajú tzv. fototesty (epikutánne testy, kt. sa vykonáva dvojmo, 

pričom polovica miest sa exponuje UK ţiareniu). 

fotolitotrof – organizmus, kt. získava energiu z org. zdrojov, kt. je schopné →fotosyntézy. 



fotoluminiscencia – [photoluminiscentia] ţiarenie vyvolané svetelnou energiou pohltenou 

priehľadnou látkou. Ide o proces, pri kt. pohltená ţiarivá energia sa mení na nové ţiarenie (o väčšej 

vlnovej dĺţke) a tá zaniká takmer súčasne s prerušením budiaceho ţiarenia (fluorescencia) , al. trvá 

podstatne dlhšie (fosforescencia); vyuţíva sa na zviditeľnenie neviditeľného ţiarenia (UV, rtg ap.). 

Fluorescencia súvisí do veľkej miery s chem. štruktúrou látok. Prvky, kt. vyvolávajú fluorescenciu 

chem. zlúč. sa nazývajú fluorofory; →fluorometria. 

fotolyáza – enzým, kt. po aktivácii svetlom o vlnovej dĺţke 340 – 400 nm štiepi pyrimidínové diméry v 

DNA. 

fotolýza – [photolysis] 1. chem. rozklad účinkom svetla, napr. →fotolýza vody; 2. lýza al. rozpúšťanie 

buniek účinkom svetla. 

fotolýza vody – rozklad vody na vodík a kyslík pomocou svetelnej energie a biokatalyzátorov. F. v. sa 

zaraďuje do necyklickej →fosforylácie, kde energia elektrónu vyrazeného fotónom z molekuly 

chlorofylu sa vyuţíva na premenu vodíkového iónu na vodíkový radikál, kt. sa pripája na koenzým 

NADP
+
 za vzniku NADHP

+
. NADPH

+
 sa vyuţije na redukciu CO2 v →Calvinovom cykle. Ión H

+
 

pochádza z molekuly vody, kt. sa štiepi tak rýchlo, ako rýchlo sa tvorí NADPH
+
. Hydroxylový ión sa 

zmení na radikál, dva radikály utvoria molekulu vody a radikál kyslíka, dva radikály kyslíka molekulu 

kyslíka, kt. je jedným produktom →fotosyntézy. 

fotóm – [photoma] elementárna zraková halucinácia, napr. záblesk svetla, jas al. vnem farieb bez 

objektívneho podkladu. 

fotomedicína – [photomedicina] odbor medicíny, kt. sa zaoberá účinkami svetelného a UV ţiarenia 

na ľudský organizmus, jeho škodlivým vplyvom, ako aj th. vyuţitím. 

fotometer – zariadenie na meranie intenzity svetla prepusteného roztokom skúmanej látky so 

súpravou filtrov; →kolorimetria.  

F. sa môţe pouţiť len na meranie vo viditeľnej oblasti (400–750 nm). Vloţením určitého farebného 

filtra sa časť viditeľného svetla absorbuje a prepustí sa len vlnová dĺţka farebného filtra doplnkovej 

farby (farby filtra). F. pozostáva zo zdroja ţiarenia, monochromátora, kyvety so vzorkou, referenčnej 

kyvety, detektora, zosilňovača a registračnbého zariadenia. 

Ako zdroje sa pouţívajú volfrámové ţiarovka s vlnovými dĺţkami  > 375 nm a deutériová al. 

vodíková výbojka pre oblasť asi 160 – 380 nm. 

Na monochromatizáciu sa pouţívajú filtre, kt. majú odfiltrovať čo najuţší pás spojitého ţiarenia. Ako 

filtre sa pouţívajú zvyčajne sklené farebné filtre, kvapalinové filtre (naplnené rozt. soli, napr. 

CuSO4.5 H2O, KMnO4 atď.) a interferenčné filtre, kt. majú výrazne vyššiu monochromatickosť. 

Na detekciu UV a viditeľného ţiarenia sa pouţívajú zariadenia zaloţené na princípe fotoelektrického 

javu. Sú to fotónky, fotonásobiče, hradlové fotoelektrické články a niekedy aj fotoodpory. Vákuové a 

plynom plnené fotónky a fotonásobiče sú zvyčajne súčasťou kvalitnejších spektrofotometrov. V UV a 

časti viditeľného ţiarenia sa pouţívajú dve fotónky: „modrá“ pre UV a časť viditeľného ţiarenia < 600 

nm a céziová ,,červená`` fotónky, kt. sa pouţíva pre väčšie vlnové dĺţky. Po zosilnení sa 

zaznamenáva pomerný signál, kt. je úmerný pomeru F0/F. Ten sa vedie na registrančné zariadenia, 

kt. je obyčajne perový zapisovač. Zaznamenáva sa obyčajne absorbancia A (v rozsahu 0 aţ 2), 

resp. priepustnosť T oproti vlnovej dlţke al. kmitočtu. 

Kyvety naplnené vzorkou a rozpúšťadlom sú časťou meracieho zariadenia. Kyveta sa vkladá medzi 

monochromátor a detektor ţiarenia. V dvojlúčovom usporiadaní sa do cesty jedného lúča vkladá 

kyveta s rozt. vzorky, do cesty druhého lúča sa vkladá referenčná kyveta s rozpúšťadlom. 



Kyvety sú zväčša hranaté, aby sa zaručila konštantná vzdialenosť planparalelných platničiek. 

Hrúbky absorbujúceho prostredia (kyviet) sa menia od 1 do 100 mm, najčastejšie sa pouţívajú 

kyvety s hrúbkou 10 mm. Kyvety nesmú absorbovať ţiarenie, preto sa pre oblasť UV pouţívajú 

kremené a pre viditeľnú oblasť sklenú kyvety. Špeciálne merania vyţadujú úpravu beţných kyviet, 

preto sa napr. pouţívajú prietokové kyvety, pre prchavé a agresívne látky uzatvárateľné a 

termostatovateľné kyvety, kyveta na meranie plynov atď. 

Rozpúšťadlá musia spĺňať 3 poţiadavky: 1. meraná látka sa musí v danom rozpúšťadle rozopúšťať; 

2. rozpúšťadlo nesmie v meranej oblasti absorbovať ţiarenie; 3. rozpúšťadlo musí byť 

spektroskopicky čisté. 

Prístroje s monochromátorom sa nazývajú →spektrofotometre. 

Objektívny f. je zariadenie na meranie svetelného toku prepusteného meraným rozt. je 

→fotoelektrický článok. 

fotometria – [photometria, g. fotos svetlo + g. metron miera] metóda zaloţená na meraní intenzity 

svetla; vizuálna →kolorimetria s farebnými filtrami. F. je analytická metóda zaloţená na meraní 

intenzity ţiarivého toku a ich zmien vyvolaných absorpciou, rozptylom al. odrazom svetla pri 

interakcii svetla s elementárnymi časticami hmoty, kt. pri tom menia svoje energetické stavy. 

Obyčajne sa meria svetelná absorpcia látok v rozt. Jej veľkosť je pre danú látku charakteristickou 

veličinou závislou od vlnovej dĺţky ţiarenia. V homogénnom prostredí závisí od koncentrácie 

absorbujúcej látky v rozt. a na hrúbke meranej vrstvy. Závislosti uplatňujúce sa pri absorpcii 

vyjadruje →Lambertov-Beerov zákon (→zákony). 
 

         
 log ––– = – . c. l,    (1) 
        0 

kde 0 je intenzita svetelného toku pred absorpciou,  – intenzita svetelného toku prešlého 

absorbujúcim rozt.,  – molárny lineárny absorpčný koeficient., t. j. absorbancia rozt. látky 1 mol/l, 

meranej v 10 mm vrstve pri určitej vlnovej dĺţke, c – koncentrácia absorbujúcej látky v mol/l, l – 

hrúbka absorbujúcej vrstvy v cm. 

Pomer /0 sa nazýva transmitancia T (priepustnosť) a jej záporný logaritmus sa označuje ako 

absorbancia A (predtým extinkcia); platí teda vzťah 

 A = – log T = e. c. l      (2) 

Na analytické účely je vhodnejší vzorec 

 A = A1cm
1%

 . c,        (3) 

kde A je absorbancia meraného rozt., A1cm
1%

 – špecifický absorpčný koeficient, t. j. absorbancia rozt. 

látky s koncentráciou 10 g/l, meraná v 10 mm vrstve pri určitej vlnovej dĺţke; tento koeficient je totoţný 

s absorpčným koeficientom , c, – koncentrácia látky v g/100 ml. 

Na základe zmeranej absorbancie A moţno z rovnice (2) vypočítať molárnu koncentráciu c (mol/l) a jej 

molárny absorpčný koeficient ; z rovnice (3) koncentráciu c, (g/100 ml) al. hodnotu A1cm
1%

, t. j. A/(c, 

). 

Fotometrické metódy zahrňujú súbor analytických metód, kt. spoločným znakom je meranie intenzity 

ţiarenia. Patrí sem: 

Fotometria – meranie absorpcie ţiarivého toku vo viditeľnej oblasti spektra. Pouţité ţiarenie nie je 

monochromatické a predpísaná spektrálna oblasť sa obyvykle vymedzuje filtrom, kt. má v tejto oblasti 

max. transmitanciu. Za nulovú hodnotu sa pokladá absorbancia samotného rozpúšťadla al. rozt. 



obsahujúceho len pouţité skúmadlá. Výpočet obsahu sa vykonáva obyčajne metódou kalibračnej 

krivky.  

Na f. sa pouţívajú →fotometre (fotokolorimetre). 

Princíp metódy – intenzita svetla po prejdení skúmaným rozt. je oveľa slabšia ako intenzita svetla, kt. 

prešlo cez bezfarebný porovnávací rozt. Časť svetelného lúča dopadajúceho na kyvetu so skúmaným 

rozt. sa pohltí, časť prechádza ďalej nepohltená. Mnoţstvo absorbovaného svetla sa nazýva 

absorpciou (A) a svetlo, kt. prešlo priepustnosťou (transmisiou, T); vyjadrujeme ich v %. Intenzitu 

absorpcie vyjadruje →Lambertov-Beerov zákon (→zákony). 

Spektrofluorimetria v UV a viditeľnej oblasti – stupnica vlnových dĺţok pouţitých prístrojov musí 

byť správna pri meraní v UV oblasti < +0,5 nm, vo viditeľnej oblasti < +1 nm. Kontrola sa vykonáva 

štandardným sklom s obsahom holmia, kt. má tieto hlavné maximá absorpcie: 241,4 nm, 279,3 nm, 

453,3 nm a 536,3 nm. Podľa ČSL 4 musí byť rozlišovacia schopnosť prístroja taká, aby pomer 

absorbancie rozt. efedrínchloridu v rozt. kys. chlorovodíkovej 0,1 mol/l) (A1cm
1%

 pri 256 nm najmenej 

9,1) v maxime pri 256 nm k minimu pri 260% nm menší ako 1,45. Správnosť stupnice absorbancií sa 

overuje rozt. dvojchromanu draselného (60,66 mg/l) v rozt. kys. sírovej (0,01 mol/l). Absorbancie 

merané v 10 mm vrstve musia mať tieto hodnoty s odchýlkou + 1 %: 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Vlnová dĺţka     235 nm       257 nm        313 nm      350 nm 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

minimum     maximum    minimum    maximum 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 A      0,748         0,865           0,292     0,640 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Pouţité kyvety nesmú mať v meranej oblasti vlastnú absorbanciu väčšiu ako 0,001, inak treba vykonať 

na ich absorbanciu opravu. Vzdialenosť vnútorných planparalelných stien musí byť pri kyvetách šírky 

10 mm zaručená na 0,1 mm. 

Pri rozpúšťadlách pouţitých na meranie v UV oblasti treba niekedy vyţadovať špeciálne čistenie al. 

akosť. Absorbancia rozpúšťadla v predpísanej spektrálnej oblasti nesmie byť v 10 mm vrstve väčšia 

ako 0,01 a odčíta sa vţdy od absoprbancie rozt. skúšanej látky. Pretoţe špecifický absorpčný 

koeficient látky sa s úzkym absorpčným pásom sa môţe líšiť pri meraní rozličnými prístrojmi, poţaduje 

sa niekedy porovnanie absorbancie rozt. skúšanej látky s absorbanciou rozt. štandardnej látky. Obidva 

merané rozt. sa nemajú líšiť svojou koncentrácou o viac ako 10 %. 

Spektrofotometria – meranie absorpcie prakticky monochromatického ţiarivého toku, a to 

v ultrafialovej (UV) oblasti spektra (185 – 400 nm), vo viditeľnej oblasti (400 – 700 nm) a 

v infračervenej oblasti (2500 – 16 000 nm, t. j. 2,5 – 16 mm). 

Spektrofotometria v infračervenej oblasti – prístroje majú rozsah < 4000 – 600 cm
-1

 (2,5 – 16 mm). 

Kalibrácia vlnočtu sa vykonáva tak, ţe sa zaznamenáva spektrum polystyrénovéhjo filmu hrúbky asi 

0,05 mm. Odchýlky od hodnôt uvedených v tab. nesmú prekročiť 0,5 %. 

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

 Maximá absorpcie polystyrénu 

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

cm
-1

  3104  3083  3061  3027  3003  2924  2850  

mm  3,2201  3,2432  3,266  3,3033  3,3293  3,4188  3,5078 

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

cm
-1

  1944  1802  1603  1495  1028  906  700 

mm  5,138  5,549  6,238  6,692  9,724  11,035  14,29 

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

Rozlišovacia schopnosť prístroja má byť taká, aby rozdiel transmitancie maxima  pri 2850 cm
-1

 a 

minima pri 2874 cm
-1

 bol väčší ako 6 % škály prístroja. 



Meranie v infračervenej oblasti sa pouţíva v liekopise ako skúška totoţnosti, pretoţe infračervené 

spektrum je pre jednotlivé látky charakteristické. Porovnávanie so spektrom látky, kt. totoţnosť sa 

dokázala inými spôsobmi, sa musí vykonať za rovnakých podmienok; spektrum skúšanej látky moţno 

porovnať aj s grafickou reprodukciou spektra štandardnej látky. 

Ak sú porovnávané spektrá látok v pevnom stave, napr. tbl. vylisovaná zo smesi skúšanej látky a 

bromidu draselného, môţe byť príčinou rozdielu v infračervenom spektre pomymorfia. V takýchto 

prípadoch treba skúšanú i porovnávaciu látku najprv rozpustiť vo vhodnom roz-púšťadle a po jeho 

odstránení skúšku opakovať. Ak sa spektrofotometria v intračervenej oblasti pouţije na zistenie, resp. 

overenie polymorfie, porovnávajú sa spektrá látok v pevnom stave. 

Fluorimetria, resp. spektrofluorimetria – meranie intenzity fluorescencie (svetielkovania), t. j. sek. 

ţiarenia vyvolaného absorpciou ţiarivej energie, t. j. budiaceho (primárneho) ţiarenia napr. UV. Tieto 

metódy sú zaloţené na schopnosti niekt. látok vydávať fluorescečné ţiarenie, ak na ne dopadá 

ţiarenie určitej vlnovej dĺţky; fluorescenčné ţiarenie má obyčajne väčšiu vlnovú dĺţku ako budiace 

ţiarenie. 

Pri fluorimetrii býva zdrojom budiaceho ţiarenia ortuťová výbojka opatrená filtrom prepúšťajúcim 

budiace ţiarenie príslušnej vlnovej dĺţky. Pri spektrofluorimetrii zdroj vydáva obvykle spojité 

spektrum, kt. sa rozloţí monochromátorom tak, ţe na kyvetu s rozt. dopadá len ţiarenie poţadovanej 

vlnovej dĺţky. Vydávané fluorescenčné ţiarenie sa zachytáva detektorom umiesteným obvykle v 

pravom uhle k smeru budiaceho ţiarenia. Intenztita fluorescencie meraného rozt. je v istých medziach 

priamo úmerná koncentrácii rozpustenej látky. 

Turbidimetria – meranie svetelnej absorpcie vyvolané suspendovanými časticami látok v kvapalnom 

prostredí. Meranie a hodnotenie sa vykonáva obdobne ako pri fotometrii. 

Nefelometria – meranie intenzity svetla odrazeného časticami látok suspendovaných v kvapalnom 

prostredí. Meranie sa vykonáva vizuálne al. pomocou prístrojov, kt. merajú túto intenzitu tak, aby 

nezachytávali súčasne prejdené ţiarenie, podobne ako pri meraní fluorescencie. Pri vizuálnom 

hodnotení sa zákal pozoruje zhora proti čiernemu podkladu pri osvetlení zboka. 

Obsah látky v skúšanej vzorke sa zisťuje týmito spôsobmi: 

a) Pomocou kalibračnej krivky – tento spôsob sa pouţíva napr. vo fotometrii. Najprv sa zmeria 

absorbancia radu rozt. stúpajúcej koncentrácie danej štandardnej látky a zo získaných hodnôt sa 

zostrojí kalibračná krivka nanesením hodnôt absorbancie na os y a mnoţstvo štandardnej látky v rozt. 

na os x, al. sa vypočítajú parametre kalibračnej krivky metódou najmenších štvorcov. Pomocou 

kalibračnej krivky, resp. jej parametrov sa z nameranej hodnoty absorbancie skúšaného rozt. zistí 

priamo mnoţstvo stanovovanej látky v tomto rozt. a prepočíta sa na obsah látky v skúšanej vzorke v 

%. Kalibračnú krivku moţno pouţiť na viaceré merania, kým sa nezmenia podmienky stanovenia 

(pouţitie nových skúmadiel, zmena prístroja, výmena jeho dôleţitých súčiastok ap.). 

b) Výpočtom zo špecifického absorpčného koeficienta – obsah skúšanej látky v % (x) sa vypočíta 

podľa vzorca 
 
  A 
 x = ––––––––– . D,  
        A1cm

1%
 

kde D je konečné riedenie V/q (V je konečný objem meraného rozt. vztiahnutý na naváţku q skúšanej 

látky). 

c) Výpočtom z pomeru absorbancií skúšanej a štandardnej látky so známou koncentráciou. Zistené 

absorbancie obidvoch rozt. sa nemajú líšiť o viac ako 10 %, inak sa musí meranie opakovať s 

upravenou koncentráciou niekt. rozt. Obsah skúšanej látky v % (x) sa vypočíta podľa vzorca 
 



         A       D 
 x = ––– . ––– . 100 
        As      Ds 

kde As je absorbancia rozt. štandardnej látky, D konečné riedenie ako vo vzorci (5), Ds konečné 

riadenie Vs/qs, kde Vs je konečný objem meraného rozt. štandardnej látky vztiahnutý na jej naváţku qs. 

Plameňová fotometria – meranie intenity ţiarenia emitovaného prvkom pri vysokej teplote 

(→plameňová fotometria). Rozt. analyzovanej vzorky sa privádza do plameňa horáka vo forme jenej 

hmly. V plameni sa rozt. odparí, molekuly disociujú, časť atómov sa excituje a emituje charakteristické 

ţiarenie. Vyţadované ţiarenie z plameňa sa izoluje filtrami, resp. hranolovými al. mrieţkovými 

monochromátormi. P. f. sa pouţíva na stanovenie Na, K, Ca, Li a i. prvkov.  

Zariadenie na meranie intenzity svetla prepusteného roztokom skúmanej látky so súpravou filtrov sa 

nazýva →fotometer. 

fotometrická titrácia – druh titrácie, kt. priebeh sa sleduje meraním absorbancie titrovaného rozt. pri 

vhodnej vlnovej dĺţke. Graficky sa znázorní závislosť absorbancie od pridávaného mnoţstva účinnej 

látky. Vlnová dĺţka ţiarenia sa zvolí podľa absorpčného spektra odmerného rozt., titrovanej látky, 

reakčného produktu, príp. pridaného indikátora.  

fotón – elementárna častica ţiarenia, kt. predstavuje zákl. mnoţstvo (kvantum) svetelnej al. 

elektromagnetickej energie. Od iných elementárnych častíc (elektrónu, protónu) sa f. líši tým, ţe sa 

nemôţe zastaviť ani spomaliť, ale vţdy sa pohybuje rýchlosťou svetla.  

Fotónové ţiarenie je prúd fotónov elektromagnetického ţiarenia. Jeho energia f. E závisí od 

frekvencie f elektromagnetického vlnenia, s kt. bezprostredne súvisí; jeho pokojová hmotnosť je 

nulová. Platí vzťah E = hf, resp. h., kde h je Planckova konštanta, = kmitočet. 

F. môţu reagovať s orbitálnymi elektrónmi, atómovými jadrami i elekt. poľami okolo elekt-rónov al. 

jadier, pričom môţu stratiť len časť al. celú svoju energiu. K hlavným typom interakcií dôleţitých z 

biofyzikálneho hľadiska patrí →fotoefekt, →Comptonov rozptyl a tvorba elektrónových párov. 

F. môţe reagovať s poľom okolo atómového jadra tak, ţe sa celá jeho energia premení na hmotnosť 

a kinetickú energiu kladného a záporného elektrónu. Podmienkou je, aby bola energia f. väčšia ako 

je ekvivalentná pokojová hmotnosť dvoch elektrónov (2mc
2
 = 1,02 MeV). F. vtedy zaniká v poli 

atómového jadra a jeho energiu preberajú dve nové častice elektrón a pozitrón. Na konci svojej 

dráhy sa pozitrón anihiluje s elektrónom za vzniku dvoch f. s energiami 0,51 MeV, letiacich 

opačnými smermi (zánikové ţiarenie). Tvorba párov je väčšia pri ťaţších prvkoch, účinný prierez 

interakcie sa zvyšuje s druhou mocninou protónového čísla. Pri niţších energiách prevláda 

fotoefekt, potom Comptonov efekt a pri vysokých energiách (niekoľko MeV) sa zvyšuje podiel tvorby 

elektrónových párov. V kostiach s prvkami s vyššími atómovými číslami je výrazný fotoefekt, čo 

umoţňuje vznik rtg obrazu kosti na rádiograme. Fotoefekt umoţňuje aj filtráciu ţiarenia niţších 

energií. 

fotonásobič – detektor UV a viditeľného ţiarenia. Je to →fotónka s vnútorným prúdovým zosilnením 

vzniknutých fotoeletrónov. Skladá sa z katódy a sústavy elektród – dynód, kt. sú z podobného 

materiálu ako katóda (napr. Ag-O-Cs, Sb-Cs). Sú usporiadané tak, ţe ich potenciál je stále väčší 

o 100 – 150 V vzhľadom na prechádzajúci stupeň. Celkový počet dynód býva 3 aţ 20. 

Ţiarenie dopadajúce na katódu pripojenú 

na záporný pól zdroja konštantného napätia 

vybudí fotoelektródy, kt. sú urýchlené a 

usmernené elektrostatickým poľom a 

dopadajú na prvú dynódu, kde vybudia 

ďalšie elektródy, kt. počet z závislosti od 



privedeného napätia môţe byť 1 – 8-krát väčší ako počet pôvodných elektrónov. Takto uvoľnené 

elektródy dopadajú na ďalšiu dynódu, takţe celkový prúd elektrónov dopadajúcich na anódu môţe 

byť 10
4 

– 10
8
-krát väčší neţ prúd prim. fotoelektrónov. Prúdové zosilnenie moţno zväčšiť zvýšením 

napätia na dynódach. Tým sa súčasne zväčšuje aj tmavý prúd fotonásobiča, čo obmedzuje max. 

zosilnenie. Pri meraní veľmi malých svetelných tokov treba preto f. ochladiť, napr. na teplotu 

kvapalného dusíka, čím sa podstatne zníţi šum zariadenia. 

 

Obr. Princíp činnosti fotonásobiča. A – anóda; C – kondenzátor; D1 aţ D5 – dynódy, FK – fotokatóda; R – 

odpor; Uvýst –výstupné napätie 

 

 

 

Okienko f. a materiál katódy sa vyberajú tak, aby sa dosiahla max. citlivosť pre sledovanú oblasť 

ţiarenia. F. je evakuovaný, čím sa obmedzia straty v dôsledku zráţok elektrónov s molekulami 

plynu. 

fotónka – elektrónka, v kt. sa na utvorenie elekt. prúdu vyuţíva →fotoelektrický jav. Pri dopade 

fotónov na katódu f. nastáva fotoemisia elektrónov, kt. utvárajú fotoprúd medzi katódou a anódou 

urýchľovaný elekt. poľom smerom k anóde. Veľkosť prúdu tečúceho fotónkou závisí od osvetlenia 

katódy. Elekt. prúd sa meria →galvanometrom. F. sa vyuţíva pri reprodukcii zvukového záznamu z 

filmového pásu (v kinách), na rôzne kontrolné účely (bezpečnostné vypínače vo dverách výťahov, 

ochrana výkladov ap.) a ako detektor UV a vi- diteľného ţiarenia, emisný fotoelektrický článok, 

zariadenie na meranie svetelného toku prepusteného meraným rozt. pri objektívnych kolorimetroch, 

v kt. sa mení energia dopadajúceho svetla na elekt. energiu.  

F. sú zaloţené na vonkajšom →fotoelektrickom jave. Rozlišujú sa dva druhy f.: 1. Vzduchoprázdne 

fotónky – sú to guľovité al. valcovité sklené banky, kt. majú na vnútornej stene emisnú vrstvu 

draslíka al. cézia okrem okienka, ktorým vniká svetlo dovnútra f. Anódou je pliešok al. drôtik tvaru 

kapiláry uprostred banky. F. potrebujú zdroj pomocného napätia, pretoţe začiatočná výstupná 

rýchlosť elektrónov je malá. Aţ po privedení kladného napätia na anódu začne osvetlenou f. 

prechádzať prúd. Preto sú elektródy vyvedené z banky a pripojené na pomocnú batériu a vhodné 

meracie zariadenie, a to buď priamo al. cez zosilňovač. 2. Fotónky plnené plynom (najčastejšie 

argónom) – plyn zväčšuje nárazovú ionizáciu anódový prúd, a tým aj citlivosť; ich stabilita je však 

niţšia. Spektrálna charakteristika f. závisí najmä od materiálu katódy. Na vybudenie elektrónov stačí 

UV ţiarenie (energia 3 – 6 eV). Aby bolo moţné detegovať aj viditeľné ţiarenie(energia 1,5 – 2 eV), 

treba pouţiť rôzne kompozitné materiály, ako je Ag – O – Ca (400 – 1000 nm), Sb – Cs (300 – 600 

nm) ap. Pretoţe fotoelektrické prúdy sú veľmi malé (10
–14 

– 10
–6

 A), f. vyţadujú kvalitné zosilňovače. 

F. sa preto pouţíva na meranie intenzívneho UV a viditeľného ţiarenia. 

fotónová absorpčná analýza – -absorpčná analýza, zaloţená na nepruţných zráţkach častíc rtg 

ţiarenia a -ţiarenia so stanovovaným prvkom v analyzovanej vzorke. Oslabenie hustoty toku častíc 

obidvoch ţiarení pri prechode analyzovanou vzorkou učuje závislosť od stanovovaného prvku. 

Vyuţíva sa najmä na stanovenie síry a halogénov v uhľovodíkoch. 

fotónová rozptylová analýza – -rozptylová analýza, zaloţená na rozptyle -ţiarenia od 

stanovovaného prvku v analyzovanej vzorke. Metóda je vhodná na analýzu vzoriek, v kt. má 

stanovovaný prvok dostatočne odlišné protónové číslo od ostatných prvkov v matrici. Metóda sa 

vyuţíva na stanovovanie popolnatosti uhlia. 



fotoodpor – fotorezistor, rezistor, kt. elekt. odpor závisí od osvetlenia. Je to polovodičová súčiastka 

zaloţená na princípe vnútorného →fotoelektrického javu. 

fotopatia – [photopathia] poškodenie štruktúr oka, najmä sietnice a chorioidey následkom pôsobenia 

nadmerného viditeľného svetla (fotoblesk, svetlo laserových lúčov ap.). 

fotoperióda – dĺţka denného osvetlenia. 

fotoperiodizmus – schopnosť rastlín reagovať na dĺţku denného osvetlenia (fotoperiódu), resp. tmy. 

Poţiadavky rastlín na osvetlenie sa v priebehu fylogenézy prispôsobovali podmienkam prostredia. 

Dlhodenné rastliny potrebujú pre normálny vývin a kvitnutie dlhý čas svetla, inak nekvitnú al. len 

oneskorene (obilniny, cukrová repa, zemiaky); krátkodenné rastliny potrebujú krátku fotoperiódu, na 

prechod do kvitnutia musia mať dostatočne dlhý čas tmu (sója, kukurica, proso, ryţa); indiferentné 

(neutrálne) rastliny kvitnú za krátkej i dlhej fotoperiódy (niekt. okrasné rastliny, buriny). 

fotopermaktrón – elektrónka pouţívana na demoduláciu koherentného ţiarenia. F. pozostáva z 

fotokatódy, na kt. dopadá modulované (v mikrovlnovom pásme) koherentné ţiarenie; ţiarenie si z 

fotokatódy vynúti výstup modulovaného elektrónkového zväzku, kt. vstupuje do permaktrónovej 

časti, kde sa zosilní podobne ako v permaktróne. 

fotopia – fotopické videnie; →zrak. 

fotopické videnie – je videnie pri dostatočnom osvetlení. Je to denné videnie, t. j. pri jase > 0,03 nt, 

kde moţno zrakom rozoznať tvar i farbu predmetov. Uskutočňuje sa pomocou čapíkov. Čapíky sú 

menej citlivé na osvetlenie, majú však väčšiu rozlišovaciu schopnosť a umoţňujú farebné videnie; 

→zrak. 

fotopigment – pigment, napr. sietnicový, kt. je na svetle nestály. 

fotopsia – [photopsia] vnímanie neskutočných svetelných javov, vzniká následkom podráţ-denia 

sietnice; vyskytuje sa vo forme elementárnych zrakových halucinácií (klamné vnemy svetla, farieb, 

iskier a bleskov) napr. pri lézii okcipitálnych al. temporálnych lalokov. 

fotopsín – opsín čapíkov sietnice, kt. sa zlučuje s 11-cis-retinalom za vzniku fotochemických 

pigmentov (→jodopsíny). 

fotoptarmóza – [photoptarmosis] kýchanie vyvolané svetlom. 

fotoptometer – zariadenie na zisťovanie zrakovej ostrosti meraním najmenšieho mnoţstva svetla, kt. 

umoţní rozpoznanie objektu, napr. Försterov f. 

fotoreakcia – FR, reakcia zreníc na svetlo, na priame osvetlenie elekt. lampou al. striedavé zakrytie a 

odkrytie oka dlaňou. Reflexný oblúk pre FR tvoria: sietnica – zraková dráha aţ po colliculi rostrales 

laminae quadrigeminae (area praetectalis) – spojky k Edingerovým-Westphalovým jadrám (na 

obidve strany) – parasympatikové vlákna n. oculomotorius – ggl. ciliare, nn. ciliares breves 

(postgangliové vlákna) m. sphincter pupillae. 

FR je synkineticky viazaná na konvergenciu a divergenciu bulbov. FR môţe byť ţivá, pomalá aţ 

vyhasnutá. Priama FR znamená miózu osvetleného oka, nepriama (konsenzuálna) FR miózu 

neosvetleného oka. Moţné sú tieto poruchy FR: 1. stredne veľké zrenice (Ø 3 – 5 mm) s prítomnou 

FR – hemisférický proces al. metabolické ochorenie; 2. stredne veľké zrenice s neprítomnou FR – 

lézia mezencefala; 3. malé zrenice so zachovanou FR – pontínne a diencefalické lézie, intoxikácie 

(opiáty, pilokarpín); 4. unilaterálne dilatované zrenice s neprítomnou al. spomalenou FR – lézia III. 

nervu (herrniácia); 5. bilaterálne dilatované zrenice s neprítomnou FR – hypoxia, intoxikácia 

(atropín, glutetimid, metylakohol, skopolamín). 

Konsenzuálna FR chýba pri osvetlení slepého oka s porušeným fasciculus opticus; na slepom oku 

je však prítomná. 



Priama i nepriama FR chýba pri lézii fasciculus opticus a n. III na strane lézie, zo zdravej strany 

nemoţno vybaviť nepriamu FR na strane lézie. Argyll Robertsonove zrenice sa vyznačujú 

vymiznutím priamej i nepriamej FR so zachovaním reakcie na pohľad do blízka a do diaľky (pri 

syfilise). Pri obrátenej Argyll Robertsonovej reakcii je zachovaná FR a vymiznutá reakcia do blízka a 

do diaľky (pri syfilise, úrazoch, nádoroch mozgového kmeňa, sclerosis multiplex a i.). 

Stuhnutosť zreníc charakterizuje chýbanie reakcií FR i reakcie na pohľad do blízka (lézie 

parasymaptikovej časti n. III). 

Pupilotónia je extrémne pomalá FR (robí dojem vyhasnutej zrenice) s následnou extrémne pomalou 

reakciou v tme, kt. je vlastne extrémne pomalým rozšírením zrenice (Addieho sy.). 

Hippus je striedavé zuţovanie a rozširovanie zreníc po osvietení, vyskytuje sa u neurotikov. 

fotoreaktivácia DNA – reparácia DNA spočívajúca v štiepení pyrimidínových (tymínových) dimérov 

fotolyázou; čiastočná eleminácia letálneho a mutagénneho účinku UV ţiarenia oţiarením 

postihnutých buniek iným druhom neionizujúceho ţiarenia. Tento proces tvorí dôleţitú súčasť 

genetickej reparácie a jeho najčastejšou formou je priama fotoenzýmová oprava porúch DNA 

vyvolaných UV oţiarovaním pomocou rozštiepenia dimérov tymínu, kt. vznikli ako následok UV 

oţiarenia. Okrem toho existuje nepriama f. (fotoprotekcia), predţiarenie svetlom, bunky získajú 

určitú odolnosť proti UV oţiareniu. Zmena vyvolaná UV ţiarením sa nedá vţdy opraviť. 

fotoreceptor →receptor svetla. 

fotorelé – fotoelektrický článok so zosilňovačom a relé, kt. ovláda nejaký úkon pri zmene intenzity 

svetla dopadajúceho na fotoelektrický článok. 

fotorezistor →fotoodpor.  

fotorezistor →fotoodpor.  

fotoscintigrafia – scintigrafická metóda, pri kt. meraná distribúcia ţiarenia znázorňujú jednotlivé 

svetelné záblesky vo forme bodiek na filme; →scintigrafia. 

fotosenzibilizácia – [photosensibilisatio] precitlivenosť na svetlo so vznikom koţných preja-vov po 

expozícii koţe svetlu; →fotodermatózy.  

foto׀senzitivita – [photosensitivitas] precitlivenosť na svetlo; →fotodermatózy. Vplyvom intenzívneho 

slnečného ţiarenia sa zhoršujú mnohé koţné choroby, ako je eruptívne štádium psoriázy, ekzém 

rôznej etiólogie, lichen planus, Heileyova-Heileyova choroba, pemphigus foliaceus a p. 

erythematosis, Darierova choroba a i. F. sa týka aj niekt. metabolických a hereditárnych chorôb 

(Bloomov sy., Cockayneov sy., Hartnupov sy., Thomsonov-Rothmundov sy., kwashiorkor, pelagra a 

i.), ako aj niekt. pacientov s kolagenózami (erythematosus systemicus, dermatomyositis). 

fotosféra – najspodnejšia, niekoľko sto km hrubá vrstva atmosféry Slnka. 

fotostimulácia – dráţdenie svetelnými impulzmi pomocou →fotostimulátora. F. sa pouţíva sa na 

provokáciu patol. zmien v EEG; →evokované potenciály. Špeciálne biele svetlo (5000 luxov) 

aplikované na očné pozadie sa pouţíva na fotostimuláciu tvorby melatonínu a ním regulovanej 

tvorby sérotonínu. Hlavným mechanizmom účinku f. je normalizácia poruchy biorytmov (sérotonín je 

jedným z regulátorov). Najlepšie pôsobí pri sezónnych periodických depresiách. Na začiatku th. sa 

aplikuje 7 – 10-krát/d zavčasu ráno počas 1 – 2 h. Kontraindi-káciou je neznášanlivosť svetla, stavy 

napätia a úzkosti. 

fotostimulátor – zariadenie opatrené výbojkou al. veľmi silnou ţiarovkou, kt. oslepuje vyšetrovaného 

prudkými svetelnými impulzmi, čím vyraďuje vplyv okolia.  



fotosyntéza – [photosynthesis] zloţitý slod biochem. reakcií, pri kt. sa najčastejšie pomocou zeleného 

farbiva (→chlorofylu), slnečnej energie a kyslíka menia neústrojné látky na ústrojne. Z pôdy prijíma 

rastlina s vodou rozp. neústrojné látky, zo vzduchu cez prieduchy v listoch CO2 a z týchto látok 

vznikajú ústrojné látky – cukry, kt. sa menia na škrob. Ten sa ukladá vo vakuolách buniek ako 

zásobná látka rastlín. 

Pri f. sa svetelná energia mení na chem. viazanú v org. zlúč., kt. vznikajú v energeticky chudobných 

zlúč. (CO2 a H2O) podľa sumárnej reakcie: 
 
               svetlo 
6 CO2 + H2O –––––––→ C6H12O6 + 6 O2 
             chlorofyl 

Tento proces je opakom oxidačného odbúrania sacharidov (→Krebsov cyklus).  

Kľúčovú úlohu pri f. má chloroplast. Chloroplasty majú trojitú membránu: dve vonkajšie a jednu 

vnútornú, bohato členenú vnútornú membránu, kt. je vybavená. aparátom na fotosyntetickú 

fosforyláciu. Celý proces f. je zaloţený na súhre dvoch dejov prebiehajúcich za svetla (fotosystém I 

a fotosystém II), s kt. je úzko spojený dej prebiehajúci za tmy, tzv. Calvinov cyklus (vznik cukrov).  

Deje prebiehajúce za svetla pozostávajú z dvoch systémov: 

F. moţno rozdeliť na tri stupne: 1. fotosyntetická fosforylácia; 2. fotolýza vody; 3. fixácia CO2. 

Fotosyntetická fosforylácia sa začína pohltením svetelnej energie molekulou chlorofylu, tým sa z 

neho uvoľnia elektróny, kt. preberie oxidačno-redukčný enzým obsahujúci ţelezo, feredoxín. Z 

feredoxínu sa elektróny prenášajú späť na chlorofyl reťazou oxidačno-redukčných enzýmov za 

vzniku ATP. Cyklus sa uzavrie a získa sa energia vo forme makroergickej väzby ATP. 

Fotosystém I napomáha vznik NADPH + H
+
 ako reduktantu, fotosystém II ku vzniku O2 ako 

oxidantu, kt.sa nezúčastňuje na ďalších reakciách f. Tok elektrónov medzi systémami zapríčiňuje 

uvoľnenie energie a fosforyláciu, pričom vzniká ATP. Prijatie energie fotónov sa vyuţíva na prenos 

elektrónov v smere proti prirodzenému 

spádu potenciálov, t. j. zo systému s vyšším 

redoxným potenciálom na systém s niţším 

redoxným potenciálom. V priebehu f. iba tok 

elektrónov v smere pQ → systém I 

predstavuje prirodzený prechod z miesta 

niţšieho redoxného potenciálu na miesto s 

vyšším redoxným potenciálom, preto sa v 

tejto fáze f. energia uvoľňuje a ukladá do 

molekúl ATP.  

Celý dej prebiehajúci za svetla je spojený s rozkladom vody – fotolýzou: 

H2O → 2 H+ + 2e– + 1/2 O2 

pričom elektróny sa účinkom energie fotónov prenesú z potenciálu asi + 0,8 V (zodpovedajúci O2) 

na potenciál –0,3 V (zodpovedajúci H), kde redukujú NADP a z neho vzniká za súčasného 

nadviazania dvoch protónov (2 H
+
) redukovaný NADP + H

+
. 

Prvý fotón sa absorbuje molekulami chlorofylu a i. farbív, viazaných na bielkoviny vnútornej 

membrány chloroplastu a tvoria tzv. anténový komplex. Energia svetla sa rýchlo prenáša na 

špeciálnu molekulu chlorofylu P-680 (fotosystém II), kde sa vplyvom energie excituje jeden elektrón 

a prejde na elektrónový akceptor na vonkajšom povrchu membrány. Absorpciou ďalšieho fotónu sa 

dej opakuje. Takto vznikajú dve oxidované molekuly P-680 (po excitácii odovzdali elektrón), kt. sa 



redukujú pribratím dvoch elektrónov pochádzajúcich z reakcie rozkladu vody (molekula vody sa 

štiepi na dva elektróny, dva protóny H
+
 a atóm kyslíka – oxidant).  

Dva elektróny z dvoch molekúl chlorofylu P-680 

prechádzajú na plastichinón (PQ), kt. zároveň prijíma z 

vonkajšieho prostredia 2 H
+
 a prechádza na 

redukovanú formu PQH2. Po redukcii PQH2 migruje z 

vonkajšieho povrchu membrány na vnútornú stranu, 

kde sa z neho uvoľnia do prostredia 2 H
+
 a dva 

elektróny prechádzajúce na cytochróm f (cyt f). 

Z cytochrómu f prechádzajú elektróny na ďalší 

elektrónový nosič v reťazci – platocyanín (PC), kt. ich 

odovzdáva na druhú špecializovanú energiu chlorofylu 

P-700 (fotosystém I). Prijatím fotómu dostávajú 

elektróny energiu, kt. umoţňuje ich opätovný prechod 

na vonkajší povrch membrány, kde ich prijíma FES bielkovina a z nej sa dostávajú cez vonkajší 

povrch membrány na bielkovinu feredoxín (Fd). Z feredoxínu sa prenášajú elektróny na bielkovinu, 

kt. má nadviazaný FAD. Ten spolu s elektrónmi prijíma 2 H
+
 z prostredia a mení sa na FADH2. Od 

FADH2 sa dostávajú elektróny nakoniec na NADP, kt. sa mení na redukovaný NADPH2 + H
+
. 

Počas celého procesu sa utvorila na jednej strane membrány chloroplastu vyššia koncentrácia H
+
 

ako na druhej strane (protónový gradient). Tento gradient predstavuje zásobu voľnej energie, kt. sa 

uvoľní spätným tokom protónov cez membránu v smere klesajúceho gradientu. Uvoľnená energia 

sa vyuţíva na fosforyláciu ADP za vzniku ATP. Vzník ATP zodpovedá Mitchellovej chemiosmotickej 

hypotéze fosforylácii ADP v mitochondriách. Enzýmy, kt. spájajú difúziu protónov späť cez 

membránu chloroplastov so syntézou ATP sa skladajú z hlavičky, kt. tvorí 5 podjednotiek, 

vyčnievajú z membrány F1) a zo zhluku bielkovín F0, kt. je uloţený v membráne. V chloroplastoch je 

(CF1–F0 ) – komplex orientovaný tak, ţe hlavičky, kt. sú nositeľmi ATPázovej aktivity smerujú von z 

vonkajšieho povrchu membrány. Vznik 1 molekuly ATP v chloroplaste podmieňuje difúzia 3 H
+
 z 

vnútornej strany membrány na vonkajšiu plochu. 

Zákl. chem. reakcie zabudovania CO2 do molekúl sacharidov v procesoch fotosyntézy moţno 

vyjadriť takto: 
                                    CO2                       H2O 
Ribulóza-1,5-bisfosfát –––→ medziprodukt –––→ 2 kys. fosfoglycerová 

Pri fotolýze vody sa teda vzbudené elektróny prenesú na ferredoxín, kt. redukuje NAD ana NADH2 

za spotreby 2 iónov H
+
. Pri vyšších rastlinách donorom H

+
 je voda. Zostávajúce 2 ióny OH

–
 oxiduje 

vzbudená molekula chlorofylu tým, ţe odoberie 2 elektróny 

2 OH
–
 – 2 e

–
 → 1/2 O2 + H2O 

pričom vznikne molekula vody a uvoľní sa kyslík. Fotosyntetizujúce baktérie vyuţívajú sírovodík 

(H2S) ako donor elektrónov a H
+
.  

V procese f.  za svetla teda vzniká O2, kt. prechádza do atmosféry. Ďalej vzniká NADPH + H
+
 spolu 

s ATP, kt. sa vyuţívajú v syntetických procesoch prebiehajúcich za tmy a spotrebúva sa voda. 

Priebeh procesu za tmy objasnil Calvin (r. 1961 získa Nobelovu cenu). Pomocou papierovej 

chromatografie a 
14

CO2 zistil, ţe po 60 s sú označené všetky látky prítomné na chromatograme, ale 

po 5 s je označená len jedna látka – kys. 3-fosfoglycerová (Calvinov →cyklus). 

Výsledkom fosforylácie a fotolýzy vody je chem. energia v podobe ATP a NADH2, kt. sú potrebné v 

ďalšej f. na fixáciu CO2. Akceptorom CO2 je ribulózodifosfát (→pentózový cyklus), kt. sa ihneď 

rozkladá na 2 molekuly kys. 3-fosfoglycerovej. Celková reakcia je vysoko exergonická (G = –51,8 



kJ/mol). Sledom reakcií, kt. sú uvedené na obr. 4, vznikajú za spotreby ATP a NADPH + H
+
 hexózy, 

z kt. časť sa spotrebuje na regeneráciu ribolóza-5-fosfátu. 

Vzniknuté hexózy sú východiskovými látkami syntézy ţivín, napr. všetkých polysacharidov a tukov. 

Fáza regenerácie predstavuje sled enzýmových reakcií, v kt. vznikajú cukry s rozličným počtom 

uhlíkom, aţ napokon vzniká ribulóza-5-fosfát. Sumárne moţno vyjadriť tento vzťah takto: 

6 CO2 + 18 ATP + NADPH + H
+ 

+ 12 H2O → C6H12O6 + 18 ADP + 12 NADP
+
 + 6 H

+
 

Na zmenu jednej molekuly CO2 na úroveň hexóz (fruktózy, glukózy) sú potrebné 3 molekuly ATP a 2 

molekuly NADPH + H
+
. Energia spotrebovaná na redukciu CO2 je 476,5 kJ/mol. Energia fotónov, kt. 

podmieňujú tento proces je 1592,6 kJ. Z toho vyplýva, ţe účinnosť f. za štandardných podmienok je 

asi 30 % (v skutočnosti je však o niečo vyšia, pretoţe v priebehu f. sa za svetla utvorí viac ATP, ako 

sa spotrebuje pri transformácii CO2 na úroveň hexóz). 

Ich redukciou s NADH2 a spotrebou energie ATP vzniká fosfoglyceraldhehyd, kt. je metabolitom 

→glykolýzy. Jedna molekula fosfoglyceraldehydu sa spotrebuje na regeneráciu ribulózodifosfátu 

obdobne ako v pentózovom cykle. Časť splodín prim. karboxylácie a redukcie sa v ďalších reakciách 

mení na stále produkty – cukry, škrob, tuky, bielkoviny, a časť regeneruje na ribulózo-1,5-difosfát, kt. 

karboxylačne viaţe ďalšie všetkých heterotrofných organizmov, kt. sa ţivia rastlinnou potravou. Je 

to fotochemický proces, kt. predpokladom je ţivý chloroplast a svetlo za prítomnosti všetkých 

ostatných podmienok ţivota zelenej rastliny.  

Podstatou f. je príjem svetelnej energie a jej premena na chem. energie pomocou farbív zeleného 

listu. Produkty f. sú zásobou energie, kt. rastliny postupne uvoľňujú disimilačnými procesmi 

(→dýchanie rastlín), aby kryli spotrebu energie potrebnú na ţivotné funkcie. F. je pre ţivú prírodu 

veľmi účelný proces. Rastliny nemajú k dispozícii slnečnú energiu priamo, za nedostatku svetla by 

museli svoju činnosť prerušiť, heterotrofné organizmy, ţivočíchy a človek by nemohli existovať. 

Preto sa vo výhodných podmienkach energia ukladá do zásoby v zlúč. vo forme chem. potenciálnej 

energie. Loţiská uhlia, rašeliny, ropy sú konzervy slnečnej energie, kt. rastliny zachycovali v 

minulých geologických dobách, sú výsledkom f. Spaľovaním týchto zásob sa uvoľňuje energia 

zachytená v minulosti a do vzduchu uniká CO2, čím sa znova dáva k dispozícii na f. terajších 

zelených rastlín. 

Obr. 3. Schéma lokalizácie 

procesov fotosyntézy v 

membráne chloroplastu 

 

Podľa spôsobu získavania 

energie sa organizmy delia 

na autotrofy a heterotrofy. 

Rozdiel medzi nimi spočíva v 

1. zdroji uhlíka; 2. spôsobe 

tvorby ATP; 3. zdroji 

redukovaných potenciálov na 

syntézu bunkových zloţiek. 

 

Organizmy, kt. získavajú energiu zo svetla sa nazývajú →fototrofy, organizmy, kt. získavajú energiu 

z ATP utvoreného oxidáciou anorg. al. org. substrátov a asimilujú CO2 za cenu výslednej oxidačnej 

energie, sa nazývajú chemotrofy.  

Baktérie, kt. získavajú energiu z oxidácie anorg. zlúč. (napr. darcu anorg. vodíka) sa nazývajú 

litotrofy al. chemolitotrofy. Patrí k nim napr. Nitrosomonas, kt. oxiduje amoniak na dusitany 



a dusičnany, Hydrogemonas, kt. oxiduje plynný vodík s kyslíkom, Thiobacillus, kt. oxiduje sulfid, 

elementárnu síru, tiosuflát al. sulfit na sulfát.  

Organizmy, kt. získavajú všetok uhlík z CO2 sa nazývajú chemoautotrofy. Väčšina z nich disponuje s 

reťazcom prenášajúcim elektróny, kt. sa podobá transportu elektrónov v iných baktériách a 

mitochondriách a ATP sa syntetizujú ,,oxidačnou“ fosforyláciou počas oxidácie anorg. zdrojov 

redukovaných potenciálov. Potenciály reakcií môţu byť však niţšie ako pri aeróbnom metabolizme 

org. substrátov, takţe pomer P/O je tieţ niţší.  

Vyuţívanie org. zdrojov redukovaných potenciálov v ţivočíchoch sa nazýva organotrofia. Väčšina 

mikroorganizmov je podobne ako ţivočíchy chemoorganotrofmi. Kyanobaktérie a purpurové sírové 

baktérie, kt. vykonávajú f. sú fotolitotrofy.  

fotosystémy – pigmentové systémy, štruktúrno-funkčné jednotky svetelnej reakcie →fotosyntézy. 

Účinnosť fotosyntézy v chloroplastoch prudko klesá pri vlnovej dĺţke nad 680 nm, hoci chlorofyl je 

ešte schopný absorbovať svetlo pri 680 – 700 nm. Účinnosť svetla vlnovej dĺţky > 680 nm zvyšuje 

simultánna prítomnosť svetla kratšej vlnovej dĺţky (Emersonový efekt). Fotosyntéza teda závisí od 

interakcie dvoch f., z kt. obidve sú vyvolané svetlom vlnovej dĺţky < 680 nm, ale len jedna z nich 

max 650 nm) absorbuje svetlo, kvantá potom prechádzajú na 

max max max 695). Konečne sa 

akumulovaná energia zachytáva relat. malými molekulami P700 (pigment 700). Svetlo sa absorbuje 

aj priamo a prenáša na kaţdý chlorofyl v systéme. Koncovým akceptorom a rezervoár energie je 

niekoľko molekúl P700. F. II pozostáva z chlorofylu b650, a670 a a680, pričom koncovým akceptorom 

energie je P690. F. II je zodpovedný za →fotolýzu vody. Na tvorbu jednej molekuly kyslíka sú 

potrebné 4 kvantá. Strata 1 elektrónu z F. II po fotoexcitácii má za následok vznik katiónu, kt. 

odníma vode proteínom štiepiacim vodu 1 elektrón. Reakčné centrum tohto proteínu obsahuje dva 

ióny Mg
3+

, vzdialené len asi 0,27 nm a podliehajú oxidačno-redukčnej reakcii Mn
3+

 ↔Mn 
4+

 . 
 
    Svetlo                   Svetlo 
   ––––––→ FOTOSYSTÉM II    FOTOSYSTÉM I ←–––––– 
    680 nm            e

–
                          700 nm    

                  – – – – – – – – – - – → 
             OXIDANT       REDUKTANT 
                 ↓       ↓             ↓ 

                O2    ATP      NADPH + H
+
 

          ↓       ↓             ↓ 
  Atmosféra       Vyuţitie v syntéze cukrov 

Obr. 1. Základná schéma fotosyntézy 

fototaxia – [phototaxis] pohybová reakcia organizmov podmienená svetelnými podnetmi. Fotopozit. 

organizmy vykonávajú pohyby smerom k svetlu, napr. bičíkovce obsahujúce chloroplasty (ţiviace sa 

pomocou fotoasimilácie), fotonegat., smerom od svetla, napr. dáţďovky al. stonoţky. Pozit. f. môţe 

byť fotofilná (ak sa ţivočích pohybuje smerom k svetlu) al. fotofóbna (ak sa pohybuje smerom od 

svetla). Pri negat. f. ţivočích na svetlo nereaguje. 

fototerapia – [phototherapia] liečenie svetlom, svetloliečba. F. je časť fyz. th., pri kt. sa vyuţíva th. 

účinok optického ţiarenia (časť elektromagnetického spektra, kt. vykazuje určité charakteristické fyz. 

vlastnosti, ako odraz, lom a ohyb). Optické ţiarenia sa rozdeľuje na infračervené, viditeľné svetlo a 

ultrafialové ţiarenie: 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
infaračervené ţiarenie    viditeľné svetlo   ultrafialové ţiarenie 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-         
      C        B      A                   A       B      C  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

  3000   1400   760               400      315    280 nm 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––      



Účinky optického ţiarenia závisia od viacerých faktorov, ako je energie fotónov, intenzitty ţiarenia, 

veľkosti oţarovanej plochy, absorpčnej schopnosti tkanív, a reaktivity organizmu. 

Účinky infračerveného ţiarenia (IR) súvisia s viacerými reflexmi a reakciami, kt. sa počas vývoja 

človeka spojili s tepelnými podnetmi prírodných zdrojov (slnko, oheň, voda). IR vyvoláva vznik 

erytému, kt. krátko po oţiarení vymizne. Erytém nie je ohraničený len na miesto aplikácie. Po 

jednorazovom oţiarení sa nezjavuje pigmentácia; vzniká len po častom opakovaní a má 

nepravidelný tvar. IR vyvoláva prehriatie koţe, kt. pri prekročení teploty 43,5 °C zapríčiňuje pocit 

bolesti. Po oţiarení vzniká reflexná vazodilatácia (hyperémia), a to lokálna, ako aj vo vzdalenejších 

oblastiach. IR má analgeický a spazmolytický účinok. 

Ultrafialové ţiarenie vyvoláva erytém, kt. sa obmedzuje na oţarovanú plochu. Erytém sa dostavuje s 

latenciou 1 – 3 h, trvá 6 – 9 h a doznieva 1 – 2 d. Erytém sa spája s poškodením buneik Malpighiho 

vrstvy pokoţky, v kt. sa uvoľňujú vazodilatačné látky (nejde o histamín). Citlivosť koţe na UV 

oţiarenie je najväčšia v máji, menšia v októbri. Koţa raguje rýchlou proliferáciou buniek Malpighiho 

vrstvy, čo zapríčiní zhrubnutie epidermy. Tým sa chránia hlbšie vrstvy pred ďalším účinkom UV 

lúčov; vplyv na to má aj zvýšená tvorba melanínu. 

Pri UV ţiarení vzniká dvojaká prigmentácia: nepriama (výdy po erytémovom oţiarení) a ne-priama 

(po oţiarení aj bez predchádzajúceho erytému). Pri antirachitickej profylaxii sa pouţíva UVB 

ţiarenie s vlnovou dĺţkou 250 – 30000 nm na tvorbu vitamínu D2 z ergosterolu a vitamínu D3. 

Baktericídny účinok sa vysvetľuje aj oţiarením bunkového jadra. Následkom UV ţiarenia vznikajú aj 

niekt. biol. aktívne amíny. 

UV ţiarenie zvyšuje obranyschopnosť organizmu, svalovú výkonnosť, pp. následkom zvýšenej 

glykogenosyntézy z laktátu. Zlepšuje hojenie rán, fistúl a hnisavých ochorení koţe baktericídnym 

účinkom a prekrvením. UV ţiarenie má však aj dokázateľný karcinogénny účinok (→melanóm) a u 

precitlivených jedincov vyvoláva →fotodermatózy. 

F. sa uplatňuje v th. rôznych chorôb koţe, napr. herpes simplex, psoriáza, vitiligo, mycosis 

fungoides a i. Pouţíva sa pritom UV ţiarenie (typ A, B, C al. ich kombinácia), niekedy v kombinácii s 

fotosenzibilizujúcimi liekmi. Zdrojom UV ţiarenia je umelý zdroj (oblúková lampa). Pred aplikáciou 

lúčov UV A sa podáva lokálne al. p. o. fotosenzibilizačná látka, napr. amoidín, metoxsalénom, 

psoralénal (fotoaktivovaná chemoterapia); →PUVA. V th. psoriázy a acne vulgaris sa pouţíva aj tzv. 

selektívna UV fototerapia (SUP) s vlnovou dĺţkou asi 300 nm 

F. je účinná aj pri novorodeneckej hyperbilirubinémii. Účinkom viditeľného svetla (410 – 530 nm) sa 

vo vode nerozp. nepriamy bilirubín v koţi mení izomerizáciou na fotobilirubín, kt. je rozp. vo vode, a 

tým schopný vylúčiť sa z tela. Indikáciou na f. je stredne ťaţká hyperbilirubinémia (koncentrácia 

bilirubínu v sére, kt. sa rovná 1/10 telesnej hmotnosti v mmol, nie však  > 280 mmol/l), pri prejavoch 

hypoxie, acidózy, sepsy uţ niţšie koncentrácie. F. je účinná len pri zjavným iktere koţe (nedá sa 

pouţiť profylakticky). Pri f. sa vystavuje svetelnému zdroja z min. vzdialenosti od neho čo najväčšia 

plocha povrchu tela. Má sa pritom zabezpečiť dostatočný prívod tekutín (nadmerná perspiratio 

insensibilis) a kontrolovať telesná teplota a celkový stav novorodenca. Po výraznejšom poklese 

koncentrácie bilirubínu v sére sa aplikuje intermitentná f. F. je kontraindikovaná pri priamej 

hyperbilirubinémii (riziko sy. bronzového dieťaťa charakterizovaného sivým sfabením koţe). F. sa 

pouţíva aj v psychiatrii; →fotosimulácia.  

fototranzistor – tranzistor, v kt. sa elekt. a optické pochody uskutočňujú v monokryštáloch s vysokým 

stupňom čistoty, pouţívané vo výpočtovej technike, automatických zariadeniach a detektoroch UV a 

viditeľného ţiarenia. Ide o bipolárny →tranzistor (najčastejšie kremíkový), v kt. na emitorový prechod 

dopadá svetlo. Vonkajší zdroj je zapojený tak, aby kolektorový prechod bol polarizovaný v spätnom 

smere. Úmerne s intenzitou osvetlenia sa zväčšuje počet uvoľnených nosičov a zosilňuje sa ako 



prúd bázy v bipolárnom tranzistore. V dôsledklu zosilňovacieho účinku dosahujú f. väčšiu citlivosť 

ako fotodiódy; →polovodiče. 

fototrof – organizmus, kt. vyuţíva svetlo (→fotosyntéza) na získavanie energie. F. sa delia sa na 

fotoautotrofy, kt. získavajú všetku svoju energiu zo svetla a všetok uhlík z CO2 a fotoheterotrofy, kt. 

sú schopné vyuţívať org. uhlík a získavať energiu zo svetla. Fotoheterotrofy rastú za mixotrofných 

podmienok, t. j. zdroj energie sa vyuţíva len na tvorbu ATP, org. zlúč. poskytujú zdroj redukovaného 

uhlíka. Napr. Beggiatoa, sírové baktérie sú neschopné rásť na úplne neústrojnom médiu 

(redukované zlúč. síry a CO2) a aby mohli vyuţiť redukované zlúč. síry potrebujú zdroj ústrojného 

uhlíka, ako je acetát. Podobne zelené riasy al. euglenoidy rastú len v prítomnosti org. zdroja energie 

a uhlíka (glukózy) a po osvetlení kultúry. Ich bunky ozelenejú a rast aspoň sčasti podporuje 

fotosyntéza. 

fototrofizmus – spôsob získavania energie →fotosyntézou. 

fototropia – zmena farby vplyvom svetla. 

fototropizmus – syn. heliotropizmus, schopnosť mnohých rastlín i niekt. ţivočíchov obracať sa 

smerom k zdroju svetla, smerová reakcia rastlinných orgánov na svetelnú energiu. 

fototyristor – fyz. polovodičová, obyčajne kremíková fotodióda so štyrmi vrstvami štruktúry al. s 

riaditeľnou prahovou hodnotou osvetlenia, riadená fotoelektrickým prúdom, vyvolaným osvetlením 

stredného prechodu; →polovodiče. 

fotovodič – fyz. →polovodič, pri kt. sa odpor mení vplyvom naň dopadajúcich fotónov (osvetlením). 

fotovoltický jav – fyz. vznik fotoelektrického napätia pri osvetlení nehomogénneho miesta 

→polovodiča. 

Foucaultove prúdy – [Foucault, J. B., franc. fyzik] vírivé elekt. prúdy vyvolané →elektromagnetickou 

indukciou vo vodičoch, kt. prechádza časovo premenný magnetický tok, al. kt. sa pohybujú v 

magnetickom poli. Smer vírivých prúdov podľa Lenzovho pravidla je taký, ţe sa snaţia tento pohyb 

zastaviť. Jadrá transformátorov, elektromotorov a generátorov by sa F. p. zahrievali a prim. 

magnetické pole by sa zoslabovalo, preto sa vyrábajú z navzájom izolovaných a pomerne tenkých 

plechov.  

Foudain
®
 – anthelmintikum účinné proti schistozomiáze, antiprotozoikum; →stibofén. 

Fouchetov test – [Fouchet, André, *1894, franc. chemik] →testy. 

Fourmanov-Fourmanov syndróm – [Fourman, P; Fourman J., angl. lekári] →syndrómy. 

Fourneau 190
®
 – antiprotozoikum účinné proti trichomoniáze; →acetarzón. 

Fourneau 710
®
 – antimalarikum; →plazmocid. 

Fourneau 933
®
 – antihypertenzívum, pouţíva sa aj v dg. feochromocytómu; →piperoxán.  

Fourneau 1500
®
 – chemoterapeutikum; →sukcisulfón. 

Fournierov príznak – [Fournier, Jean Alfred, 1832 – 1915, paríţsky dermatológ] tvorba jaziev okolo 

úst po zhojení syfilitických ragád pri kongenitálnom →syfilise. 

Fournierov syndróm – [Fournier, Jean Alfred, 1832 – 1915, paríţsky dermatológ] →syndrómy. 

Fournierov test – [Fournier, Jean Alfred, 1832 – 1914, paríţsky dermatológ] →testy. 

Fournierove gangrény – [Fournier, Jean Alfred, 1832 – 1914, paríţsky dermatológ] gangrény v 

oblasti skróta a perinea po poraneniach, flegmónach a perineálnych infekciách, ale aj bez 



predchádzajúceho poškodenia. Vyvoláva ju zmiešaná baktériová flóra, najmä anaeróbne a Candida 

albicans. 

Fovane
®
 (Pfizer) – diuretikum, antihypertenzívum; →benztiazid.  

fovea, ae, f. – [l.] jama. 

Fovea centralis – ústredná jamka v makule sietnice s veľkým nahromadením fotosenzitívnych 

elementov, miesto najostrejšieho videnia. 

Fovea costalis inferior (superior) – kĺbová jamka pre hlavicu rebra na tele stavca dole pod 

odstupom oblúka (hore pri odstupe oblúka). 

Fovea transveralis – kĺbová jamka pre hrbolček rebra. 

Fovea dentis – kĺbová jamka pre zub čapovca. 

Fovea triangularis – trojuholníková jamka nad f. oblongata vyplnená ţliazkami. 

foveola ae, f. – [l. fovea jama] jamka. 

Foveola centralis – jamka v strede ţltej škvrny sietnice, v mieste najostrejšieho videnia; stenu 

sietnice tvorí len vrstva čapíkov. 

Foveola coccygea – koţná jamka nad kostrčom. 

Foveola gastrica – jamka na sliznici ţalúdka, ústie ţalúdkových ţliazok. 

Foveola granulares – jamky pre výbeţky pavúčnice (Pacchioniho granulácií), najpočetnejšie sú v 

oblasti sinus sagittalis superior). Na rtg snímke lebky môţu imitovať osteolytické loţiská, napr. 

nádorové. 

Foveola radialis – radiálna jamka, kt. sa črtá pri abdukcii a extenzii palca ruky (franc. fossa taba-

tière). 

foveolaris, e – [l. foveola jamka] foveolárny, jamkovitý, vzťahujúci sa na jamku.  

Fovillov syndróm – [Foville, Achille Louis François, 1799 – 1878, franc. neurológ a psychiater 

pôsobiaci v Toulouse a Rouene] →syndrómy. 

Fovillov pontínny syndróm – [Foville, Achille-Louis-François, 1799 – 1878, franc. neurológ a 

psychiater] →syndrómy. 

Fovillova paréza – [Foville, Achille-Louis-François, 1799 – 1878, franc. neurológ a psychiater] 

konjugovaná obrna okohybných svalov následkom lézie n. VI a VII s kontralaterálnou hemiplégiou.  

Fovillov-Wilsonov syndróm – [Foville, Achille Louis François, 1799 – 1878, franc. fyziológ pôsobiaci 

v Toulouse a Rouene, Wilson, Samuel A. K., 1877 – 1937, angl. neurológ] →syndrómy. 

Fowlerov roztok – [Fowler, Thomas, 1736 – 1801, angl. chemik] →roztoky.  

Fowlerov test – [Fowler, George, Ryerson, 1848 – 1906, newyorský chirurg] →testy. 

Fowlerova poloha – [Fowler, George Ryerson, 1848 – 1906, newyorský chirurg] poloha v polosede s 

oporu pod chrbtom, zohnutými kolenami a podporou pod nohami. 

Fox Green →indokyanínová zeleň. 

foxím – phoxim; 4-etoxy-7-fenyl-3,5-dioxo-6-aza-4-fosfaokt-6-en-8-nitril 4-sulfid, C12H15N2-O3PS, Mr 

298,29; insekticídum, bledoţltá olejovitá kvapalina (Bay 5621
®
, Bay 

77488
®
, Baythion

®
, Sebacil

®
, Volaton

®
). 

Foxím 



 

Foximin
®
 (Caber) – antibiotikum; →fosfomycín. 

Foxov-Fordyceov syndróm – [Fox, George G., 1846 – 1937; Fordyce, John A., 1858 – 1925, amer. 

dermatológovia] →syndrómy. 

Foy
®
 (Ono) – inhibítor proteináz; →gabexát.  

Foy 305
®
 (Ono) – inhibítor proteináz; →kamostat.  

Foypan
®
 (Ono) – inhibítor proteináz; →kamostat. 

föhn – [nem.] 1. teplý vietor, často silný a nárazovitý, s malou relat. vlhkosťou vzduchu, vznikajúci na 

záveternej strane horskej prekáţky, na kt. kolmo prúdi z juhu teplý vzduch; 2. fén, osušovač vlasov. 

Försterov fotometer →fotometer.  

Försterov syndróm – [Förster, Otfrid, 1873 – 1941, nem. neurochirurg] →syndrómy. 

Försterova diplégia – [Förster, Otfrid, 1873 – 1941, nem. neurochirurg] atonicko-astatická →diplégia. 

Försterova chorioiditída – [Förster, Carl Friedrich Richard, 1825 – 1902, nem. oftalmológ] syn. 

areolárna →chorioiditía. 

Försterova choroba – [Förster Carl Friedrich Richard, 1825 – 1902, nem. oftalmológ] areolárna 

→chorioiditída. 

FPL 670
®
 – antiastmatikum; →kromolyn. 

FPL 59002
®
 – antialergikum, antiastmatikum; →neokromil. 

FPL 59002 KP
®
 – antialergikum, antiastmatikum; →neokromil. 

FPL 60 278
®
 – kardiotonikum; →dopexamín. 

FPL 60278 AR
®
 – kardiotonikum; →dopexamín. 

F-plazmid – syn. F-faktor; →plazmid. 

Fr – symbol prvku →francium. 

Fracastorius – [tal. Fracastoro, Girolamo] tal. lekár nar. vo Verone (1483 – 1553), básnik a geológ; r. 

1530 uverejnil poemu ,,Syphilis sive morbus gallicus“, v kt. prvýkrát pouţil termín syfilis. 

fract. dos. – farm. skr. fracta dosi v rozdelených dávkach. 

fractio, onis, f. – [l. frangere lámať] →frakcia. 

fractionatio, onis, f. – [l.] →frakcionácia. 

fractographia, ae, f. – [l. frangere lámať + g. grafein písať] →fraktografia. 

fractura, ae, f. – [l. frangere lámať] →zlomenina.  

Fractura agenetica – spontánna fraktúra kosti pri osteogenesis imperfecta.  

Fractura antebrachii – zlomenina predlaktia.  

Fractura apophysealis – zlomenina, pri kt. vznikajú malé kostné úlomky al. vznikajú úlomky 

kostných výbeţkov. 

Fractura atlantis – zlomenina atlasu.  

Fractura atrophica – spontánna zlomenina následkom atrofia kostí. 



Fractura avulsa – nepriama zlomenina vzniknutá odtrhnutím al. prudkým ťahom väzu. 

Fractura axialis compressiva – zlomenina stavca kolmo pôsobiacim násilím, pri kt. sa z neho 

úlomky posunú vodorovným smerom; vyskytuje sa najmä v hrudníkovej a driekovej oblasti 

následkom flexie; angl. burst fracture. 

Fractura Bartoni – zlomenina distálneho konca do zápästného spojenia.vretennej kosti. 

Fractura basis colli – zlomenina krčka stehnovej kosti na jej spojení s trochanterickou oblasťou. 

Fractura Bennetti – Bennettova zlomenina bázy I. metakapru smerujúca do karpometakarpálneho 

spojenia komplikovaná subluxáciou. 

Fractura bimalleolaris – bimaleolárna zlomenina.  

Fractura calcanei – zlomenina pätovej kosti. 

Fractura capillaris – zlomenina, kt. sa na rtg. snímke javí ako jemná lomná čiara, podobná vlasu, 

bez separácie kostných fragmentov; zisťuje sa niekedy pri zlomeninách lebky. 

Fractura capituli fibulae →fractura  cruris. 

Fractura cementalis – f. cementi, úplné al. čiastočné odlúčenie cementu od povrchu koreňa zuba, 

napr. pri oklúznej traume. 

Fractura clausa – zatvorená zlomenina.  

Fractura claviculae – zlomenina kľúčnej kosti. 

Fractura Collesi – zlomenina distálneho konca vretennej kosti, pri kt. je distálný úlomok posunutý 

dozadu. Pri posunutí distálneho konca dopredu ide o reverznú Collesovu fraktúru (Smithova 

fraktúra). 

Fractura colli femoris – zlomenina krčka stehnovej kosti. 

Fractura comminutiva – kominutívna zlomenina, roztrieštenie kosti s utvorením fragmentov. 

Fractura completa – kompletná zlomenina, súvislosť kosti a periostu je úplne prerušená. 

Fractura complicata – komplikovaná zlomenina, zdruţená s poškodením susedných orgánov. 

Fractura compressiva – stlačená zlomenina, napr. tela stavca al. na hranici epifýzy a diafýzy. 

Fractura condylaris – zlomenina humeru, pri kt. ide o úplné odlúčenie malého fragmentu vrátane 

kondylu. 

Fractura congenitalis – vrodená zlomenina vzniknutá intrauterinne. 

Fractura costarum – zlomenina rebier. 

Fractura cranii – zlomenina lebky.  

Fractura cruris – zlomenina kostí predkolenia. 

Fractura cum dislocatione ad axim – zlomenina s uhlovým posunutím úlomkov. 

Fractura cum dislocatione ad latus – zlomenina s posunutím úlomkov na stranu. 

Fractura cum dislocatione ad longitudinem cum contractione – zlomenina s posunutím úlomkov 

v pozdĺţnej ose (úlomky idú cez seba). 

Fractura cum dislocatione ad longitudinem cum distractione – zlomenina s posunutím úlomkov 

v pozdĺţnej ose (úlomky sa od seba oddialia). 



Fractura cum dislocatione ad peripheriam – zlomenina s otočením jedného úlomku okolo 

druhého okolo pozdĺţnej osi. 

Fractura de Quervaini – zlomenina os naviculare s volárnou luxáciou os lunata. 

Fractura diacondylica humeri →fractura transcondylaris. 

Fractura diacondylica tibiae →fractura cruris. 

Fractura diaphyseos femoris – zlomenina diafýzy femora; →fractura humeri. 

Fractura diaphysis tibiae et fibulae →fractura cruris. 

Fractura digitorum manus – zlomenina prstov rúk. 

Fractura digitorum pedis – zlomenina prstov nohy.  

Fractura directa – priama zlomenina vzniknutá v mieste pôsobenia vonkajšej sily. 

Fractura dissociata – disociovaná zlomenina, pri dislokácii fragmentov. 

Fractura Dupuytreni – 1. f. Potti; 2. f. Galeazzi. 

Fractura Duverneyi – zlomenina bedrovej kosti tesne pod spina iliaca ant. sup. 

Fractura dyscratica – zlomenina kostí postihnutých systémovým metabolickým a i. ochorením; 

obsol. 

Fractura eminentiae interciondylicae →fractura cruris. 

Fractura en coin – [franc. coin roh, klin, kút] zlomenina tvaru V. 

Fractura en rave – [franc.] zlomenina, pri kt. prebieha lomná čiara priečne povrchom kosti, nie však 

dovnútra. 

Fractura epiphysealis – zlomenina v mieste spojenia epifýzy s tela kosti. 

Fractura extracapsularis – fraktúra humeru al. femoru mimo oblasť puzdra. 

Fractura fibulae – zlomenina ihlice; →fractura cruris. 

Fractura Galeazzi – zlomenina vretennej kosti nad zápästím spojená s dislokáciou distálneho 

konca lakťovej kosti; →fractura Dupuytreni. 

Fractura Gosselini – zlomenina distálneho konca lakťovej kosti tvaru V s úlomkami zasahujúcimi 

do lakťového kĺbu. 

Fractura Guérini – f. Le Fort I. 

Fractura humeri – zlomenina ramennej kosti.  

Fractura impressiva – vpáčená zlomenina, napr. plochých kostí lebky. 

Fractura incompleta – neúplná zlomenina, infrakcia, nalomenie kosti. 

Fractura incuneata – vklínená zlomenina, jeden kostný fragment sa vklíni do druhého. 

Fractura indirecta – nepriama zlomenina, zlomenina vzniknutá na inom mieste ako pôsobila 

vonkajšia sila, napr. pri reflektorickej nadmernej kontrakcii vlastného svalstva. 

Fractura infecta – infikovaná zlomenina, znečistená mikŕobmi. 

Fractura intercondyllaris – zlomenina tvaru T. 

Fractura intraarticularis – vnútrokĺbová zlomenina, zlomenina postihujúca kĺbovú časť kosti. 



Fractura isthmi – zlomenina spojenia nosiča s čapovcom; →fractura atlantis. V th. sa odporúča 

priama kompresívna bipendikulárna osteosyntéza skrutkou navrhnutá Judetom (1970) a 

prepracovaná Grobom a Magerlom zadným prístupom. 

Fractura Le Forti – bilaterálna horizontálne zlomenina maxily.  

Fractura linearis – zlomenina prebiehajúca pozdĺţ dlhej osi kosti. 

Fractura longitudinalis – pozdĺţna zlomenina. 

Fractura male sanata – zle zhojená zlomenina, zlomenina zrastená v zlom postavení úlomkov s 

význačnejšou poruchou funkcie. 

Fractura Malgaigni – zlomenina panvy vpredu i vzadu; →fractura pelveos. 

Fractura malleolaris – syn. f. bimalleolaris, f. trimalleolaris, zlomenina členka. 

Fractura mandibulae – zlomenina sánky.  

Fractura maxillae – zlomenina čeľuste. 

Fractura metacarpi – zlomenina záprstia. 

Fractura metatarsi →fractura ossium tarsi et metatarsi. 

Fractura Monteggia – zlomenina proximálnej polovice tela lakťovej kosti s dislokáciou hlavy 

vretennej kosti (angl. parry fracture – vzniká pri bránení sa predlaktím proti úderu); →fractura 

olecrani. 

Fractura Moorei – zlomenina distálneho konca vretennej kosti s dislokáciou hlavice lakťovej kosti 

a uviaznutím proc. styloideus pod anulárnymi ligamentami. 

Fractura multiplex – zlomenina, pri kt. ide o dve lomné čiary na jednej kosti, navzájom sa nedotý-

kajúce.  

Fractura nasi – zlomenina nosa. 

Fractura neoplastica – zlomenina následkom zoslabenia kosti malígnym procesom. 

Fractura neurogenica – zlomenina následkom zoslabenia kosti pri parézach, tabes dorsalis ap. 

Fractura obliqua – šikmá zlomenina. 

Fractura olecrani – zlomenina lakťového výbeţka. 

Fractura ossis navicularis carpi – zlomenina člnkovitej kosti zápästia. 

Fractura ossis zygoamatici – zlomenina jarmovej kosti. 

Fractura ossium metatarsalium – zlomenina predpriehlavkových kostí; →fractura ossium tarsi et 

metatarsi. 

Fractura ossium tarsi et metatarsi – zlomenina priehlavkových kostí. 

Fractura patellae – zlomenina jabĺčka. 

Fractura pathologica – patologická zlomenina, pri patol. zmenenej kosti. 

Fractura pelveos – zlomenina panvy; →fractura Malgaigni. 

Fractura perforans – zlomenina, pri kt. je kosť prederavená strelou. 

Fractura pertrochanterica – pertrochanterická zlomenina. 

Fractura phalangi pedis – zlomenina prstového článka nohy. 



Fractura Potti – syn. f. Dupuytreni, zlomenina dolnej časti fibuly s ťaţ- kým poškodením dolného 

skĺbenia tíbie, obyčajne s roztrieštením časti mediálneho maleolu a ruptúrou lig. mediale. 

Fractura pyramidalis →fractura Le Forti II. 

Fractura radii – zlomenina vretennej kosti.  

Fractura resecans – zlomenina, pri kt. je kus kosti odtrhnutý násilím ako pri strelnej zlomenine. 

Fractura scapulae – zlomenina lopatky. 

Fractura secundaria →fractura pathologica. 

Fractura segmentalis – dvojitá zlomenina. 

Fractura Shephedri – zlomenina pätovej kosti s oddialením vonkajšej ochranného okraja.  

Fractura simplex →fractura clausa. 

Fractura Skillerni – kompletná zlomenina dolnej tretiny vretennej kosti s infrakciou dolnej tretiny 

lakťovej kosti. 

Fractura Smithi – zlomenina distálneho konca vretennej kosti blízko kĺbovej plochy s dislokáciou 

dolného úlomku dopredu; reverzná →fractura Collesi. 

Fractura spiralis – špirálovitá zlomenina. 

Fractura spontanea – syn. f. pathologica; zlomenina následkom ochorenia kostry al. nejasnej 

príčiny, nie úrazu. 

Fractura stellata – zlomenina s centrálnym bodom úrazu, z kt. vybiehajú početné fisúry. 

Fractura sterni – zlomenina mostíka. 

Fractura Striedae – zlomenina vnútorneho kondylu femoru. 

Fractura subcapitalis – zlomenina kosti tesne pod jej hlavicou; napr. intrakapsulárna f. colli femoris 

na jeho spojení s hlavicou a krčkom. 

Fractura subcutanea – zatvorená zlomenina. 

Fractura subperiostalis – subperiostálna zlomenina, kosť je síce zlomená, ale periost ostáva 

súvislý. 

Fractura supracondyllica – zlomenina stehnovej kosti, pri kt. lomná čiara prebieha distálnym 

koncom tela humeru. 

Fractura tali – zlomenina členkovej kosti. 

Fractura tibiae →fractura cruris. 

Fractura transcervicalis – zlomenina krčka femora. 

Fractura transcondylaris humeri – syn. f. diacondylaris; zlomenina humeru s lomnou čiarou 

prebiehajúcou v úrovni kondylov, priečne kĺbovou jamkou a puzdrom. 

Fractura transversa – priečna zlomenina. 

Fractura trimalleolaris – zlomenina mediálneho a laterálneho maleolu a zadného hrotu tíbie. 

Fractura trophica – zlomenina kosti následkom trofických porúch. 

Fractura vertebrarum – zlomenina stavcov. 

Fractura Wagstaffei – odlúčenie vnútorného maleolu. 



fractus, a, um – [l. frangere lámať] zlomený. 

Fraenkelov plynový bacil  – [Fraenkel, Eugen, 1853–1925, hamburský patológ] →Clostridium 

perfringes. 

Fraenkelove uzlíky – [Fraenkel, Eugen, 1853 – 1925, hamburský patológ] perivaskulárne uzlíky pri 

škvrnitom týfe (→typhus exanthematicus).  

Fragaria vesca L. (Rosaceae) – jahoda obyčajná (čes. jahodník obecný). Droga: Folium, Herba, 

Radix a Fructus fragariae. Listy jahody obsahujú asi 5 % a koreň aţ 10 % trieslovín, kt. tvoria 

deriváty kys. elagovej a galusovej, ďalej flavonoidy kvercetín a kvercetrín, kys. L-askorbovú a stopy 

silice. Z minerálnych látok sa v jahode nachádza najmä draslík. Plody obsahujú sacharidy (aj 

invertný cukor), pektíny, vitamíny A, B a C, organické kys., aromatické látky 

a antokyán fragarín. . Flavonoidy a draselné soli obsiahnuté v listoch 

vyvolávajú mierny močopudný účinok, triesloviny z koreňa podmieňujú 

adstringenčný a bakteriostatický účinok, kt. sa vyuţíva v th. hnačkových 

ochorení. Extrakt z listov má vazodilatačný, hypotenzívny, uterotonický a 

diuretický účinok. V ľudovom liečiteľstve sa pouţíva pri hyperurikémii, 

urolitiáze, zvýšenej fragilite kapilár a niekt. koţných ochoreniach. Listy sa 

uţívajú ako náhrada čínskeho čaju. 

Fragaria vesca 

 

Jednotlivá dávka na prípravu záparu je 1 g (1 kávová lyţička na šálku vody); pije sa 2 – 3-krát/d. Na 

krátkodobé úţívanie sa pripravuje Decoctum fragariae (5 – 20 g/1 – 2 poháre vody), kt. sa pije 3 – 4-

krát/d 1/2 pohára, na vyvolanie adstringenčného účinku sa podáva 1 dávka záparu al. odvaru z 3 aţ 

5 g listov. U citlivých jedincov môţe vzniknúť alergické reakcie. 

Odvodené prípravky – Bylinný čaj zo šípky, Javorina. 

fragarín – 3--galaktozid glykozid nachádzajúci sa v jahode obyčajnej (→Fragaria vesca L., 

Rosaseae). 

fragilis, e – [l.] lámavý. 

fragilita – [fragilitas] lámavosť, napr. erytrocytov (→osmotická rezistencia), kostí, nechtov, vlasov; 

→fragilitas. 

fragilitas, atis, f. – [l. fragilis lámavý] →fragilita. 

Fragilitas crinium – krehkosť vlasov. 

Fragilitas ossium →osteogenesis imperfecta. 

Fgragilitas unguium – abnormálna lámavosť nechtov. 

fragilný-X-syndróm →sy. fragilného chromozómu X (→syndrómy). 

fragilocyt – [l. fragilis lámavý + g. kytos bunka] erytrocyt menej odolný voči hypotonickému fyziol. rozt. 

fragilocytosis, is, f. – [l. fragilis lámavý + g. kytos bunka + -osis stav] fragilocytóza, prítomnosť 

→fragilocytov v krvi. 

fragment – [l. fragmentum úlomok, zlomok] úlomok, zlomok. 

Fragment Fab →Fab. 

Fragment  F(ab)2 →F(ab)2. 

Fragment chromozómu →chromozóm. 



Klenowov fragment – gen. časť baktériovej DNA-polymerázy I, kt. má 5
,
 →3

,
 polymerázovú funkciu 

a 3
, 
→5

,
 exonukleázovú, ale nemá 5

, 
→3

,
 exonukleázovú funkciu. 

Fragment kosti →zlomenina. 

Okazakiho fragment – gen. polynukleotidový f. pozostávajúci z RNA-primeru a krátkeho polydeo-

xyribonukleotidu, kt. sa syntetizuje v smere 5
,
→3

,
 na matricovom reťazci DNA; smer jeho 

fosfodiesterových väzieb vzhľadom na antiparalelný matricový reťazec 3
,
→5

,
 replikačnej vidlice je 

5
,
→3

,
; po odstránení RNA-primerov z kaţdého O. f. a zaplnení vzniknutých medzier 

deoxyribunukleotidmi za účasti DNA-polymerázy I sa fragmenty DNA spoja DNA ligázou do 

súvislého reťazca, kt. výsledná orientácia fosfodiesterových väzieb vzhľadom na jeho matricový 

reťazec 5
,
→3

,
 je 3,→5

,
. 

Reštrikčný fragment – úsek DNA utvorený reštrikčnou endonukleázou. 

Spenglerove fragmenty – malé guľaté telieska v spúte pacientov s tbc. 

fragmentácia – [fragmentatio] 1. biol. druh reprodukcie niekt. organizmov, napr. plochých červov, pri 

kt. sa telo rodičov láme na niekoľko častí, z kt. kaţdá potom regeneruje stratenú časť a vyvíja sa na 

celý organizmus; 2. patol anat. – napr. f. myokardu – priečna ruptúra svalových vláken myokardu; 3. 

farm. akostný ukazovateľ pri fyz. skúškach uzáverov z polymérov. Pri skúške sa viackrát prepichne 

uzáver a v prípravku sa nesmú objaviť okom viditeľné častice polyméru tvoriaceho uzáver. 

fragmentocyty – [l. fragmentum úlomok + g. kitos bunka] syn. schistocyty, schizocyty; malé, 

nepravidelné erytrocyty al. úlomky erytrocytov. Vyskytujú sa pri talasémii a mechanic-ky 

podmienených anémiách. 

fragmentografia – [l. fragmentum úlomok + g. grafein písať] hmotnostná f., kombinácia plynovej 

chromatografie a hmotnostnej spektrometrie, pri kt. sa kvantitatívna analýza skúšanej látky (napr. 

steroidov) zakladá na stanovení početnosti jej fragmentov, charakteristickej pre danú látku. 

fragmentum, i, n. – [l. frangere lámať] →fragment. 

Fragmin
®
 inj. (Kabi Pharmacia) – Dalteparinum 10 000 IU AXa v 1 ml; nízkomolekulový heparín; 

→dalteparín. 

Fragov syndróm →syndrómy. 

fraise – [franc. jahoda] kónický al. pologuľovitý ostrapok na osteoplastickú záplatu al. zväčšenie 

trepanačného otvoru. 

frakcia – [fractio] 1. časť celku; 2. zlomok, podiel.  

frakcionácia – [fractionatio] 1. rtg rozdelenie celkovej dávky na viaceré čiastkové dávky aplikované v 

určitých intervaloch; 2. fyz. rozdelenie zmesi látok destiláciou, centrifugáciou al. chromatografiou; 3. 

psychol. tzv. chunking, rozdelenie informácií na jednotky kvôli lepšiemu príjmu a uloţeniu do pamäti 

(pri učení). 

Frakcionácia polyméru – chem. rozdelenie polydisperzného polyméru podľa Mr na frakcie, kt. poly-

disperzita je podstatne niţšia. K metódam f. patrí turbidimetria, volumetria, gravimetria, 

sedimentácia pomocou ultracentrifúgy, rozdeľovacia chromatografia, difúzne metódy a i. 

frakčná banka – [l. fractio zlom, zlomok] sklený aparát na frakčnú →destiláciu. 

frakčná exkrécia – skr. EF, podiel vylučovanej látky z jej celkového vylúčeného mnoţstva; ukazovateľ 

funkcie obličiek. Napr. EF -aminodusíka je < 0,07; EF fosforu < 0,20, EF hydrogénuhličitanov < 

0,15. 



frakčný nástavec – prádzna al. náplňová kolóna pripojená k varnej banke pri laboratórnej 

diferenciálnej rektifikácii. Prázdne f. n. sú sklené rúrky rozmanitého tvaru. Náplň v náplňových 

kolónkach tvorí vrstva sklených guľôčok (Hempelov f. n.) al. častíc iných tvarov, napr. kúsky 

sklených rúrok, porcelánová drvina. Vyrába sa aj špeciálna náplň do f. n., napr. Raschigove krúţky, 

Berlove sedielka, kovové špirály z drôtu al. sieťky, častice sklenej tkaniny ap. V Hartovom a Le 

Bellovom–Hennigerovom f. n. je zatavená špeciálne upravená konštrukcia zo skla. 

 
 
Obr. Frakčné nástavce. A – prázdne; b – Hempelov; c – Wurtzov; d – Hartov; 

e – Le Bellov-Henningerov; f – Widmerov 

 


