fraktúra – [fractura] →zlomenina.
Fraleyov syndróm – [Fraley, Elwin E., *1934, amer. urológ] syn. upper calyx syndrome, druh
vrodených anomálií obličkových ciev: aberantné cievy utláčajúce často horný kalich. Prejavuje sa
trvalou bolesťou v oblasti obličiek, niekedy kolikami podmienenými sek. litiázou. Prítomná býva
hematúria, leukocytúria z druhotnej infekcie, niekedy hypertenzia. Na vylučovacom urograme sa
zisťuje stáza v horných partiách panvičky často s litiázou.
frambézia – [framboesia tropica] syn. yaws, pian, treponemóza, chron. nevenerické prenosné koţné
tropické ochorenie vyvolané Treponema pertenue, charakterizované koţnými léziani a postihnutím
kĺbov, kostí a periostu, kt. sú v ďalšom priebehu príčinou deštrukcie tkanív a deformít. F. sa
vyskytuje endemicky vo vlhkých oblastiach trópov, najmä v stred. Afrike a rovníkových oblastiach
juţ. Ameriky a Ázie. Väčšinou postihuje deti < 14-r., najmä osoby s nízkou úrovňou hygieny.
Európan sa nakazí frambéziou v endemických oblastiach zriedka.
Inkubačné obdobie je 17 – 68 d, najčastejšie 30 d. Jediným prameňom nákazy je chorý človek vo
včasnom štádiu ochorenia. Prenos sa uskutočňuje v detstve pri priamom kontaktom s infekčnou
léziou na koţiu al. sliznici, len zriedka nepriamo kontaminovanou bielizňou, nádobami ap. Ako
prenášači sa môţu uplatňovať aj muchy Hippelates. Lézie neskoršieho štádia nie sú infekčné.
V priebehu f. sa rozlišuje včasné a neskoré štádium. Iniciálnou léziou býva papula lokalizova-ná na
dolných končatinách, kt. sa zväčšuje a rozpadáva za vzniku vredu. Na jeho spodine sú karfiolovité,
malinovité granulácie, v ich sekréte početné treponemy. Iniciálnu léziu niekedy obklopujú sek.
papulky. Hojí sa spontánne nenápadnou jazvou. Prítomné je zdurenie regionálnych uzlín, horúčka a
i. celkové príznaky.
Za 3 – 4 týţd. po vzniku iniciálnej lézie sa zjavujú výsevy sek. polymorfného generalizovaného
exantému ako prejavu včasného štádia (makuly, makulopapuly, papuly, plaky, noduly al. papilómy).
Časté sú papulózne al. papuloskvamózne exantémy s predilekciou okolo lakťov a kolien al.
pityriaziformné frambezidy. Palmárne a plantárne papilómy a hyperkeratózy s krvácajúcimi fisúrami
sú veľmi bolestivé. Niekedy sa zjavujú aj lézie slizníc.
Lézie neskorého štádia sa zjavujú po latencii 1 – 3, niekedy aţ 10 r. Výsevy lézií sa zisťujú v čoraz
dlhších intervaloch aţ sa prestanú zjavovať. V neskorom štádiu bývajú vredy suché, hoja sa zo
stredu, kt. na rozdiel od včasného štádia neobsahujú treponemy. Hoja sa nerovnými lúčovitými
jazvami. Koţné a podkoţné lézie majú často charakter gúm. Aj v tomto štádiu vznikajú
hyperkeratómy s fisúrami, kt. exulcerujú a vyvolávajú kontraktúry flexorov prstov, ďalej hypertrofické
periostitídy, ostitídy, artritídy, hydrartrózy, ganglión, burzitídy a juxtaartikulárne LutzoveJeanselmove noduly. Vplyvom rozsiahlej deštrukcie tváre sa niekedy utvoria tzv. gangózy
(mutilujúca rinofaryngitéda).
Dg. – opiera sa o dôkaz treponem v rozteroch sekrétu vlhkých lézií včasného štádia, punktátoch
uzlín a kostnej drene, farbených podľa Giemsu al. v tmavom poli, príp. negat. zobrazením s tušou al.
nigrozínom. Asi po 3 týţd. moţno dg. ochorenie aj sérologicky Pozit. býva BWR, flokulačné reackie,
Nelsonov imobilizačný test a hemaglutinačné testy (FTTA 200, FTA-ABS a TPHA). Niekedy sú aj v
neliečených prípadoch po viacerých rokoch tieto testy negat.
Dfdg. – treba odlíšiť syfilis, lepru, impetigo, svrab, pityriasis versicolor, psoriázu a mykózy, v
neskorom štádiu leišmaniózu, tbc, blastomykózu, africkú histoplazmózu, onchocerkózu
a osteomyelitídu. Klin. obraz f. pripomína syfilis, avšak na rozdiel od neho nepostihuje CNS ani
vnútorné orgány. Sérologické testy neodlíšia f. od syfilisu, niekedy sa dfdg. medzi nimi nepodarí.
Th. – liekom voľby je penicilín, podáva sa benzatínpenicilín v dávke 1,2 – 2,4 mil. j., deťom 0,6 – 1,2
mil. j. V th. neskorých lézií, vredov, gúm a osteoperiostitíd sa osvedčujú široko-spektrálne

antibiotiká, napr. oxytetracyklín v dávke 2 mg/d i. m. V prípade pozitivity sérologických reakcií sa
odporúča kúru zopakovať. Eradikácia sa zakladá na hromadnej aplikácii penicilínu (> 600 000 j. i.
m.) postihnutému obyvateľstvu a kontaktom; jediná dávka zabráni šíreniu, aj keď sa neskôr môţu
zjaviť ojedinelé neinfekčné lézie.
frambezióm – [framboesia tropica] papilóm vyvíjajúci sa z bezbolestnej papuly pri →frambézii.
framboesia (ae, f.) tropica – [z franc. framboise malina] angl. yaws; →frambézia.
framycetín – C23H46N6O13, Mr 614,65; glykozidové antibiotikum produkované kultúrou Streptomyces
decaris, resp. S. lavandulae (zodpovedá →neomycínu B).
®

Framykoin na prípravu ster. rozt. a kvapiek (Biotika) – kombinované antibiotikum na lokálne pouţitie
so širokým antibaktériovým spektrom. Zloţenie: F. na prípravu sterilného rozt.: Neomycinum (ut
sulfas) 66 mg + Bacitracinum zincicum 5000 IU v liekovke; F. na prípravu kvapiek: Neomycinum (ut
sulfas) 33 mg + Bacitracinum 2500 IU + Natrii chloridum 80 mg + Carbaethopendecinii bromidum 2
mg v liekovke s kvapadlom. Bacitracín pôsobí najmä na grampozit. mikróby vrátane stafylokokov a
na gramnegat. koky, neomycín najmä na gramnehat. a grampozit. mikróby. Pri vonkajšej aplikácii sa
nevstrebávajú, pri väčších koţných a sliznicových defektoch, najmä pri intraperitoneálnej al.
intrapleirálnej aplikácii sa môţu resorbovať väčšie mnoţstvá neomycínu a bacitracínu a vzniknúť
toxické koncentrácie v krvi.
Indikácie – v chir. na th. infikovaných rán, fistúl po pľúcnych výkonoch so zmiešanou infekciou, akút.
osteomyelitída, hnisavé burzitídy, panaríciá, hnisavé vnútrokĺbové zápaly, incidované abscesy a
flegmóny, empyémy hrudníka ap. Intraperitoneálna a intrapleurálna aplikácia má odôvodnenie len
na základe antibiogramu. Treba rátať s kurareformnýmm účinkom neomycínu.
V pôrodníctve a gynekologii na th. ragád bradaviek, mastitíd a abscesov v čase dojčenia, abscesov
Douglasovho priestoru, pyosalpingu, baktériových fluórov v indikovaných prípadoch a pri
predoperačnej príprave pošvy.
V očnom lekárstve na th. akút. konjunktivitíd vrátane hnisavých konjunktivitíd novorodencov, akút.
zápalov rohovky, vredu rohovky, infikovaných erózií rohovky, dakryocystitíd, blefarokonjunktivitíd,
hordeolózy a pri predoperačnej príprave na vnútroočné operácie.
V otorinolaryngológii na th. otitis externa, otitis media suppurativa, sinusitis maxillaris, infekcií
sliznice horných a dolných dýchacích ciest a pri bronchiektáziách, ďalej pri pooperačnej
starostlivosti a po ušných operáciách.
V urológii je indikovaný v adjuvantnej th. špecifickej i nešpecifickej uretritídy, cystitídy, cystopyelitídy,
V stomatológii sa F. pouţíva v th. niekt. ulcerácií sliznice ústnej dutiny.
Aplikácia F. sa má opierať o výsledok mikrobiol. vyšetrenia a antibiogramov, kt. sa majú vykonať
nielen na začiatku, ale aj pri th.
Kontraindikácie – hypersenzitivita na neomycín a ďalšie zloţky prípravku. Podanie i. v., i. m.,
intratekálne. Aplikácia na rozsiahle plochy, najmä ak sú erodované a mokvajúce, aplikácia na
varikózny terén predkolenia a na mikróbiový ekzém predkolenia pre moţnosť senzibilizácie na
neomycín, na infekčné procesy, kt. vyvoláva necitlivá mikroflóra, napr. kvasinky a plesne, ale aj
nozokomiálne kmene rezistentné na neomycín (napr. Proteus rettgeri a i.).
Nežiaduce účinky – alergické reakcie (kontaktná dermatitída, alergické konjunktivitídy, existuje aj
riziko anafylaktického šoku) sa vyskyutujú v 5 – 15 % prípadov, senzibilizácia (najmä na neomycín)
predovšetkým po dlhšie trvajúcej al. opakovanej miestnej aplikácii. Po resorpcii väčšieho mnoţstva
F. sú moţné prejavy nefrotoxickosti (neomycvínu i bacitracínu), ireverzibilné poškodenie sluchovej
vetvy VIII. hlavového nervu s čiastočnou al. úplnou hluchotou (vplyvom neomycínu), po

intrapleurálnej al. intraperitoneálnej aplikácii väčšieho mnoţstva existuje riziko neuromuskulárnej
blokády s respiračnou blokádou.
Ak sa podráţdi pokoţka, ide pp. o precitlivenosť, kt. sa má dokázať plátkovým testom s mas-ťou al.
rozt. F. (príp. neomycínu). Pri pozit. výsledku treba th. prerušiť a chorého upozorniť, ţe ani v
budúcnosti nesmie byť liečený F.
Dávkovanie – F. na prípravu sterilného rozt. (20 ml) je určený na ústavné ošetrovanie. Neobsahuje
izotonizačnú prísadu. Rozpustí sa po pridaní 20 ml sterilného 0,9 % NaCl al. 5 % glukózy. 1 ml rozt.
obsahuje 3,3 mg neomycínu (vo forme síranu) a 250 IU bacitracínu. Rozt. sa aplikuje výlučne
miestne. Odporúča sa spotrebovať v deň prípravy.
F. na prípravu kvapiek (10 ml) je určený na lokálne pouţitie pri ambulantnom ošetrovaní. Nepouţíva
sa izotonický rozt. NaCl, lebo substancia uţ obsahuje NaCl. 1 ml rozt. obsahuje 3,3 mg neomycínu
(vo forme síranu), 250 IU bacitracínu, 8 mg NaCl a 0,2 mg Septonexu. Pripravený rozt. sa odporúča
spotrebovať do týţd. odo dňa prípravy. Sterilný rozt. sa kvapká al. vstrekuje priamo do infikovaného
miesta (do rany, oka, ucha, nosa, dutín ap.) al. sa roztokom nasýtené pásiky gázy vkladajú do
infikovaných miest a roztokom sa zakvapkávajú tak, aby boli stále vlhké. Striekačkou moţno rozt.
Aplikovať do močového mechúra, intrapleurálne al. intraperitoneálne. Môţe sa pouţiť aj ako aerosól
(inhalovať 2 ml rozt. s Vincentkou). Podáva sa podľa potreby niekoľkokrát/d. Na stomatol. indikácie
sa pouţíva obvykle základný al. dvojnásobne zriedený rozt.
®

Framykoin plv. adsp. (Infusia) – Neomycinum (ut sulfas) 3300 IU + Bacitracinum zincicum 250 IU v 1
g zásypu; kombinované antibiotikum na lokálne pouţitie so širokým antibaktériovým spektrom.
Indikácie – ošetrenie po dermatol. a drobných chir. výkonoch, infikované poranenia.
Kontraindikácie – hypersenzitivita na neomycín, metylparabén, lanolín; infekčné procesy vyvolané
kvasinkami a plesňami. Nemá sa aplikovať na rozsiahle mokvajúce plochy, varikózny terén
predkolení a do predkolenových vredov (riziko senzibilizácie).
Nežiaduce účinky – pri opakovanom a dlhodopbom pouţívaní moţnosť výskytu kontaktnej
dermatitídy.
Dávkovanie – zásyp sa aplikuje 1 – 2-krát/d na postihnuté miesta, pri hnisovej sekrécii a tvorbe krúst
treba krusty odstrániť.
®

Framykoin ung. (Léčiva) – dermatologikum, kombinované antibiotikum na lokálne pouţitie so
širokým antibaktériovým spektrom.
Zloženie: Neomycinum (ut sulfas) 3,3 mg + Bacitracinum zincicum 250 IU v 1 g masti. Masťový
základ: Alcoholum cetylicum, Cera alba, Cera lanae, Ceresinum, Vaselinum album,
Methylparabenum.
Indfikácie – infikované rany a vredy, povrchové pyodermie (impetigo vulgaris, impetigo Bockhardt,
folliculitis, sycosis staphylogenes), vegetujúce pyodermie, paratraumatický ekzém, impetiginizované
dermatózy, dekubity, intertrigo nekvasinkového pôvodu, akne varioliformis.
®

Kontraindikácie, nežiaduce účinky →Framykoid plv. adsp.
Dávkovanie – masť sa aplikuje 1 – 2-krát/d na postihnuté miesta, pri hnisovej sekrécii a tvorbe krúst
treba krusty odstrániť. Ošetrené miesto moţno prekryť ľahkým vzdušným obväzom.
Franceschettiho syndróm I, II a II – [Franceschetti, Adolphe, 1896 – 1968, švajč. oftalmológ]
→syndrómy.
Franceschettiho-Jadassohnov syndróm – [Franceschetti, Adolphe, 1896 – 1968, švajč. oftalmológ;
Jadassohn, Josef, 1863 – 1935, nem. dermatológ] →syndrómy.

Francisella – [Francis, Edward, 1872 – 1957, amer. bakteriológ] rod gramnegat. aeróbnych baktérií.
Patrí sem:
Francisella tularensis – drobná, pleomorfná, niekedy bipolárna, nepohyblivá palička, netvorí spóry
ani puzdra. Vyvoláva →tularémiu. Kultivačne je veľmi náročná, na beţných pôdach nerastie.
Kultivujú sa na krvnom agare s cysteínom a glukózou (CGBA), príp. vaječnej Mc Coyovej pôde.
Rastie pomaly, niekedy 7 – 10 d. Tvorí drobné, mliečne skalené kolónie. Francisely sa dajú
kultivovať aj na tkanivových kultúrach al. ţĺtkovom vaku kuracích embryí. Sú sacharolyticky aktívne,
tvoria kys. z glukózy, maltózy a i. cukrov, ale bez plynov. V pôdach obsahujúcich cystín tvoriaí
sírovodík. Biochemické vlastnosti francisel sa v dg. obyčajne nevyuţívajú. Je veľmi odolná voči
nízkym teplotám. V prírodných podmienkach vydrţí veľmi dlho. Vo vode preţíva 3 mes., v pôde a
mŕtvych telách týţdne. Teplotou 60 °C je inaktivovaná uţ z 10 min. Pri beţnej kuchynskej úprave
infikovaného mäso sa F. ničí.
Na priamy dôkaz F. t. sa odoberá obsah puchierikov z miesta vstupu infekcie, spútum, punktáty z
uzlín a krv na kultiváciu.
Dg. tularémie je priama a nepriama. Priamo moţno francisely dokázať: 1. mikroskopicky (je to veľmi
drobný gramnegat. kokobacil, mladé kultúry sú uniformné, staršie značne pleomorfné, líšia sa
veľkosťou, tvarom, intenzitou zafarbenia, býva naznačené bipolárne zafarbenie, niekedy
filamentácia); 2. kultivačne; 3. pomocou antigénnych vlastností (francisely majú kompletnú
antigénovú štruktúru, kt. sa vyuţíva pri identifikácii vyrastených kolónií špecifickým antisérom
metódou spätnej skielkovej aglutinácie); 4. pokusom na zvierati (očkuje sa materiál vnímavým
zvieratám, ako je morča, biele myšky, králik, a to intratracheálne, intraperitoneálne al. s. c. Pri pitve
sa zisťujú nekrotické loţiská v orgánoch, exsudát v peritoneálnej dutine; v odobratých vzorkách sa
potom francisely dokazujú kultivačne.
Nepriama dg. spočíva v dôkaze protilátok aglutinačnou reakciou, pričom ako antigén sa pou-ţíva
usmrtená kultúra F. tularensis. Moţno vyuţiť aj komplementfixačný a hemaglutinačný test.
Intradermálny alergický test sa hodí na prebiehajúce al. prekonané ochorenie. Tularínový antigén
(susppenzia usmrtených baktérií) sa vstriekne i. d. pacientovi do predlaktia. Reakcia sa odčíta za 48
h. Test býva pozit. ( erytému s induráciou Ø > 6 mm) od prvých d ochorenia a ostáva pozit. celý
ţivot. Skielková aglutinácia má význam pre kontrolu ulovených a uhynulých zvierat. Vykonáva sa
zmiešaním krvi odo bratej kardiálnou punkciou s antigénom.
Dfdg. treba odlíšiť infekcie vyvolané Pasteurella multocida a Yersinia pseudotuberculosis
(rozhodujúca je ich schopnosť rásť na krvnom agare a Endovej pôde, kde F. tularensis nerastie).
Kultivačný dôkaz sa potvrdzuje aglutináciou na skielku so špecifickou protilátkou. Mikroskopicky sa
vyšetrujú materiály farbené podľa Giemsu. Práca s materiálmi obsahujúcimi F. je veľmi nebezpečná,
je nevyhnutné dodrţovať bezpečnostné opatrenia.
Francisella novicida – starší názov Pasteurella novicida, pôvodca ochorenia morčiat, škrečkov a
bielych myší, podobného tularémii. Ľudí nepostihuje.
Francisov test – [Francis, Edward, 1872 – 1957, amer. bakteriológ] →testy.
Francisova choroba – [Francis, Edward, 1872 – 1957, amer. bakteriológ] →tularémia.
francium – najpozitívnejší chem. prvok symbol Fr, Z = 87, I. skupiny periodickej sústavy (patrí k
1
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alkalickým kovom). Konfigurácia atómu [Rn] (7s) , rádioaktívny, najstálejší izotop je Fr, aktínium K
227
(t0,5 21 min, -rozpadom aktínia ( Ac). Prvá ho pripravila M. Pereyová z aktínia
(1939). Názov dostal podľa krajiny, v kt. bolo objavené. Existenciu a vlastnosti Fr predvídal D. I.
Mendelejev (1871) a nazval ho ekacézium. Chem. sa správa podobne ako iné alkalické kovy.
Françoisov syndróm I a II – [Françc˛ois, E. Jules, *1907, belg. oftalmológ] →syndrómy.

Françoisov-Haustratov syndróm – [François, E. Jules, *1907, belg. oftalmológ] →syndrómy.
Francova operácia – [Franco, Pierre, 1500–1561, franc. chirurg] →operácie.
francovka – spiritus vini gallicus, rozt. etylbenzoátu (0,5 %) a benzoovej tinktúry (1 %) v 60 % liehu. S
obsahom 1 % mentolu je to f. s mentolom (Spiritus vini gallicus cum mentholo). Uplatňuje sa ako
kozmetikum pri masáţach na podporu prekrvenia. Kozmetické prípravky označované ako f.
obsahujú aj olej z borovice a gáfor.
francúzska modrá
II
Fe Fe2[Fe(CN)6]2.

–

triviálny

názov

hexakyanatoţeleznatanu

ţeleznato-dvojţelezitého

francúzsko-americko-britská klasifikácia – FAB, klasifikácia akút. →leukémii navrhnutá spoločnou
komisiou (3 skupiny lymfocytových a 6 skupín myelogénnych akút. leukémií).
Frangula alnus Mill. (Rhamnaceae) – syn. Rhamnus Frangula L., krušina jelšová (čes. krušina
olšová). Ker s krehkými lámavými konármi bez tŕňov. Rastie najmä pri jelšinách celej Európy. Drogu
tvorí tenká usušená kôra kmeňov a vetví – Cortex frangulae (syn. Cortex rhamni frangulae, ČSL 4)
zberaná na jar, a Fructus frangulae. Kôra je rúrkovite zvinutá najviac 1,5 mm
hrubá, zvonka červenohnedá aţ sivohnedá s priečne usporiadanými sivými
lenticelami. Na vnútornej strane je hladká, lesklo oranţovočervená. Obsahuje
antrachinónové glykozidy (zväčša deriváty emodínu, antróny, a voľné
antrachinónové al. antrónové glykozidy), diantróny glukofrangulínu A a B a
peptidové alkaloidy (franganín, frangulanín a i.). Prítomný je aj chryzofanol,
fysción a glykozidy. V krušine sa nachádzajú antrachinónové deriváty (fysción,
chryzofanol a heterodiantrón palmidín C), horčiny, triesloviny a saponíny. Antróny
čerstvej kôry pôsobia emeticky a dráţdia koţu a sliznice. Ročným skladovaním al.
ohrievaním 1 h na 100 °C prechádzajú na oxidovanú formu a nedráţdivé
monomérne látky (antrachinóny glukofrangulín A a B, frangulín A a B).
Frangula alnus

Droga je súčasťou laxatívnych, redukčných, metabolických a ţlčopudných čajovín. Laxatívne
pôsobia antrachinónové a diantrónové glykozidy, ich účinok nastupuje po 6 – 10 h. Monomérne
antrónové glykozidy a voľné antróny al. antranoly dráţdia sliznicu GIT, pôsobia emeticky, vyvolávajú
bolesti aţ krvavé hnačky. Droga má mierny choleretický účinok. Odvar (1 g na šálku vody, 1 kávová
lyţička/šálku odvaru) sa pije po hltoch, najlepšie večer, pri obstipácii 2 – 3-krát/d, príp. v zmesi s
inými drogami; dmd je 15 g/d. Decoctum frangulae (1 aţ 5 g/2000 ml vody) sa uţíva 1/2 pohára 2krát/d. Extractum frangulae siccum má jednotlivú dávku 0,3 – 0,5 g, Decoctum Fructum frangulae
(1/2 lyţice/pohár vody) sa pije 2 – 3-krát/d v dávke 1–2 lyţice. Vo vyšších dávkach môţe byť droga
®
®
toxická. Frangulae cortex je zloţka prípravkov Abfuhrtee ES spec., Betulan spec., Heumann
®
®
®
®
®
Abfuhrtee Solubilax N spec., Cholagol gtt., Latol sir., Mucilogran , Nocutal nálevové vrecká,
®
®
®
®
®
Reduktan spec., Salvat Thé spec., Sennagran grn., Species Laxantes Planta spec., Vicalin tbl.
®
Frangulae extractum siccum je zloţka prípravku Properistol drg.
frangulaemodín →antrachinónový glykozid nachádzajúci sa v krušine jelšovej (zloţka prí-pravku
®
Cholagol gtt.).
frangulín – frangulozid, avornín, nachádza sa v rôznych druhoch Rhamnus (R. frangula L., R.
cathartica L., R. purshiana DC (Cascara sagrada), Ramnaceae. Pouţíva sa ako katartikum
®
(Cascarin ). Pozostáva z 2 glykozidov f. A a B.

Frankeho syndróm – [Franke, G., nem. lekár] →syndrómy.
Frankelova klasifikácia úrazov chrbtice – [Frankel, Hans Ludwig, *1932, angl. lekár] →klasifikácie.
Frankenberger, Zdeněk – [1892 – 1966] čes. lekár-biológ. Narodil sa a pôsobil spočiatku v Prahe
(1919), neskôr Paríţi (1920), Ljubljane (1921), potom na UK v Bratislave (1922 – 1935), od r. 1923
ako prednosta Ústavu pre normálnu a topografickú anatómiu; od r. 1939 pôsobil opäť na KU v
Prahe. Zaoberal sa aj výskumom mäkkýšov, potom kôrovcov. Patrí k zakladateľom LFUK v
Bratislave, v r. 1930/31 bol jej dekanom. Zaloţil hydrobiologickú stanicu v Šamoríne, kt. sa
zaoberala výskumom Dunaja). Je autorom viacerých kniţných prác a vyše 200 štúdií a článkov z
entomológie, systematickej zoológie, ekológie, zoogeografie, malakozoológie, krustaceológie,
paleontológie, porovnávacej anatómie, antropológie, embryológie a histórie prírodných vied. Kniţné
diela: Histogenesa intersticiálních buněk varletě člověka (1920), Antropologie starého Slovenska
(1935), Antropologické studie ze Slovenska (1936), O původu člověka (1941), T. H. Huxley
(1947),Stručná učebnice histologie (1948), Purkyňovy přednášky z embryologie před 100 lety
(1950), Atlas mikroskopické anatomie člověka (s K. Mazancom), Jan Křtitel Boháč (1951),
Embryologie (1952), Klíč zvířeny ČSR (spoluautor, 1954), Základy embryologie člověka (1954),
Základy embryologie a histogenese (1956), Obecná biologie (spoluautor, 1962); štúdia: Příspěvek k
histologii kostních nádorů (1927) a i.
Frankenhäuserovo ganglión – [Frankenhäuser, Ferdinand, 1832 – 1894] ganglion cervicis uteri.
Franki-Hochwartov syndróm – [Franki-Hochwart, Lothar von, 1862 – 1914, rak. neurológ]
→syndrómy.
Frankl, Viktor Emil – (*1905) rak. psychiater. Narodil sa a vyštudoval medicínu vo Viedni. Spočiatku
ho ovplyvnil Freud, potom existencialisti. Princípy svojej existenciálnej analýzy a →logoterapie
premyslel ešte pred vojnou. V r. 1942 – 1945 bol väznený v koncentračných táboroch, kde zaţíval
hraničné situácie ľudského bytia, čo dodalo osobitnú váhu jeho úvahám o ţivotnom zmysle (Ein
Psycholog erlebt das Konzentrationslager, 1949). Pôsobil neurológ na poliklinike a prof. viedenskej
univerzity a ako prof. pre logoterapiu na Americkej medzinárodnej univerzite v San Diegu. Je
autorom viacerých prác: Theorie und Therapie der Neurosen (7. vyd. 1993), Psychotherapie in der
Praxis (2. vyd. 1991). V čes. preklade vyšli: ,,Človek hledá zmysl. Úvod do logoterapie“, 1994; ,,...a
přesto říci ţivotu ano“, 1996; súbor vybraných prednášok ,,Vůle ke smyslu“, 1994, 1997;
monografia,,Lékařská péče o duši“, 1995 a Franklova autobiografia ,,Co v mých kninách není“,
1997).
Franklinov syndróm – [Franklin, Edward C., *1928, amer. imunológ] →choroba ťažkých reťazcov .
Frankov príznak – [Frank, Rudolf, 1862–1932, rak. chirurg] →príznaky.
Frankova operácia – [Frank, Rudolf, 1862–1913, rak. chirurg] →Salbanejevova-Frankova operácia.
Frankov-Starlingov zákon – [Frank, Otto, 1865 – 1944, nem. fyziológ; Starling, Ernest Henry, 1866
aţ 1927, angl. fyziológ] →zákony.
Franzov príznak – [Franz, Karl, 1870 – 1926, nem. gynekolog] →príznaky.

Fransenove micely – kryštáliky viazané vedľajšími valenčnými silami, čím tvoria gélovú štruktúru. Ich
trojrozmerná sieť prechádza kvapalnou zloţkou a udeľuje jej vlastnosti gélu. Napr. mikrokryštalické nparafíny v tekutom parafíne tvoria vazelín.
Fraserov syndróm – [Fraser, George Robert, *1932, amer. genetik čes. pôvodu] →syndrómy.
Fraumeniho syndróm – [Fraumeni, Joseph F., *1933] →syndrómy.
fraxetín – 7,8-dihydroxy-6-metoxy-2H-1-benzopyran-2-ón, C10H8O5, Mr 208,16; látka získaná
zahriatím →fraxínu so zriedenou kys. sírovou.
Fraxetín

fraxín – syn. fraxetín-8-glukozid, fraxozid, paviín, 8-(-glukopyranozyloxy)-7-hydroxy-6-metoxy-2H-1benzopyran-2-ón, C16H18O10, Mr 370,30; látka získaná z kôry
jaseňa štíhleho →Fraxinus excelsior L. (Oleraceae) a plodov
pagaštana
konského
(→Aesculus
hippocasta-num
L.,
Hippocastanaceae).

Fraxinus excelsior L. (Oleraceae) – jaseň štíhly (čes. jasan ztepilý). Droga Folium fraxini a Cortex
fraxini obsahuje horký oxykumarínový glukozid fraxín, aglykón fraxitín (fraxetín), izofraxidín a
fraxanoglukozid, v čerstvom stave horký makón (manitol), flavonoidy kvercitrín a kvercetín, kys.
jablčnú a urzolovú. Z ďalších látok sacharidy (tetrasacharid stachyrózu), silicu s terpénmi, triesloviny
a vitamín K2. V kôre sa nachádza najmä kumarínový glukozid fraxín. Obsah trieslovín, horčín a
ostatných látok je ako v listoch. Kumarínové látky (najmä fraxín a izofraxidín) pôsobia ako
diuretikum a diaforetikum; zvyšujú vylučovanie kys. močovej. Manit má slabé laxatívne účinky.
Ordinuje sa 4 – 5 g listov na šálku vody (1 lyţica sa krátko povarí a nechá 5 min postáť); uţíva sa 2krát/d. Kôra sa dávkuje rovnako ako listy, ale sa dlhšie varí. Decoctum Corticis fraxini (20 – 30 g
kôry na 2 poháre vody) sa pije po ½ pohára 3-krát/d. Pri reumatických ochoreniach sa pridáva napr.
Flos ulmariae, Folium ribis nigri a i. Ako laxans sa pouţíva aj manna. Poskytuje ju šťava z
narezaných kmeňov príbuzného druhu Fraxinus ornus L. (jaseň mannový, čes. jasan zimnař).
Vyrába sa 10 % rozt. vo forme sirupu, kt. sa podáva deťom a starším ľuďom po lyţičkách.
fraxiparín →nadroparín.
®

Fraxiparine inj. (Choay) – Nadroparine calcium 10 000 IU AXa v 1 ml; nízkomolekulový heparín,
antitrombotikum, antiagregans; →nadroparín.
Frazierova-Spillerova operácia – [Frazier, Charles, Harrison, 1870 – 1936; Spiller, William Gibson,
1863–1940, amer. chirurgovia] →operácie.
Fränkelov príznak – [Fränkel, Albert, 1864 – 1938, nem. lekár] →príznaky.
Fränkelov test – [Fränkel, Bernhard, 1836 – 1911, nem. otolaryngológ] →testy.
Fränkelovo zrkadlo – [Fränkel, Bernhard, 1836 – 1911, nem. otolaryngológ] druh nosového spekula.
Fränkelov-Weichselbaumov diplokok – [Fränkel, Albert, 1848 – 1916; Weichselbaum, Anton, 1845
aţ 1920, viedenskí patológovia] →Streptococcus pneumoniae.
Fräntzelov príznak – [Fräntzel, Oscar, 1838 – 1894, berlínsky internista] →príznaky.
FRC – angl. skr. functional residual capacity funkčná reziduálna kapacita.
FRCAnaest – angl. skr. Fellow of the Royal College of Anesthetists člen Kráľovského kolé-gia
anesteziológov.

FRCP – angl. skr. Fellow of the Royal College of Physicians člen Kráľovského kolégia lekárov.
FRCP(C) – angl. skr. Fellow of the Royal College of Physicians of Canada člen Kráľovského kolégia
kanadských lekárov.
FRCP(E, Glasg., I) – angl. skr. Fellow of the Royal College of Physicians (of Edinburgh, Glasgow,
Ireland) člen Kráľovského kolégia edinburgských (glasowských, írskych) lekárov.
FRCPsych – angl. skr. Fellow of the Royal College Psychiatrists člen Kráľovského kolégia
psychiatrov.
FRCR – angl. skr. Fellow of the Royal College of Radiologists člen Kráľovského kolégia rádiológov.
FRCS(E, I) – angl. skr. Fellow of the Royal College of Surgeons (of Edinburgh, of Ireland) člen
Kráľovského kolégia (edinburgských, írskych) chirurgov.
FRCVS – skr. angl. Fellow of the Royal College of Veterinary Surgeons člen Kráľovského kolégia
veterinárnych chirurgov.
®

Fre-Amine II – rozt. kryštalických aminokyselín na i. v. aplikáciu, obsahujúci zmes esen-ciálnych a
neesenciálnych aminokyselín, nie však peptidy.
Fredericksonov syndróm – [Frederickson, D. S., amer. lekár] →syndrómy.
frederikamycín

A

–

,

,

,

(E,E)-6 ,7 -dihydro-4,9,9 -trihydroxy-6-metoxy-3,-(1,3-pentadienyl)spi-ro[2H,
benz(f)-indén-2,8 -(8A)cyklopent(g)izochinolín], ,
,
1,1 ,3 ,5,8(2 H)-pentón, C30H21NO9, Mr 539,50; antibiotikum
s
protinádorovým
účinkom
produkované
kultúrou
®
®
Streptomyces griseus (FCRC-48 , NSC-305263 ).
Frederikamycín

Frederiksenov syndróm – [Frederiksen, Thorkild, dánsky patológ] →syndrómy.
Fredetova-Ramstedtova operácia – [Fredet, Pierre, 1870 – 1946, franc. chirurg; Ramstedt, Conrad,
1867–1963, nem. chirurg] →operácie.
Freemanov-Sheldonov syndróm – [Freeman, Ernest Arthur, 1900 – 1975, angl. ortopéd; Sheldon,
Joseph Harold, 1920–1964, angl. lekár] →syndrómy.
Freibergov infarkt – [Freiberg, Albert Henry, 1868 – 1940, amer. chirurg] →Köhlerova choroba II.
Freibergova choroba – [Freiberg, Albert Henry, 1868 – 1940, amer. chirurg] →Freibergov-Köhlerov
sy. (→syndrómy).
Freibergov-Köhlerov syndróm – [Freiberg, Albert Henry, 1868 – 1940, amer. chirurg; Köhler, Alban,
1869 – 1940, nem. röntgenológ] →syndrómy.
Freiov antigén – [Frei, Wilhelm Sigmund, 1885 – 1943, nem. dermatológ] antigén získaný kultiváciou
materiálu pacientov s lymphogranuloma inguinale v kuracom ţĺtkovom vaku, pouţívaný pri
→Freiovom teste (→testy).
Freiov test – [Frei, Wilhelm Sigmund, 1885 – 1943, nem. dermatológ] →testy.
Freiova choroba – [Frei, Wilhelm Sigmund, 1885 – 1943, nem. dermatológ] →lymphogranuloma
venereum.
Freire-Maiov syndróm – [Freire-Maia Newton, brazíl. genetik pôsobiaci v Curbite] →syndrómy.

Frejka, Bedřich – [1890 Útěchovice, okr. Pelhřimov – 1972 Brno] čes. lekár-ortopéd. Štúdium na LF
KU v Prahe ukončil r. 1914. Od r. 1919 pôsobil u prof. Kostlivého a Chlumského na chir. klinike v
Bratislave, neskôr u prof. Petřivalského v Brne, od r. 1933 prednosta (okrem 1943 – 1945)
ortopedickej kliniky v Brne, vedúci Ústavu mrzáčkov v Královom Poli. R. 1938 zaviedol th.
vrodeného vykĺbenia bedrového kĺbu. Upozornil na význam adenoidných vegetácií pri vzniku detskej
kyfózy a na vzťah nekróz kostí a kyfózy dospelých. Modifikoval Zajcevovu metódu na th. vbočenej
nohy. Autor 173 štúdií a článkov (kniţné publikácie: Vliv světla na výměnu nerostných látok v těle
(1932), Ortopedie (1949), Ortopedická chirurgie (1952), Základy ortopedické chirurgie (1964);
štúdie: Problém gibbu a Albeeho operace (1922), O významu radiologických změn pro posouzení
stadia a průbehu kostné a kloubní tuberkulosy (1923), Příčiny vbočeného palce u nohy ( 1924),
Naše výsledky léčebné u rheumatiků při pouţittí ,,Mirionu“ (1926), Mnohočetné exostosy (1927),
Vazivová a kostní ankylosa (1927), Případ volných těles kloubu kolenního (1948), Coxa vara
dospívajících (1948), Prognosa kostních nádorů (1956) a i.
Frejkova poduška – [Frejka, Bedřich, 1890 – 1972, čes. ortopéd] ortopedická pomôcka pouţívaná pri
vrodenej dislokácii bedier; poduška sa vkladá ako klín medzi stehná dieťaťa, čím udrţuje stehnové
kosti v abdukcii a flexii.
frekvencia – [frequentia] 1. f, kmitočet, častosť, počet výskytov pravidelne sa opakujúceho
(periodického) javu za časovú jednotku; 2. prevádzka. F. kmitania al. vlnenia (zvuk, svetlo)
-1
vyjadrená v hertzoch (Hz, s ) je počet kmitov al. vĺn za 1 s. F. otáčania rotoru odstredivky sa
obyčajne vyjadruje počtom otáčok za 1 min (ot./min), podobne f. tepov srdca, dýchania. Recipročná
hodnota f. je doba kmitu, perióda T = 1/f
frekventín – 6-(1,3-heptadienyl)-3,4-dihydroxy-2-oxocyklohexánkarboxaldehyd, C14H20O4, Mr 252,30;
antibiotikum s antineoplastickým účinkom izolované z Penicillium
frequentans Estlin a P. palitans Westling.
Frekventín

Fremerey-Dohnovej-Ullrichov syndróm – [Fremerey-Dohna, H., súčasná nem. lekárka, Ullrich, Otto,
1894 – 1957, bonnský pediater] syn. Hallermannov-Streiffov-Françoisov sy., Ullrichov-FremereyDohnovej sy., sy. dyskránie-dyzopie. Ide o mnohopočetné kongenitálne anomálie vrátane deformít
lebky, proporcionálneho nanizmu, ,,vtáčej tváre“, atrofie koţe, bilaterálnej mikroftalmie, mentálnej
retardácie a kongenitálnej katarakty.
fremitus, us, m. – [l.] hrmot, hluk, hučanie, chvenie, šelest.
Fremitus abdominalis – hmatateľné chvenie brušnej steny pri hovore; vyskytuje sa pri
pneumoperitóneu ( > 100 ml vzduchu v brušnej dutine) pri hovore.
Fremitus dentium – škrípanie zubov; →bruxizmus.
Fremitusd pectoralis – syn. f. vocalis, hmatom vnímateľné chvenie hrudnej steny pri hovore (napr.
vyslovení napr. ,,tridsaťtri“); vyskytuje sa pri suchej pleuritíde; →bronchofónia.
F. pericardialis – hmatom vnímateľné chvenie hrudnej steny pri hovore (napr. vyslovení hlbokým
hlasom ,,tridsaťtri“); je príznakom suchej perikarditídy.
frenalgia – [phrenalgia] bolesť bránice.
frenectomia, ae, f. – [l. frenu(lu)m uzda + g. ektomé odstrániť] →frenektómia

frenektómia – [frenectomia] odstránenie uzdičky, →frenula.
frenézia – psychické poruchy s bludmi a halucináciami (obsol.); →insania.
frenikektómia – [phren(ic)ectomia] vybratie n. phrenicus.
frenikoexhairéza – [phrenicoexhairesis] vytiahnutie bránicového nervu.
frenikoperikardialny – [phrenicopericardialis] vzťahujúci sa na bránicu a osrdcovník.
frenikotómia – [phrenicotomia] preťatie bránicového nervu.
frenitída – [phrenitis] zápal bránice.
Frenkelov syndróm – [Frenkel, Henri, 1864 – 1934, paríţsky oftalmológ] →syndrómy.
Frenkelov systém cvikov – [Frenkel, Heinrich S., 1860 – 1931, nem. neurológ] séria cvičení so
stúpajúcou intenzitou a presnosťou na rehabilitáciu koordinácie pohybov pri ataxii.
frenokardia – [phren(ic)ocardia] bolesť v oblasti srdcového hrotu vyvolaná kŕčovitým sťahom bránice.
frenolicín

–

kys.

3,4,5,10-tetrahydro-9-hydroxy-5,10-dioxo-1-propyl-4,10-epoxy-1H-nafto[2,3c]pyran-3-octová, C18H18O, Mr 346,32; antibiotikum produkované
Streptomyces fradiae.
Frenolicín

frenológia – [g. frenos + g. logos náuka] náuka, kt. sa snaţila usudzovať na charakter, intelektové,
rozumové a citové predpoklady, vlohy k povolaniu, zločinecké sklony a i. duševné vlastnosti človeka
z veľkosti a tvaru lebky. Zakladateľom f. bol Franz Joseph Gall (1758 – 1828). Porovnával napr.
lebky šeliem a páchateľov násilných činov a vypuklinu nad uchom pokladal za sídlo vraţednosti.
Obdobne určil 27 miest na povrchu lebky, o kt. tvrdil, ţe odráţajú určité duševné vlastnosti. F. mala
mnoho stúpencov po celej Európe a zásluhou Ch. Caldwela aj v USA. F. vychádzala z predpokladu
lokalizácie mozgových funkcií, s rozvojom med. a psychol. prevládol uţ v priebehu 19. stor. názor,
ţe f. nemá vedecký základ.
®

Frenolon dr. (Egis) – Metofenazati difumaras 2, 5 al. 25 mg v 1 dr.; psychofarmakum, neuroleptikum;
→metofenazát.
frenoplégia – [phrenicoplegia] obrna bránice.
frenoptóza – [phrenoptosis] pokles bránice.
frenozín

–

syn.

cerebrón, N-[1-[(-D-galaktopyranozyloxy)-metyl]-2-hydroxy-3-heptadecenyl]-2hydroxytetrakozanamid, C48H93NO2, Mr 828,23; cerebrozid s nasýtenými
karboxylovými kys. a -hydroxylovou skupinou. Dá sa ľahko separovať z
komerčne dostupného lipidového koncentrátu hovädzej miechy al.
nervového tkaniva. Z karboxylových kys. 25 % tvorí kys. 2hydroxysteárová,
zvyšok
kys. 2-hydroxylignocerová
(syn.
kys.
cerebrónová); →cerebrozidy.
Frenozín

fren(ul)oplastika – [phrenoplastica] korekcia abnormálnej uzdičky jej chir. rekonštrukciou.

frenu(lo)tomia, ae, f. – [l. frenulum uzdička + g. tomé rez] frenulotómia, preťatie uzdičky jazyka.
fren(ul)um, i, n. – [l.] uzd(ič)ka, malá riasa, duplikatúra koţe al. sliznice, kt. chráni, zadrţuje al.
obmedzuje pohyby orgánu al. jeho časti.
Frenulum breve – skrátená uzdička penisu. Môţe byť vrodená al. vzniká následkom
balanopostitídy. Pri koite ľahko vznikajú bolestivé ragády a pri ich hojení jazvením sa môţe f. b. ešte
zhoršiť (fissura frenuli). F. b. môţe byť príčinou ejaculatio praecox.
Frenulum clitoridis – syn. crus glandis clitoridis, dolná, menšia tkanivová riasa horného povrchu
dráţdca tvorená spojením dvoch mediálnych častí malých pyskov. Dorzálne ju ohraničuje plytká
priehlbinka (fossa navicularis). F. c. je vyvinuté len u nulipar, pri prvom pôrode sa obyčajne trhá.
Frenulum labii mandibularis et maxillaris – sagitálne sliznicové riasy v ústnej dutine
prechádzajúce v strednej čiare z pier na ďasná.
Frenulum labii inferioris (superioris) – uzdička hornej pery; sliznicová riasa vnútri strednej časti
hornej pery spájajúca pery s ďasnami.
Frenulum labiorum pudendi – koţná riasa tvoriaca zadné spojenie pyskov ohanbia.
Frenulum linguae – sliznicová duplikatúra od spodiny ústnej dutiny na spodnú plochu jazyka. Môţe
byť skrátená následkom progresívnej (difúznej) sklerodermie.
Frenulum penis →frenulum penis.
Frenulum praeputii – prechodná koţná riasa, duplikatúra spájajúca ţaluď penisu s predkoţkou na
spodnej (uretrálnej) strane.
Frenulum valvae ileocaecalis – riasa vznikajúca vpredu a vzadu spojením dvoch rias ileocekálnej
chlopne.
Frenulum veli medullaris cranialis – syn. f. veli medullaris superioris, f. veli medullaris anterioris
putko v strednej čiare medzi zadnými hrbolčekmi štvorhrbolia mozgu smerujúce k velum medullare
anterius. Po jeho stranách vystupuje n. trochlearis.
frenum, i, n. – [l.] uzda.
Frenum labii →frenulum labiorum pudendi.
Frenum linguale →frenulum linguae.
Frenum Macdoweli – skupina vláken spojených so šľachou m. pectoralis, skracujúca medzisvalové
septum.
Frenum Morgagni →frenulum valvae ileocaecalis.
Frenzelove okuliare – [Frenzel, Herrmann, 1895 – 1967, nem. otológ pôsobiaci v Göttingene]
okuliare so zväčšovacími sklami a lampou na osvetlenie očí, vylučujúce fixáciu v tmavej komore na
vyšetrenie pohybov očí pri nystagme.
freóny – technický názov halogénderivátov metánu, kt. obsahujú fluór aj chlór. Pri beţných
podmienkach sú f. ľahko skvapaľniteľné plynné látky. Pouţívajú sa ako chladiace zmesi. Freon 11
(trichlórfluórmetán CFCl3, t. v. ~ 25 °C) sa pouţíva do domácich chladničiek, freón 12
(dichlórdifluórmetán) a freón 13 (chlórtrifluórmetán) na chladenie v priemysle. Vyparovanie f. do
ovzdušia sa pokladá za jednu z príčin vzniku ozónovej diery, preto sa od ich pouţívania upúšťa.
frequens, entis – [l.] početný, hojný, častý.
frequentia, ae, f. – [l. frequens početný, častý] →frekvencia.

Frerichs, Friedrich Theodor von – (Aurich 1891 – 1885) nem. internista. Študoval a pôsobil v
Göttingene. Venoval sa najmä fyziol. chémii. K prvým významnejším prácam patrí monografia o
,
Brightovej chorobe (Die Bright sche Nierenkrakheit und deren Behandlung, 1851), v kt. publikoval
svoju teóriu uremickej intoxikácie. Od r. 1852 pôsobil v Breslau, kde napísal I. diel významneho
diela Klinik der Leberkrankheiten (1858). R. 1859 sa presťahoval do Berlína, kde prevzal po
Schoenleinovi funkciu vedúceho lekára v nemocnici Charité a napísal II. diel svojej hepatológie
(1861). Ďalším jeho pozoruhodným dielom je Über den Diabetes (1884), v kt. zhrnul klin.
pozorovania 400 prípadov a patol.-anat. nálezy pri tomto ochorení. Zaviedol do klin. med.
experiment ako významnú metódu práce. K ďalším prácam patria: De polyporum sttructura penittiori
(1843), Untersuchungen über Galle in physiologischer und pathologischer Beziehung (1845),
Commmentario de natura miasmatis palustris (halilitačná práca, 1846), Über gallert- und
colloidgeschwülste (1847), Über das Mass des Stoffwechsels, sowie über die Verwendung der
stickstoffhaltigen und sickstofffreien Nahrungsstoffe (1849).
Frerichsov príznak – [Frerichs, Friedrich Theodor von, 1819 – 1882, nem. internista pôsobiaci v
Göttingene] →príznaky.
Freseniov sírovodíkový postup →oddeľovanie katiónov.
Fresnelova šošovka – [Fresnel, Augustin Jean, 1788 – 1827, franc. fyzik a inţinier] tenká šošovka
zhotovená z koncentricky usporiadaných odstupňovaných zaráţok; má optické vlastnosti hrubších
šošoviek; →šošovky.
Fressreflex – [nem. fressen ţrať] rytmické cicacie, ţuvacie a hltacie pohyby vyvolané dotykom pier a
líc.
Fresszellen – [nem.] →fagocyty.
fretum, i, n. – [l.] stiahnutie, úţina, tieseň.
Fretum Halleri – syn. isthmus Halleri, zúţenie medzi predsieňami a komorami srdca plodu.
Freud, Sigmund – [1856 Příbor (Freiburg) na Morave – 1939 Londýn] neurológ a psychiater. R. 1960
sa rodina presťahovala do Viedne, kde študoval. R. 1873 začal študovať na univerzite. Od r. 1876
do r. 1882 pôsobil v Bruckovom laboratóriu (Histológia nervovej sústavy). R. 1881 sa stal doktorom
medicíny. R. 1884 pracoval na výskume kokaínu. R. 1885 sa stáva súkromným docentom na
neuropatológii a odchádza prvý raz do Paríţa k Charcotovi, kde študuje hystériu a hypnózu. Po
pobyte v Berlíne publikuje významné práce o detských encefalopatiách. R. 1886 pôsobí vo Viedni
ako lekár, opúšťa elektroterapiu a venuje sa hypnóze a sugescii. R. 1889 absolvoval študijný pobyt v
Nancy u Bernheima a Liébaulta, kde oboznamuje s hranicami hypnózy a sugescie.
Ku koncu desaťročia utvoril spolu s Josefom Breuerom teóriu ,,katarzie“. Pacienta uviedli do
hypnotického stavu, lekár mu kládol otázky, kt. sa týkali pôvodu symptómov, aby sa mohol
emocionálne uvoľniť. Hysterické príznaky sa pripisovali emocionálnym poruchám v minulosti, pričom
ich pacient nemusí vedome prijímať, no v hypnotickom stave ich moţno vyvolať. R. 1893 publikuje
svoju prvú prácu Psychický mechanizmus hysterických fenoménov. R. 1895 publikuje spolu s
Breierom Štúdie o hystérii (Studien über Hysterie). R. 1938 emigroval do Londýna.
F. vyšiel zo štúdia hypnózy, tzv. umelého somnambulizmu. F. však neobľuboval hypnózu, pokladal
ju za neurčitý proces pripomínajúci mágiu; pouţíval skôr sugesciu v bdelom stave. Základom jeho
metódy je hypotéza nevedomých duševných dejov ako prim. determinantov ľudskej aktivity
(intrapsychický determinizmus). Lekár poloţil ruku na pacientovo čelo a presviedčal ho, ţe na svoju
minulosť sa môţe rozpamätať, pretoţe traumatizujúce záţitky sa obyčajne nezabúda. Pacient sa
však obyčajne bráni, preto ho treba najprv zbaviť kritického postoja a vysvetliť mu, čo sa môţe
zmenou dosiahnuť. Podľa intrapsychického determinizmu všetko, čo sa stalo, súvisí s istým

východiskovým bodom. Z toho vyplýva základné pravidlo voľnej asociácie, kt. ukladá pacientovi
povedať všetko, ak by sa mu aj myšlienka zdala nepríjemná, absurdná, bezvýznamná, al. ţe sa
problému netýka. Vyjadrenie myšlienkových asociácií umoţní oslobodiť od potlačených afektov.
F. je zakladateľom tzv. hlbinnej psychológie, →psychoanalýzy a pôvodcom viacerých
psychologických fundamentálnych koncepcií, ako je nevedomie, infantilná sexualita, represia,
sublimácia, ego a superego; →psychoanalýza. Ďalšie diela: Zur Auffassung der Aphasien (1891),
monografie o cerebrálnej detskej obrne (1893), Die Traumdeutung (1899), Psychopatológia
kaţdodenného ţivota (1901), Tri úvahy o sexualite (1905), Vtip a jeho vzťah k nevedomiu (1905),
Úvod do narcizmu (1914), Za princípom slasti (1920), Zákaz, symptóm, úzkosť (1926).
freudizmus – vyuţívanie →Freudovho učenia predovšetkým na výklad nevedomých mechanizmov s
cieľom pochopiť a objasniť kultúru, umenie, históriu a ľudský ţivot vôbec. Od r. 1902 sa okolo
Freuda zoskupilo niekoľko lekárov, r. 1906 sa jeho učenie rozšírilo aj do Zürichu, kde pôsobil Bleuler
a Jung, k neskorším adeptom f. patrí Ernst Jones (Toronto, neskôr Londýn), Karl Abraham (Berlín),
Sándor Ferenczi (Budapešť). Väčší rozvoj f. nastal najmä po 1. svetovej vojne; →psychoanalýza.
Freudov syndróm →syndrómy.
Freundova anomália – [Freund, Wilhelm Alexander, 1833 – 1918, nem. gynekológ a pôrodník
pôsobiaci v Strassburgu i. E.] stenóza hornej apertúry hrudníka následkom skrátenia prvého rebra,
kt. zapríčiňuje nedostatočné rozpínanie pľúcneho hrotu.
Freundov syndróm – [Freund, Emanuel, rak. dermatológ] →syndrómy.
Freundova operácia – [Freund, Wilhelm Alexander, 1833 – 1918, nem. gynekológ a pôrodník
pôsobiaci v Breslau] →operácie.
Freundovo adjuvans – [Freund, Jules Thomas, 1833 – 1918, amer. bakteriológ maď. pôvodu] vodná
emulzia oleja, kt. po zmiešaní s rozt. antigénu zvyšuje imunitnú odpoveď na tento antigén.
Nekompletné F. a. sa skladá len z oleja a emulgátora, kompletné obsahuje okrem týchto zloţiek aj
usmrtené mykobaktérie al. i. baktérie.
Freyov-Baillargerov syndróm – [Frey, Lucja, 1889 – 1944, poľ. neurológ; Baillarger, Jules Gabriel
François, 1809 – 1890, paríţsky psychiater] →syndrómy.
Freyov vlas – [Frey, Max Rupert Franz von, 1852 – 1932, rak. fyziológ] tuhý vlas namontovaný na
rukoväti, pouţívaný na skúšku citlivosti koţe.
Freyssmuth, Josef – [1786 – 1819] farmaceut, Dr. med. h. c., vychovaný v Modre, prvý profesor
chémie na Lekárskej fakulte praţskej univerzity (1812), vybudoval chem. laboratóriá.
FRFPSG – skr. angl. Fellow of the Royal Faculty of Physicians and Surgeons člen glasgowskej
kráľovskej internistickej a chir. fakulty.
friabilita – farm. pevnosť pri odere, percentuálny podiel prachu z tbl. al. dr. pri záťaţi rolovaním. Test
mechanickej odolnosti tbl. Za dostatočne mechanicky odolné sa pokladajú výlisky, kt. pri skúške
nestrácajú viac ako 1 % hmotnosti. Najčastejšie sa pouţívajú friabilátory Erweka, Roche a podľa
Weisa-Fogha.
frictio, onis, f. – [l. fricare trieť] frikcia, trenie, vytieranie, masáţ; odpor vzniknutý pri trení dvoch
orgánov, kt. sú vo vzájomnom kontakte.
Friderichsenov test – [Friderichsen, Carl, 1886 –1979, dánsky pediater] test na deficit vitamínu A:
zisťuje sa min. svetelný podnet, kt. vyvoláva okulomotorický reflex.
Fridrichovský, Ján – [1896 Senec – 1978 Bratislava] lekár-stomatológ. Med. študoval v Budapešti,
Prahe a Bratislave. R. 1929 sa habilitoval na docenta, r. 1934 sa stal mimor. a r. 1939 riadnym

profesorom. Spočiatku pôsobil u prof. Kostlivého na chir. klinike v Bratislave, od r. 1923 u prof.
Macha na zubnej klinike, r. 1939 aţ 1945 bol prednostom Ústavu a kliniky zubného lekárstva v
Bratislave a od r. 1946 lekár MÚNZ v Bratislave. Absolvoval študijný pobyt v Leipzigu (1921), Bonne
(r. 1925 u prof. Kantorowitza), Viedni (1926 u prof. Eislbeka a Pichlera) a Heidelbergu (1927).
Venoval sa najmä čeľustnej chir. a replantácii zubov. R. 1942 – 1944 bol dekanom LFUK. Je
autorom 27 štúdií a článkov (Vodivá anestézia v dutine ústnej, 1926; ,,Normálne kliešte“ Dr.
Stteffena, 1926; K histologii dentiklov, 1927; Príspevok k retencii horných očných zubov, inverzia
nadpočetného zuba, 1927; Príspevok ku kazuistike cudzích telies v zubnom lekárstve, 1927;
Symetria v dutine ústnej, 1929; Pouţívanie ephetoninu v zubom lekárstve, 1929; Je röntgenový
prístroj potrebný pri prácach zubného lekára?, 1931; O paralýze nervov zubného pôvodu, 1932;
Trauma ako príčina čeľustnej osteomyelitídy, 1937 a i.)
friedelín – D:A-friedooleanan-3-ón, C30H50O, Mr 426,70; hlavná
triterpénová zloţka korku, izolovala sa aj z Ceratopetalum apetalum D.
Don (Cunoniaceae), kôry grapefruitových plodov a niekt. lišajníkov.
Friedelín

Friedelova-Craftsova reakcia – chem. elektrofilná substitučná reakcia. Ide o alkyláciu al. acyláciu
aromatických a alifatických zlúč. pôsobením Lewisových kys., napr.
AlCl3
,
,
R–H + R –Br ––––→ R–R + HBr (alkylácia)
AlCl3
,
,
R–H + R COCl ––––→ R–CO–R + HCl (acylácia)
,

R, R = alkyl al. aryl.

Ako alkylačné činidlá sa pouţívajú alkoholy, alkylhalogenidy, étery a alkény. Na acyláciu sa
najčastejšie pouţívajú anhydridy a halogenidy kys. Katalytický účinok Lewisových kys. klesá v rade:
AlBr3 > AlCl3 > GaBr3 > GaCl3 > FeCl3 > SbF5 > SnCl4 > BF3 > > TiCl4 > ZnCl2 a protónových kys. v
rade HF > H2SO4 > H3PO4.
F.-C. r. sa vyuţíva na prípravu alifatických ketónov, karbocyklov a i.
Friedenwaldov syndróm →syndrómy.
Friederichsenov-Waterhouseov syndróm – [Friederichsen, Carl, 1886 – 1979, dánsky pediater;
Waterhouse, Rupert, 1847 – 1887, angl. lekár] →Waterhouseov-Friedrichsenov sy. (→syndrómy).
Friedländer, Carl – (1847–1887) nem. patol. anatóm. V r. 1869 – 1879 pôsobil ako asistent u v.
Recklinghausena v Strassburgu, potom ako patol. anatóm a súkromný docent v Berlíne. Je
zakladateľom časopisu Fortschritte der Medizin, kt. vydával od r. 1883. Diela: Anatomische
Untersuchungen über den Uterus (1870), Ueber locale Tuberculose (1873), Anatomische
Untersuchungen über Lupus (1874), Epithelwucherung und Krebs (1877), Ueber Herzhypertrophie
(1881), Die Micrococcen der Pneumonie (1883), Die mikroskiopische Technik zum Gebrauche bei
pathologisch-anatomischen Untersuchungen (1884). Krátko pred smrťou ho ako 40-r. menovali prof.
Friedländerov bacil – [Friedländer, Carl, 1847 – 1887, nem. patológ] →Klebsiella pneumoniae.
Friedländerova choroba – [Friedländer, Carl, 1847 – 1887, nem. patológ] endarteriitis obliterans.

Friedländerova syntéza – chem. metóda syntézy chinolínu a jeho homológov kondenzáciou o-uhlíku aspoň dva vodíky:
Friedmannov syndróm I a II – [Friedmann, Max, 1858 – 1925, nem. neurológ] →syndrómy.
Friedmanov test →testy.
Friedmanov-Royov syndróm – [Friedman, A. P.; Roy, J. E., amer. psychiatri] →syndrómy.
Friedreich, Nikolaus – (1825 – 1882) významný nem. internista. Po štúdiách v Heidelbergu (1844 aţ
1847) sa habilitoval vo Würzburgu ako súkromný docent pre špeciálnu patológiu a th. prácou
Beiträge zur Lehre von den Geschwülsten innerhalb der Schädelhöhle (1853). R. 1858 bol
menovaný prof. patológie a th. a riaditeľom med. kliniky v Heidelbergu, kt. viedol 24 r. do svojej
smrti. Venoval sa najmä patol. anat. dg. Je autorom početných prác, z kt. najpozoruhodnejšie sú Die
Krankheiten der Nase, des Kehlkopfes, der Trachea, der Schild- und Thymusdrüse (1858), Die
Krankheiten des Herzens (1861), najmä však práce z odboru neruo-lógie, ako je Ueber
degenerative Atrophie der spinalen Hinterstränge (1863), Ueber Ataxie mit besonderer
Berücksichtigung der hereditären Formen a jeho rozsiahla monografia Ueber progressive
Muskelatrophie, über wahre und falsche Muskelatrophie (1873) a i.
Friedreichov príznak – [Friedreich, Nikolaus, 1825 – 1882, nem. internista] →príznaky.
Friedreichov syndróm I a II – [Friedreich, Nikolaus, 1825 aţ 1882, nem. lekár] →syndrómy.
Friedreichova ataxia – [Friedreich, Nikolaus, 1825 – 1882, nem. lekár pôsobiaci v Heidelbergu]
→ataxia.
Friesov prešmyk – chem. elektrofilný intramolekulový prešmyk acylového zvyšku arylesterov
pôsobením AlCl3 za vzniku o-hydroxyketónov al. p-hydroxyketónov.
Friessov-Pierrouov syndróm →syndrómy.
frigidarium, i, n. – [l. frigidus chladný] chladnička.
frigidita – [frigiditas] pohlavná chladnosť a pohlavný nezáujem. Muţskú f. charakterizuje
nedostatočné al. chýbajúce prirodzené vzrušenie, sexuálne uspokojenie a s tým súvisiaca
nedostatočná pohlavná apetencia. Ako nepravá f. môţe imponovať sexuálna aberácia, keď je
preferovaný objekt al. aktivita ťaţko dostupná al. sociálne úplne neprijateľné a beţné pohlavné
aktivity s partnerkou sú pre devianta neadekvátne a neatraktívne. Niekedy sa u frigidných zisťuje
deficit androgénov, väčšinou však príčina poruchy nie je známa. Sek. f. je prejavom staroby,
vyskytuje sa pri vyčerpávajúcich chorobách.
Ţenská f. je neschopnosť dosiahnuť vaginálny orgazmus (anorgazmia, ţenská impotencia).
Nedostatok libida sa môţe spájať s nedostatkom orgazmu, sexuálnou anestéziou aţ s dyspareuniou. F. môţe byť následkom: 1. somatických príčin (hypogenitalizmus a vývinové chyby genitálií,
zväčšenie vzdialenosti medzi dráţdcom a vchodom pošvy a následky pôrodných poranení); 2.
chron. otráv (alkohol, nikotín, morfín, barbituráty); 3. nervových porúch (lézia miechy); 4.
psychogénnych príčin (odpor k manţelovi, záujem o iného partnera, psychose-xuálna nedospelosť,
dlhotrvajúca masturbácia, ale aj strach z gravidity, pohlavnej choroby, psychická trauma v čase
dospievania, neskúsenosť, eticko-sexuálne konflikty, puritánska výchova). Prechodná f. sa môţe
vyskytnúť pri poruchách menštruačného cyklu, pri ťaţkých ochoreniach.
Primárna frigidita sa prejavuje od začiatku pohlavného ţivota, kt. ţena začína niekedy skôr zo
spoločenského tlaku a vlastnej schopnosti prispôsobiť sa daným spoločenským normám sexuálneho
správania, inokedy síce z citovej náklonnosti k určitému muţovi, ale vo vzťahu bez zreteľnejšieho
eroticko-sexuálneho zafarbenia.

Sekundárna frigidita môţe vzniknúť kedykoľvek počas heterosexuálneho ţivota, niekedy aţ po
rokoch uspokojivého pohlavného spoluţitia.
Podľa prítomnosti neurotických príznakov moţno f. deliť na f. neurotickú a f. nekomplikovanú
neurotickými príznakmi. Väčšina f. býva aspoň spočiatku nekomplikovaná s príznačným vnútorným
pokojom aţ ľahostajnosťou ţeny v zbliţovacej fáze, počas koitu a po ňom. Ţena netrpí nepríjemným
pocitom sexuálnej nedostatočnosti, pohlavnej neukojenosti ani jej následkami. Skôr či neskôr sa
však môţu dostaviť neurotické príznaky vyplývajúce z pocitu menejcennosti v dôsledku výčitiek
partnera al. strachu z ohrozenia partnerského vzťahu. Výrazný neurotický charakter máva obvykle
väčšina sek. f., najmä u ţien pôvodne schopných sexuálneho záţitku. Neuspokojivý koitus v nich
vzbudzuje nepríjemné pocity, zlú náladu, bolesti hlavy, bolesti v podbruší, nespavosť; niekedy
prevládajú pocity menejcennosti, chorobnosti, sexuálnej nedostatočnosti. Najľahší stupeň f.
charakterizuje nezáujem o predohru súloţe a pasivita pri súloţi. Vplyv exhauscie sa obyčajne
preceňuje.
Dg. – je ľahká, ťaţkosti vznikajú pri pátraní po príčine pri neurotických formách, niekedy
neuvedomelých konfliktoch z detstva a do- spievania. Vyšetrenie partnera objektivizuje, a tým
uľahčuje správne zaradenie poruchy.
MKCH-10 zaraďuje f. k sexuálnym dysfunkciám nevyvolaným pruchou al. chorobou (F52), ku kt.
patria:
F52.0 Nedostatok al. strata sexuálnej túžby
F52.1 Odpor k sexu(alite) a nedostatok sexuálnej slasti
F52.10 Odpor k sexualite – výhliadky na sexuálnu interakciu s partnerom sú spojené so silnými
negat. pocitmi a vyvolávajú taký strach a úzkosť, ţe sa subjekt sexuálnej aktivite vyhne.
F52.11 Nedostatočné prežívanie sexuálnej slasti – sexuálne reakcie sa normálne vyskytujú a
orgazmus sa dostaví, je však bez primeranej rozkoše. Je oveľa častejšie u ţien ako u muţov.
Zahrňuje sexuálnu anhedóniu.
F52.2 Zlyhanie genitálnej odpovede – u muţov je zákl. problémom dysfunkcia erekcie, t. j. sťaţené
dosiahnutie a udrţanie erekcie potrebnej na uspokojivú súloţ. Keď je erekcia v niekt. situáciách
normálna, napr. pri masturbácii, v spánku al. s inou partnerkou, príčina je pp. psychogénna
(psychogénna impotencia). V opačnom prípade dg. neorganickej neschopnosti erekcie môţe
závisieť od špeciálnych vyšetrení (napr. meranie nočných tummescencií penisu) al. odpovede na
psychoterapiu.
U ţien je zákl. problémom suchosť vagíny al. neschopnosť lubrikácie, a to buď psychogénna,
následkom lokálnej patológie (napr. infekcie) al. nedostatku estrogénov (napr. po menopauze). Je
neobvyklé, aby sa ţeny sťaţovali primárne na suchosť vagíny s výnimkou deficitu estrogénov po
menopauze. Patrí sem porucha sexuálneho vzrušenia u ţien.
F52.3. Dysfunkčný orgazmus – orgazmus sa buď nevyskytuje vôbec al. je značne oneskorený.
Môţe ísť o poruchu vyskytujúcu sa len v určitých situáciách, pričom etiológia je pp. psychogénna
(psychogénna anorgazmia), al. ide o nemennú poruchu, kde sa nemôţu vylúčiť somatické al.
konštitučné faktory s výnimkou pozit. reakcie na psychologickú th. Dysfunkcie orgazmu sú
obvyklejšie u ţien ako u muţov.
F52.4 Predčasná ejakulácia – neschopnosť dostatočne ovládať ejakuláciu, aby pri sexuálnom styku
dosiahli obidvaja partneri uspokoje-nie. V ťaţkých prípadoch môţe ejakulácia nastať pred vstupom
do vagíny al. skôr ako sa dosiahne erekcia. Predčasná ejakulácia nie je pp. organická, ale môţe byť
psychol. dôsledkom org. poškodenia, napr. neschopnosti erekcie al. bolestí. Môţe sa tieţ zdať, ţe je

ejakulácia predčasná, ak erekcia vyţaduje dlhšiu stimuláciu, čo má za následok skrátený interval
medzi dosiahnutím dostatočnej erekcie a ejakulácie. V takomto prípade je prim. problémom
oneskorená erekcia.
F52.5 Neorganický vaginizmus – kŕč svalov panvového dna, kt. obklopujú vagínu. Kŕč bráni
otvoreniu vagíny, zavedeniu penisu je buď nemoţné al. bolestivé. Vaginizmus môţe byť sek.
reakciou pri niekt. lokálnej príčine bolesti. V tomto prípade sa porucha nemá zaradiť do tejto
kategórie. Patrí sem aj psychogénny vaginizmus.
F52.6 Neorganická dyspareunia – bolesť pri pohlavnom styku sa vyskytuje u ţien i muţov. Často ju
vyvoláva lokálna patológia, niekedy však jej príčina nie je zjavná a môţu tu byť dôleţité
psychogénne faktory. Nepatrí sem teda vaginizmus a suchosť vagíny.
F52.7. Hypersexualita –muţi i ţeny sa môţu príleţitostne sťaţovať na nadmerný sexuálny pud ako
na problém sám osebe (obvykle koncom 2. decénia veku al. v ranej dospelosti). Keď ide o sek.
hypersexualitu pri afektívnej poruche (F30 – F39) al. sa vyskytuje v raných štádiách demencie (F00
– F03), má sa diagnostikovať základná porucha. Patrí sem nymfománia a satyriáza.
F52.8. Iné sexuálne dysfunkcie nevyvolané org. poruchou al. chorobu
F52.9 Nešpecifiovaná sexuálna dysfunkcia nevyvolaná organickou poruchopu al. chorobou
Dfdg. – muţskú f. treba odlíšiť od porúch erekcie al. ejakulácie pri zachovanej sexuálnej apetencii aj
napriek týmto nezdarom. Nepatrí sem ani Dhatov sy. a koro. Ţenská f. sa najčastejšie zamieňa s
izolovanou poruchou orgazmu, kt. sa od f. líši kladnými reakciami ţeny v prekoitovej a koitovej fáze.
Relat. (zdanlivá) f. vyplýva z nepomeru medzi vyššou sexuálnou apetenciou partnera a podstatne
niţšou, ešte však normálnou apetenciou a pohlavnou reaktivitou ţeny, čo sťaţuje vzájomné
prispôsobovanie dvojice. Nepravá f. sa týka len sexuálneho vťahu ţeny k jednému partnerovi, teda
nie sexuálnych vzťahov k muţom vôbec.
Th. – dôleţité je vyriešenie citových konfliktov. Ak chýba vzájomná láska partnerov, f. sa nenapraví.
Odporúča sa poučenie o správnej technike súloţe, vyliečenie afekcií genitálií, telesná a duševná
hygiena, zmena spôsobu ţivota, gymnastika a hydroterapia, prechodná sexuálna abstinencia,
psychoterapia. Po dlhšom správnom pohlavnom spolunaţívaní al. po prvom pôrode sa ľahšie formy
upravia. Pri hypogenitalizme je u ţien indikovaná th. estrogénmi a progesterónom, u muţov
®
®
Agovirin-Depot , 50 mg i. m. kaţdé 2 týţd. U ţien sa môţe podávať Yohimbin , 2-krát 1 tbl./d a na
potlačenie zábran alkoholický nápoj pred súloţou; →sexuálne dysfunkcie; →erektilné poruchy.
frigiditas, tis, f. – [l. frigidus chladný] →frigidita.
frigidus, a, um – [l.] frigidný, chladný, javiaci nedostatok sexuálneho záujmu.
frigotherapia, ae, f. – [l. frigidus chladný + g. therapeiá liečenie] frigoterapia, liečenie chladom;
kryoterapia.
frigus, oris, n. – [l.] chlad, schladenie, mráz.
Frimodtov-Möllerov syndróm – syn. Weingartenov sy.; tropická →eozinofília.
Fringillidae – pinkovité, čeľaď vtákov z radu spevavcov (Passares). Majú hrubé kuţeľovité zobáky,
ţivia sa poväčšine semenami. Sú kozmopolitne rozšírené. Glezg obyčajný (Cocothraustes
coccothraustes) je najväčší z piniek, má veľmi silný kuţeľovitý zobák, ţiví sa kôstkovicami. Je hnedý
sa čiernymi letkami a chvostom. Zelienka obyčajná (Chloris chloris) má zelenkavú farbu, ţije v
sadoch a záhradách. Stehlík obyčajný (Carduelis carduelis) má červené sfarbenie okolo zobáka, ţiví
sa semenami. Číţik (Carduelis spinus) je menší, ţltozelenej farby. Kanárik poľný (Serinus canaria)
je ţltozeleno sfarbený, na vyvýšenom mieste sa ozýva vŕzgavými tónmi. Hýľ obyčajný (Pyrrhula
pyrrhula) má krátky kuţeľovitý zobák, samec má brušnú stranu tehlovočervenú, samica sivú.

Krivonos obyčajný (Loxia curvirostra) ţije v ihličnatých lesoch, má prekríţené obe čeľuste, zobáka,
ţiví sa semenami šišiek. Pinka obyčajná (Fringilla coeleba) má silný zobák, ktorým lúska oriešky. Na
krídlach biele škvrny, samec je sivomodrý, na hlave, chrbte a hrudi červenohnedý, samica je
sivozelená. Je to najhojnejší a najrovnomer-nejšie rozšírený spevavec ţijúci v ihličnatých i listnatých
lesoch.

Chloris chloris (zelienka obyčajná) Loxia curvirostra (krivonos obyčajný) Fringilla coeleba (pinka obyčajná)

Frisch, Karl Ritter von – (1886 – 1982) rak. zoológ, nositeľ Nobelovej ceny, kt. mu bola udelená
spolu s Konradom Lorenzom a Nikolaasom Tinbergenom za med. a fyziol. r. 1973 za práce o
správaní sa včiel; →etológia.
®

Frisium tbl. (Hoechst) – Clobazamum 10 al. 20 mg v 1 tbl.; psychofarmakum, anxiolytikum;
→klobazam.
frita – filter zo spekaného skla al. hlinky s rozličným priemerom pórov. F. s najmenšími pórmi má
charakter baktériových filtrov. Nevýhodou je neľahké čistenie.
frivolus, a, um – [l.] frivolný, ľahký, kĺzky, neviazaný, necudný.
Froeschelsov príznak I, II a III – [Froeschels, Emil, *1883, rak. otolaryngológ] →príznaky.
Froeschelsov syndróm – [Froeschels, Emil, *1883, rak. otolaryngológ] →syndrómy.
Froinov syndróm – [Froin, Georges, 1874 – 1932, franc. lekár] →syndrómy.
frolement – [franc. frôlement šelest] šelest pri perikarditíde.
Fromentov príznak I a II – [Froment, Jules, 1878 – 1946, franc. lekár] →príznaky.
Fromentov-Wegelinov syndróm – [Froment, Jules, 1878 – 1946, franc. lekár] →syndrómy.
Fromm, Erich – nem. psychológ pôsobiaci vo Frankfurte nad Mohanom a od r. 1934 v USA. Venoval
sa najmä štúdiu neuróz. V sociálnej kritike F. čerpá z Marxa; u Freuda i Marxa oceňuje zmysel pre
realitu. Človek ţije s ilúziami, pretoţe tieto ilúzie robia biedu skutočného ţivota znesiteľnou. Pri
výklade sociálnych javov sa pokúša syntetizovať freudizmus a marxizmus. Chorú kapitalistickú
spoločnosť chce liečiť humanistickou psychoanalýzou.
Fromm spája sociálno psychol. hľadiská postavenia človeka v spo- ločnosti s filozofickoantropologickým poňatím ľudskej existencie. Vychádza z analýzy situácie človeka v súčas-nom
svete, kt. rozširuje o historické súvislosti vývoja kultúry, napr. náboţenstva atď.
Venoval sa najmä štúdiu neuróz. Zdôrazňuje nezrelosť neurotika a negat. vplyv ilúzií. Napr. vzťahy k
ţivotnému partnerovi môţu byť podľa neho určitou reprízou pôvodne utvoreného modelu vzťahov k
rodičovi, čo platí najmä o neurotikoch. Neurotik je fixovaný na matku a skutočnosť, ţe tento vzťah
prenáša na manţelku, je prejav jeho citovej nezrelosti.

Fromm pouţíva pojmy neistota a sloboda, kt. sa človek bojí. Tento strach vyplýva zo štruktú-ry
spoločnosti. Istotu potom nachádza vo vlastníctve. Človek ţije s ilúziami, pretoţe tieto ilúzie robia
biedu skutočného ţivota znesiteľnou. Pri výklade sociálnych javov sa pokúša syntetizovať
freudizmus a marxizmus. Chorú kapitalistickú spoločnosť chce liečiť humanistickou psychoanalýzou.
Ilúzie má kaţdý človek, ale neurotik sa nimi riadi, takţe nepozná ani seba ani reálnu skutočnosť.
Úlohou th. je dopomôcť mu dospieť k poznaniu seba i reálnej skutočnosti a zbaviť sa ilúzií.
Osobitným problémom sú neurotické charaktery orientované na recepciu, vykorisťovanie, sporenie
al. vlastný úspech.
Veľký význam pri vzniku neurotických porúch pripisuje procesu socializácie, kt. u neurotikov
nadobúda formu sadizmu (nútiť iných do závislého postoja), masochizmu (neurotická oddanosť) al.
konformizmu (človek bez vlastnej mienky). Konflikty pramenia najmä z porúch socializácie a
vyvolávajú problém neistoty a osamelosti. Vyplývajú z nesprávnej asimilácie s vonkajším okolím a
prejavujú sa v neurotických postojoch a preţívaniach.
Podľa F. je človek nielen prírodnou, ale aj sociálnou bytosťou, je si vedomý svojej rozpornej
existencie i osmaleosti a obmedzenosti. Pokúša sa túto situáciu prekonať, ale ţije v protikla-doch
medzi individualizmom a konformizmom, rozumom a citom a i. Súčasne je na ,,úteku pred
slobodou“, lebo rozširovaním svojej slobody sa dostal do iných závislostí, bohov nahradil idolmi.
Proces oslobodzovania sa vyústil do stavu, keď sa slobota stala záťaţou – človek sa oslobodil, ale
nevie načo. Fromm utvoril obraz ,,zúfalého izolovaného človeka“ (Tardy), kt. sa odcudzil sám sebe,
stratil svoje ja, jeho individualita je len zdanlivá a je odsúdený hľadať svoju identitu.
V tomto zmysle rozoznáva Fromm rôzne orientácie, napr. tzv. receptívnu (človek má potrebu byť
akceptovaný, milovaný), ,,škrečkovskú“ (hromadí veci, ale aj dojmy a city, a obáva sa strát),
,,trhovú“ (sám seba chápe len ako tovar, ľudské vzťahy ako trhové vzťahy). Proti týmto i iným
,,neproduktívnym“ orientáciám stavia ,,produktívnu“ orientáciu, kt. vidí najmä v láske ako pravom
zdroji sebarealizácie. Fromm na rozdiel od Freuda presunul teda problém konfliktu ako zdroja
neurózy z dichotómie pudy versus spoločnosť na strach z rizika slobody v súčasnej spoločnosti, pre
kt. platia zákony boja o ţivot, o bohatstvo. Poţiadavkám slobody zodpovedá len tzv. produktívny
charakter, kt. je neneurotický, tvorivý človek, schopný milovať iných. U nás v preklade vyšli aj jeho
práce Umenie milovať, Ľudské srdce a Človek a psychoanalýza; →psychoanalýza.
Frommanove čiary – [Fromman, Carl, 1831 – 1892, nem. anatóm pôsobiaci v Jene, Weimare a
Heidelbergu] priečne čiary na axóne myelinizovaných nervových vláken viditeľné pri farbení
dusičnanom strieborným.
Frommelova choroba – [Frommel, Richard Julius Ernst, 1854 – 1912, nem. gynekológ pôsobiaci v
Berlíne, Mníchove a Erlangene] →Chiariho-Frommelov sy.
Frommmelov-Bandlov príznak – [Frommel, Richard Julius Ernst, 1854 – 1912, nem, gynekológ;
Bandl, Ludwig, 1842 – 1892] →príznaky.
frondosus, a, um – [l. frons list] listnatý; →chorion frondosum.
frons, frontis, f. – [l.] čelo.
Frons quadrata – čelo štvorhranného tvaru (pri rachitíde).
frontalis, e – [l. frons čelo] 1. predný, čelný; 2. anat. frontálny, týkajúci sa čela, čelový.
fronto- – prvá časť zloţených slov týkajúca sa čela.
frontobasalis, e – [fronto- + l. basalis spodinový, základový] frontobazálny, týkajúci sa čelovej kosti a
lebkovej spodiny.

frontoethmoidalis, e – [fronto- + os ethmoideum čuchová kosť] frontoetmoidový, týkajúci sa čelovej a
čuchovej kosti.
frontolacrimalis, e – [fronto- + lacrima slza] frontolakrimálny, týkajúci sa čelovej a slznej kosti.
frontomaxillaris, e – [fronto- + l. maxilla čeľusť] frontomaxilárny, týkajúci sa čelovej kosti a hornej
čeľuste.
frontonasalis, e – [fronto- + l. nasus nos] frontonazálny, týkajúci sa čelovej a nosovej kosti.
frontooccipitalis, e – [fronto- + l. os occipitale záhlavná kosť] frontookcipitálny, týkajúci sa čelovej a
záhlavnej kosti.
frontoorbitalis, e – [fronto- + l. orbita očnica] frontoorbitálny, týkajúci sa čelovej kosti a očnice.
frontoparietalis, e – [fronto- + l. os parietale spánková kosť] frontoparietálny, týkajúci sa čelovej a
spánkovej kosti.
frontozygomaticus, a, um – [fronto- + l. os zygomaticum jarmová kosť] frontozygomatický, týkajúci
sa čelovej a jar- movej kosti.
Froriepova indurácia – [Froriep, Robert, 1804 – 1861, berlínsky chirurg] myositis fibrosa.
Froriepovo ganglion – [Froriep, August von, 1849 – 1917, nem. anatóm pôsobiaci v Tübingene]
ganglión najniţšieho okcipitálneho segmentu v ľudskom embryu.
Frostbergov príznak – [Frostberg, Nils, švéd. röntgenológ] →príznaky.
frotérstvo – [franc. frottage trenie] sexuálna aberácia, ukájanie sa trením o druhé osoby v tlačenici.
Fröhlichova choroba – [Fröhlich, Alfred, 1871 – 1953, viedenský neurológ a farmakológ]
→dystrophia adiposogenitalis.
FRS – angl. skr. Fellow of the Royal Society člen kráľovskej spoločnosti.
fructificans, antis – [l. fructus plod] fruktifikantný, uţitočný, prinášajúci prospech.
Fructosum – skr. Fructos., ČSL 4, syn. Levulosum, →fruktóza, -D(–)-fruktopyranóza, ovocný cukor,
C6H12O6, Mr 180,16. Je to biely kryštalický prášok, bez zápachu, sladkej chuti.
Je mierne hygroskopický, ľahko rozp. vo vode, ťaţko rozp. v 95 % liehu a
prakticky nerozp. v chloroforme. Pomocná látka. Ketohexóza nachádzajúca sa
spolu s glukózou a sacharózou v ovocí, mede a ako jediný cukor v sperme.
Fructosum

Dôkaz
a) Asi 0,2 g sa rozpustí v 5,0 ml vody a povarí sa s rovnakým objemom Fehlingovho činidla; vylučuje
sa oranţovočervená práškovitá zrazenina (redukujúci cukor).
b) Asi 0,5 g vzorky sa rozpustí v 5,0 ml vody, pridá sa asi 0,05 g rezorcinolu, 1,0 ml koncentrovanej
kys. chlorovodíkovej a zahrieva sa 3 min na vodnom kúpeli; rozt. sa sfarbí do červena a vylučuje sa
červená zrazenina (fruktóza).
Stanovenie obsahu
Asi 2,500 g vysušenej látky sa v odmernej banke na 25 ml rozpustí vo vode, pridá sa 1 kv.
zriedeného rozt. amoniaku a doplní sa vodou po značku. Po 1 h sa zmeria optická otáčavosť 200
mm vrstvy tohto rozt.
Uchováva sa v dobre uzavretých nádobách.

®

Prípravok – Infusio fructosi, ČSL4, Duphalac sir.
Fruktóza je zloţkou mnohých oligosacharidov, ako sacharóza, rafinóza, stachyóza a gencianó-za a
rôznych polysacharidov, ako inulín a levan. F. kryštalizuje vo forme -pyranózy, ale tvorí zlúč. ako
furanóza. Redukciou vzniká D-sorbitol a D-manitol v pomere 1:1.
Denne sa v potrave prijíma 50 – 100 g f. Po poţití sa rýchlo resorbuje v proximálnom úseku tenkého
čreva špecifickým transportným systémom a vychytáva pečeňou pri prvej pasáţi portálnym obehom.
Zvýšený prívod f. môţe vyvolať u niekt. jedincov jej malabsorpciu, kt. sa prejaví príznakmi zo strany
GIT a abnormálnym vydychovaním označeného vodíka.
Metabolizmus fruktózy – f. sa dostáva do organizmu potravou ako voľná (napr. ako ovocný cukor)
al. viazaná spolu s glukózou v molekule sacharózy. Pro jej metabolických premenách sa napája na
metabolizmus glukózy. Prevaţná časť f. sa metabolizuje v pečeni. Fosforyláciou enzýmom
fruktokinázou (1, EC 2.7.13).) vzniká fruktóza-1-fosfát (F-1-P), kt. sa fruktóza-1-aldolázou (2) štiepi
na dihydroxyacetónfosfát a glyceraldehyd. Glyceraldehyd sa potom môţe tiokinázou (3) fosforylovať
na glyceraldehyd-3-fosfát al. dehydrogenovať glyceraldehydde-hydrogenázou (4) na glycerát. Ten
po fosforylácii glycerátkinázou (5) dáva 3-fosfoglycerát.
V tukovom tkanive sa f. odburáva cez fruktóza-6-fosfát (F-6-P), kt. vzniká z f. fosforyláciou
hexokinázou (6). F-6-P sa môţe vyuţiť v glykolýze al. premeniť izomerázou na glukóza-6-fosfát.
Pretoţe reakcie degradácie f. sa líšia od
degradácie glukózy, sú regulované nezávisle.
Pečeň je schopná premieňať f. na glukózu
prostredníctvom sorbitolu. Metabolicky dôleţitým
derivátom f. je fruktóza-1-fosfát (F-1-P) a
fruktóza-1,6-bisfosfát (F-1,6-BP).
Poruchy metabolizmu fruktózy
– na
metabolizme f. sa zúčastňujú tri enzýmy:
fruktokináza, aldoláza B a triokináza, časť f.
fosforyluje hexokináza. Rozoznáva sa 5
enzýmových porúch metabolizmu f.: 1. deficit
fruktokinázy; 2. deficit aldolázy A; 3. deficit
aldolázy B; 4. deficit fruktóza-1,6-bisfosfatázy; 5.
deficit D-glycerátkinázy.
Deficit fruktokinázy – syn. esenciálna fruktozúria,
je zriedkavé autozómovo recesívne, asymptomatické ochorenie (~ 1:130 000 novorodencov). Nevyvoláva patol. zmeny a prejaví sa najmä
pozit. reakciou pri vyšetrené moču tbl. Clinitest na redukujúce cukry; vyšetrenie moču
glukózaoxidázovou metódou však dáva negat. výsledok. Presná povaha enzýmového deficitu nie je
známa, pretoţe gén pre fruktokinázu sa ešte neidentifikoval.
Deficit aldoláz – za konverziu F-1,6-BP na glyceraldehy-3-fosfát a dihydroxyacetónfosfát sú
zodpovedné 3 aldolázy (A, B a C). Embryonálne tkanivo produkuje aldolázu A, dospelá pečeň,
obličký a črevá exprimujú aldolázu B a nervové tkanivo aldolázu C. Hoci všetky tri aldolázy sú
tetraméry pozostávajúce z identických 40-kDa jednotiek, kaţdú z nich kóduje iný gén na rozdielnych
chromozómoch: aldolázu A na chromozóme 16, 16q22-q24, aldolázu B na chromozóme 9, 9q13q32 a aldolázu C na chromozóme 17, 17cen-q21.
Vrodený deficit aldolázy (izoenzým B, Mr 156 000, EC 4.1.2.13) zapríčiňuje zriedkavú autozómovo
recesívne dedičnú poruchu manifestujúcu sa u dojčiat. Prvý ju opísal Chambers a Pratt roku 1956.
Často sa kombinuje s dedičnou intoleranciou galaktózy.

Pred enzýmovou blokádou sa hromadí frutóza-1-fosfát, kt. inhibuje aktivitu enzýmu oxohexokinázy,
následkom čoho sa hromadí fruktóza v krvi (fruktozémia) a vo zvýšenej miere sa vylučuje močom
(fruktozúria).
Klin. obraz charakterizujú príznaky hypoglykémie po prívode fruktózy a postihnutie pečene, obličiek
a vnútroočné krvácanie. Hypoglykémia je spojená s nauzeou a vracaním explozívneho charakteru,
hepatomegáliou so ţltačkou a cirhózou s ascitom. Časté sú črevné príznaky, bolesti v nadbruší a
vracanie, ako dôsledok lokálneho pôsobenia fruktózy na stenu GIT. Z renálnych príznakov sa
vyskytujú poruchy funkcie tubulov (proteinúria, hyperaminoacidúria a renálna tubulárna acidóza).
Prítomná je intracelulárna akumulácia fruktóza-1-fosfátu, hyperurikémia. Ak sa zabráni prívodu
fruktózy je pacient asymptomatický. Aldoláza A (vo svalstve a i. tkanivách) a aldoláza C (v mozgu a
myokarde) sú prítomné a normálne aktívne.
Dg. sa potvrdzuje dôkazom fruktozémie a fruktozúrie, príp. i. v. fruktózovým tolerančným testom a
histochemickým vyšetrením fruktózobisfosfátaldolázy v parenchýme pečene, čreve a obličkách.
Th. spočíva vo vynechaní fruktózy zo stravy (zemiaky, ovocie).
Deficit pečeňovej fruktóza-1,6-bisfosfatázy (F-1,6-BPázy) – zapríčiňuje intoleranciu f., kt. sa prvý raz
opísala r. 1970. Ochorenie sa manifestuje pred 6. mes. ţivota laktátovou acidózou a hypoglykémiou
indukovanými hladom a hepatiomegáliou. Reakcia na glycerol je podobná ako reakcia na poţitie f.,
ale je menej výrazná ako u pacientov s hereditárnou intoileranciou f. Keďţe F-1,6-BP-áza je dôleţitý
glukoneogenetický enzým, jeho deficit vyvolá depléciu glukogénu v pečeni, čo sa prejaví
hypoglykémiou nalačno. Nalačno sa močom vylučujú organické kys. ako pri tyrozinémii typu I s
výnimkou sukcinylacetátu. Hladovanie má navyše za následok zvýšené vylučovanie glycerolu.
Ľudský gén pre F-1,6-BPázu nebol zatiaľ izolovaný, takţe prenatálna dg. nie je pravdepodobná.
Enzým je tetramér pozostávajúci z identickýh 36-kD subjednotiek. Podozrenie na ochorenie vzniká,
keď po 12 – 16 h hladovania vznikne hypoglykémia, kt. sa neupraví sa po podaní glukagónu a
laktátová acidóza. Dg. sa povrdzuje stanovením aktivity enzýmu v bioptickej vzorke pečene. Th.
pozostáva v zabránení hladovania a obmedzení f. a glycerolu v diéte.
Deficit D-glycerátkinázy – syn. D-glycerová acidúria, je zriedkavá metabolická porucha (dosiaľ sa
opísalo len 10 prípadov). Ochorenie prebieha asymptomaticky, v časti prípadov sa však deficit
enzýmu manifestuje metabolickou acidózou, neprospievaním, niekedy ťaţkou psychomotorickou
retardáciou a kŕčmi. Variabilné fenotypické prejavy sa nedajú vysvetliť len deficitom enzýmu. U
pacientov, kt. vykazujú zvýšené vylučovanie D-glycerátu po zaťaţení fruktózou, treba obmedziť f. v
diéte.
Využitie fruktózy ako živiny – F. sa pouţíva v prípravkoch na parenterálnu aplikáciu. Veľmi rýchlo
sa metabolizuje nezávisle od inzulínu. Uţívajú ho diabetici ako sladidlo, pretoţe nezvyšuje glykémiu
ani po poţití veľkých dávok. Nevýhodou f. je, ţe jej podanie môţe vyvolať metabolickú acidózu. Pri
®
®
®
®
tepelnej sterilizácii je málo stála (Fructosteril , Laevoral , Levugen , Laevosan ).
F. sa v biol. tekutinách stanovuje pomocou metylfenylhydrazínu, Rubnerovou al. Sellivanoffovou
metódou. Hodnoty fruktózy v moči u novorodencov sú < 3,89 mmol/l (< 0,7 g/l); dospelé osoby
vylučujú < 167 mmol/d (< 30 mg/d).
– -akróza, metóza, C6H12O6, Mr 180,16. Zloţka formózy (produktu polymerizácie
formaldehydu).
DL-fruktóza

fructosuria, ae, f. – [fructosum + g. úron moč] →fruktozúria.
fructosus, a, um – [l. fructus úţitok] uţitočný, prospešný.
fructovegetativus, a, um – [l. fructus ovocie + l. vegetare oţiviť] týkajúci sa ovocia a zeleniny.

fructus, i, m. – [l.] 1. úţitok, uţívanie; 2. bot. ovocie, plod, úroda. Plod je orgán semenných rastlín, na
kt. sa po opelení a oplodnení premenia vajíčka a piestik. Na jeho stavbe sa však môţu zúčastniť aj
iné kvetné orgány, príp. aj orgány pridruţené ku kvetu. Plod je obalený oplodím. Dozreté oplodie
závisí od činiteľov, kt. sa zúčatňujú na rozmnoţovaní plodov. Môţe byť tvrdé, sklerenchymatické
(lieskový oriešok), koţovité (naţky slnečnice), blanité (naţky púpavy), duţinaté (bobuľa viniča) al.
rozlíšené na niekoľko vrstiev (kôskovica slivky). V oplodí je jedno semeno al. viac semien. Úlohou
oplodia je chrániť semená aţ do ich dozretia, keď ich uvoľnia al. s nimi odpadnú a spolu rozširujú
semená.
Podľa oplodia sú plody duţinaté a suché. Duţinaté plody najčastejšie poţierajú vtáky. V ich tráviacej
sústave sa duţinaté oplodie strávi a semená sa vyvrhujú s trusom. Tak sa rastliny rozširujú na veľké
vzdialenosti. Najčastejšie duţinaté plody sú bobule (vinič, uhorka), kôstkovice (slivka, čerešňa) a
malvice (jablko, hruška).
Suché plody z materskej rastliny obyčajne odnáša vietor a voda, zachytávajú sa na telách
ţivočíchov al. sa na nich utvárajú rôzne zariadenia na samovoľné rozširovanie semien. Suché plody
sú pukavé, nepukavé a rozpadavé. Najčastejšie pukavé plody sú mechúrik (stračia nôţka, záruţlie),
struk (hrach, fazuľa), šešuľa (horčica) a tobolka (mak, zvonček). Najčastejšie nepukavé plody sú
oriešok (lieska), naţka (iskerník, púpava, slnečnica), zrno (obilniny). Suché rozpadavé plody sa v
čase zrelosti pozdĺţne al. priečne delia na jednosemenné plodíky, napr. dvojnaţka (rasca, javor),
tvrdka (hluchavka, nezábudka), pastruk (ranostaj), pašešuľa (ohni-ca), zobákovitý plod (pakost).
Niekedy na spoločnej stonke vznikajú celé súbory plodov. Často sú husto nakopené na spoločnej
stonke. Také súbory plodov vznikajú z jedného kvetu, v kt. je viac semenníkov (plodstvo: jahoda,
šípka, malina) al. z celého súkvetia (súplodie: slnečnica, moruša, figa).
Drevené šišky ihličnatých r. sú súplodia, kt. tvorí súbor semien (semenných plodov), zdrevnatených
listeňov, plodolistov al. semenných
šupín sediacich na zdrevnatenej
hlavnej stonke šišky (vretene).
Obr. Plody. 31 – malvica (jablko); 2 –
kôstkovica

(čerešňa);

–

3

plodstvo

(jahoda); 4 – bobuľa (egreš); 5 – ţaluď; 6
– dvojnaţka (javor); 7 – oriešok (lieska); 8
– tobolka (mak); 9 – tvrdka; 10 –
mechúrik (čemerica); 11 – struk; 12 –
naţka

s

páperím;

13

–

struk

so

semenom; 14 – šešuľa; 15 – poltivý plod
slezu; 16 – dvojnaţka (kmín)

Fructus alkekengi – plod machovky čerešňovej; →Physalis alkekengi.
Fructus ammi majoris – plod parasce väčšej; →Ammi majus.
Fructus ammi visnaga – plod parasce špáradlovej; →Ammi visnaga.
Fructus anethi – plod kôpru; →Anethum graveolens.
Fructus angelicae – plod archangeliky lekárskej; →Archangelica officinalis.

Fructus anisi vulgaris – skr. Fruct. anisi vulg., ČSL 4, plod bedrovníka anízového (aníz, čes.
bedrník anýz); →Pimpinella anisum L. (Apiaceae).
Fructus aurantii immaturus – nezrelý plod citrónovníka horkého; →Citrus aurantius subsp. Amara.
Fructus berberidis – plod dráča obyčajného; →Berberis vulgaris.
Fructus capsici – plod papriky ročnej; →Capsicum annuum.
Fructus cardui Mariae – plod pestreca mariánskeho; →Silybum marianum.
Fructus carvi – plod rasce lúčnej; →Carum carvi.
Fructus ceratoniae – plod rohovníka obyčajného, ,,svätojánsky chlieb“. Obsahuje sacharózu.
Fructus coriandri – plod koriandru siateho; →Coriandrum sativum.
Fructus crataegi – plod hlohu krivolistého; →Crataegus curvisepala.
Fructus cynosbati – plod ruţe šípovej, stolistej, galskej (šípka); →Rosa canina, →Rosa centifolia,
→Rosa gallica.
Fructus dauci – plod mrvky obyčajnej; →Daucus carota.
Fructus foeniculi – skr. Fruct. foenic., ČSL 4, plod fenikla obyčajného (čes. fenykl obecný);
→Foeniculum vulgare Miller (Apiaceae).
Fructus fragariae – plod jahody obyčajnej; →Fragaria vesca.
Fructus frangulae – plod krušiny jelšovej; →Frangula alnus.
Fructus juniperi – skr. Fruct. junip., ČSL 4, plod (bobuľa) borievky obyčajnej (čes. plod jalovca
obecného); →Juniperus communis. Diuretikum.
Fructus levistici – plod ligurčeka lekárskeho; →Levisticum officinale.
Fructus myrtilli – plod brusnice čučoriedkovej (čučoriedka); →Vaccinium myrtillus.
Fructus papaveris – plod maku siateho, makovina; →Papaver somniferum L. (Papaveraceae).
Fructus petroselini – plod petrţlena záhradného; →Petroselinum crispum.
Fructus phaseoli sine semine – plod fazule bez semena; →Phaseolus vulgaris.
Fructus piperis nigri – plod piepra čierneho; →Piper nigrum.
Fructus rubi cathartici – plod rešetliaka prečisťujúceho; →Rhamnus catharticus.
Fructus rubi fruticosi – plod ostruţiny černicovej (černica); →Rubus fruticosus.
Fructus rubi idaeae – plod ostruţiny malinovej (malina); →Rubus idaeus.
Fructus sambuci – plod bazy čiernej; →Sambucus nigra.
Fructus schisandrae – plod schisandry čínskej; →Schisandra chinensis.
Fructus sennae – skr. Fruct. sennae, ČSL 4, syn. Foliculus sennae, sennový plod, plod (lusk) kasie
úzkolistej a senovej; →Cassia angustifolia Vahl, C. senna L. (Caesalpiniaceae). Musí obsa-hovať
aspoň 2,0 % antracénových derivátov, vyjadrené ako 1,8-dihydroantrachinónmonoglu-kozid
(C20H18O9, Mr 402,4). Laxatívum. Droga veľmi slabého, charakteristického zápachu, chuti najprv
slizovitej, potom nahorklej a mierne škrabľavej.
Droga v celku – ploché, oválne aţ slabo obličkovité, ţltozelené aţ ţltohnedé lusky, v mieste
uloţenia semien mierne vypuklé a tmavo hnedo sfarbené. Mikroskopicky: vonkajšiu pokoţku oplodia

tvoria izodiametrické bunky kryté silnou kutikulou s ojedinelými prieduchmi a kúţeľovitými
jednobunkovými trichómami s bradavčitou kutikulou. Pod ňou uloţená hypodermis je zloţená z
vrstvy kolenchýmových buniek. Parenchýmové pletivo mezokarpu obsahu v kaţdej bunke
najvnútornejšej vrstvy hranolovitý kryštál šťavelanu vápenatého. Endokarp tvorí vrstva navzájom sa
kríţiacich silných sklerenchýmových vláken. Pokoţkové bunky osemenia majú palisádovitý tvar a sú
silne zhrubnuté. Bunky endospermu sú polyedrické, obsahujú sliz, tuk a aleurónové zrná.
Droga rezaná – listovité úlomky, plodov, ţltozelené, ţltohnedé al. hnedé v mieste uloţenia semien
nezriedka perforované. Semená sivozelené aţ ţltozelené, opak vajcovitý, srdcovitý aţ klínovitý s
výrazným nesúmerne sieťovitým brázdovaním.
Droga práškovaná – olivovozelený aţ ţltozelený prášok. Mikroskopicky: úlomky pokoţkového
pletiva tvorené polygonálnymi bunkami s ojedinelými prieduchmi a jednobunklovými trichómami s
bradavčitou kutikulou. Úlomky parenchýmového pletiva mezokarpu s hranolovitými kryštálmi
šťavelanu vápenatého a úlomky skríţených zväzkov sklerenchýmových vláken. Charakteristické
úlomky palisádovej vrstvy osemenia.
Uschováva sa v uzavretých obaloch a chráni pred svetlom a vlhkom.
Dávkovanie – dms p. o. v prášku al. vo forme macerátu 1,0 – 2,5 g.
Fructus silybi mariani – plod pestreca mariánskeho; →Silybum marianum.
Fructus sorbi aucupariae subsp. moravicae – plod jarabiny vtáčej; →Sorbus aucuparia.
Fructus vanillae – plod vanilky voňnavej; →Vanilla planifolia.
Fructus viburni – plod kaliny obyčajnej a slivkolistej; →Viburnum opulus, Viburnus prunifolium.
Fructus vitis ideae – plod brusnice obyčajnej; →Vaccinium vitis-idaea.
frugivorus – [l. frux ovocie + l. vorare jesť] →fructivorus, jedinec ţiviaci sa ovocím.
fruktány – vysokomolekulové polysacharidy viazané 1,2- al. 1,6- glykozidovou väzbou. Nachádzajú
sa v rastlinách. Patrí sem inulín, fleín a z rozvetvených triticín, hordecín a grami-nín.
fruktofuranóza – fruktóza nachádzajúca sa v konfigurácii cyklickej →furanózy.
-D-fruktofuranozidázy – EC 3.2.1.26, disacharidázy nachádzajúce sa v droţdí, plesniach a
rastlinách (invertáza a sacharáza).
fruktokináza – skr. FK, ketohexokináza (EC 2.7.1.3), skr. FK; enzým z triedy transferáz. FK katalyzuje
ATP-dependentnú fosforyláciu fruktózy za tvorby furktóza-1-fosfátu; začiatočný krok pri utilizácii
fruktózy. Fk sa nachádza v
pečeni, čreve a kôre obličiek.
Jej
deficit
zapríčiňuje
autozómovo
recesívne
dedičnú
fruktozémiu
a
fruktozúriu po prívode fruktózy.
Nemá patol. dôsledky.

fruktopyranóza – fruktóza nachádzajúca sa v konfigurácii cyklickej →pyranózy; je to častejšia forma
fruktózy v rozt. F. vzniká pri hydrolýze repového (trstinového) cukru a inulínu premenou z nestálej
fruktofuranózy, kt. tvorí tieţ súčasť glukóza-1,6-bisfosfátu (Hardeonovho-Youngovho esteru).
D-fruktóza

→Fructosum, ČSL 4.

fruktóza-1,6-bisfosfát – F-1,6-BP, fruktóza-1,6-difosfát, D-fruktóza-1,6-bis(dihydrogénfos-forečnan),
Hardenov-Youngov ester, C6H14O12P, Mr 340,13. Derivát fruktózy, v kt. sú skupi-ny OH na C1 a C6
esterifikované na fosfát. F. je dôleţitý intermediát →glykolýzy, kt. vzniká z fruktóza-6-fosfátu v
2+
®
prítomnosti ATP, Mg
a fosfofruktokinázy (Esafosfina ; vápniková soľ monohydrát
®
®
C6H10Ca2O12P2.H2O – Candiolin , Glucofos ; sodná soľ C6H12Na2O12P2 –
®
®
Fructergyl ; trojsodná soľ C6H11Na3O12P2 – Hexaphosphin ).
Fruktóza-1,6-bisfosfát

fruktóza-2,6-bisfosfát – F-2,6-BP, nízkomolekulový stimulátor →fosfofruktokinázy. Získal sa
purifikáciou z potkanej pečene (Van Schaftingen, 1980).
fruktóza-1,6-bisfosfátaldoláza – (EC 4.1.2.13) syn. 1-fosfofruktaldoláza, aldoláza, skr. ALS,
tetramérická lyáza, kt. reverzibilne štiepi fruktóza-1,6-bisfosfát (F-1,6- BP) na 2 triózofosfáty –
dihydroxyacetónsfosfát (DAP) a D-glyceraldehydfosfát (GAP). Reakcia je súčasťou glyko-lýzy.
Reakcia je analogická aldolovej kondenzácii
CH3CHO + CH3CHO → CH3–CHOH–CH2–COOH
(odtiaľ názov enzýmu). Rovnováţne koncentrácie leţia pri 89 % F-1,6-BP a 11 % triózofosfátov.
Rozoznávajú sa 3 izoenzýmy: A (vyskytuje sa najmä v kostrovom svalstve), B (v pečeni, obličkách,
tenkom čreve a leukocytoch) a C (v mozgu). Pečeňová aldoláza (Mr 160 000, 4 podjednotky s Mr 41
000, IP 6,1) je však účinnejšia pri bisfosfáte. Označuje sa aj ako fruktóza-1-fosfátaldoláza, resp.
aldoláza B, pretoţe má väčšiu afinitu k fruktóza-1-fosfátu (F-1-P). Jej autozómovo recesívne
dedičný deficit má za následok intoleranciu fruktózy (→fruktozémia), kt. sa prejavuje hromadením F1-P v pečeni, poklesom glukoneogenézy a odbúravania glykogénu, ako aj zvýšením voľných
karboxylových kyselín v sére.
2+

2+

2+

Aldolázu kvasiniek inhibuje cysteín, reaktivujú ju ióny Fe , Zn a Co . Aldoláza zo špenátu má Mr
120 000 (Mr podjednotiek 30 000). Zo ţivočíšnych orgánov má najvyššiu aktivitu sval (5-krát vyššia
ako mozog, pečeň a myokard). Stanovenie aldolázy je preto dg. dôleţité najmä pri ochoreniach
svalov, ako je myoglobinúria a progresívna svalová dystrofia; Äaldoláza.
fruktóza-6-fosfát – skr. F-1-P, D-fruktóza 6-(dihydrogénfosforečnan), Neubergov ester, C6H13O9P, Mr
260,14. Intermediát →glykolýzy vznikajúci izomerizáciou glukóza-6-fosfátu. Vzniká aj
transketoláciou erytróza-4-fosfátu. Nachádza sa v ţivočíšnych tkanivách v
rovnováhe s glukóza-6-fosfátom, z kt. môţe vznikať vo vratnej reakcii
účinkom fosfohexózoizomerázy. Zmes 75 – 80 % glukóza-6-fosfátu a 20 aţ
25 % fruktóza-6-fosfátu sa nazýva laktacidogén al. Embdenov ester.
Fruktóza-6-fosfát

fruktozémia – [fructosaemia] prítomnosť fruktózy v krvi; zisťuje sa pri intolerancii fruktózy (→fruktóza)
a →fruktozúrii po prívode fruktózy.
Hereditárna intolerancia fruktózy – skr. HFI je autozómovo recesívne dedičné ochorenie
podmienené deficitom fruktóza-1-fosfátaldolázy (1-fosfofruktaldolázy, aldolázy, EC 4.2.1.13) v
pečeni, kt. katalyzuje štiepenie fruktóza-1-fosfátu (F-1-P) na dihydroxyacetónfosfát a
glyceraldehydfosfát. HFI prvý opísal Chambers a spol. (1956) a Froesch a spol. (1957). Deficit
enzýmu v pečeni, obličkách a tenkom čreve zapríčiňuje hromadenie F-1-P, kt. pôsobí toxicky.
Následkom toho unikajú z buniek fosfáty, ATP, inhibuje sa glykolýza a glukoneogenéza, vzniká lézia
buniek pečene, obličiek a čreva. Vo Švajčiarsku je frekvencia ochorenia 1:200, inde je ochorenie

neznáme. Isté riziko vzniká po parenterálnom prívode sorbitu a infúzií obsahujúcich fruktózu, napr.
pri operáciách. Známe sú aj fatálne prípady.
Dg. kritériá: 1. po poţití jedál obsahujúcich fruktózu (ovocie, rajčiny, sacharóza a ňou sladené jedlá
a nápoje) vzniká hypoglykemický šok: bledosť, tras, potenie, akrocyanóza, nauzea, vra-canie,
poruchy vedomia, príp. kŕče; 2. u dojčiat môţe prebiehať pod obrazom recidivujúcich porúch
trávenia s vracaním, horúčkami a dystrofiou, a to najmä po prevedení z materského mlieka na
umelú výţivu (so sacharózou); 3. krátkodobá fruktozémia s ťaţkou hypoglykémiou, hypofosfatémiou
a hypermagneziémiou; 4. fruktozúria; 5. hepatomegália, ascites, edémy, hemorágie; 6. proteinúria,
tubulárna acidóza; 7. koncom 1. r. ţivota deti na seba upozorňujú bezvadným chrupom.
Dg. – potvrdzuje sa i. v. fruktózovým tolerančným testom a dôkazom deficitu enzýmu v bioptickej
vzorke pečene al. čreva. Moţná je aj prenatálna dg. (polymorfizmus dĺţky reštrikčných fragmentov).
Dfdg. – treba vylúčiť hypoglykémie inej genézy, galaktozémiu II, glykogenózy, fruktozúriu.
Th. – spočíva v redukcii denného prívodu fruktózy na < 3 g/d (u detí).
fruktózotolerančný test →testy.
fruktózový test →testy.
fruktozúria – [fructosuria] metabolické ochorenie charakterizované vylučovaním fruktózy močom.
Rozlišuje sa: 1. esenciálna f.; 2. hereditárna f.; 3. symptomatická f..
Esenciálna fruktozúria – je klin. nevýznamná porucha charakterizovaná vylučovaním fruktózy
močom neznámej genézy.
Hereditárna fruktozúria – je benígna, asymptomatická, pp. autozómovo recesívne dedičná
porucha zapríčinená deficitom pečeňovej →fruktokinázy (EC 2.7.1.3). Fruktóza nevstupuje do
buniek, preto sa zvyšuje jej koncentrácia v krvi a vylučuje sa močom. Klin. sa prejavuje intoleranciou
fruktózy s hypoglykémiami po poţití fruktózy, hepatomegáliou a →deToniho-Debrého-Fanconiho sy.
Redukčné metódy sú na stanovenie fruktózy nevhodné, najvhodnejšia je kolorimetrická rezorcínová
metóda podla Roea.
Symptomatická fruktozúria – je spojená s ťaţkými hepatopatiami.
frustra – [l.] márne, zbytočne.
frustrácia – [frustratio] psychický stav vyvolaný prekáţkou na ceste k cieľu, resp. ohrozenie,
oddialenie al. znemoţnenie uspokojenia určitej potreby. Prekáţka môţe byť vonkajšia t. j. fyzická,
vyvolaná konaním inej osoby, príp. podmienená sociálnymi normami, al. vnútorná, t. j. hanblivosťou,
plachosťou, pocitom viny, výčitkami svedomia, podmienená vlastnými morálnymi zásadami a i.
Odolnosť na frustračné okolnosti je rôzna. Podľa Dollarda agresívne správanie vţdy predpokladá
prítomnosť f. Podľa Horneyovej (1939) vzniká f. z rozpakov medzi egoizmom a altruizmom,
potrebou a skutočnou moţnosťou jej uspokojenia, teoretickou slobodou človeka a nemoţnosťou
úplne ju uplatniť, vyvoláva regresiu, vedie k menej zrelému správaniu, kt. jedinec uţ vo vývoji
prekonal. Moţná je aj fixácia, stereotypná forma správania, kt. sa zjaví v neriešiteľných
problémových situáciách. Pretoţe fixácia redukuje úzkosť, je zmena zafixovaného správania ťaţká a
moţná len s pomocou určitého vedenia, tréningu. Sú známe aj prípady, keď f. vedie k zvýšenej
motivácii. Osobitným prípadom je existenciálna f., uvedomovanie si bezcieľnosti a prázdnoty zmyslu
ţivota a vlastnej existencie (V. E. Frankl).
frustratio, onis, f. – [l. frustrari byť sklamaný, frustratio sklamanie] →frustrácia.
FRV – skr. angl. functional residual volume funkčný reziduálny objem; →dýchacie objemy.

frygická čiapka – [čiapka symbolizujúca slobodu, revolúciu a republiku] vrodená anomália ţlčníka vo
forme guľovitej čiapky s dopredu visiacim hrotom. Pri sonografickom vyšetrení brucha môţe
zapríčiniť mylnú dg. cholelitiázy.
frynoderma – [phrynoderma] vzhľad koţe pri nedostatku →vitamínu A.
Frynsov syndróm – [Fryns, Jean-Pierre, belg. genetik pôsobiaci v Lövene] →syndrómy.
f. s. a. – fiat secundum artem urob odborne.
FSA – skr. →fetálny sulfoglykoproteínový antigén.
FSDB – psychol. skr. Furfey Scale for Measuring Developmental Age in Boys, vývojový test pre
chlapcov (Furfey, 1926, 1927, 1931).
FSF – skr. faktor stablizujúci fibrín, koagulačný →faktor XIII.
FSH – skr. angl. follicle stimulating hormone, folitropín, folikulotropín, hormón stimulujúci folikul,
urofolitrofín. FSH je glykoproteín (Mr ~ 34 000 – 36 000) získaný z hypofýzy cicavcov. Tvorí sa v
adenohypofýze, pp. v jej bazofilných bunkách, a to na podnet hypotalamického →gonadoliberínu
(GnRH).
Sekréciu FSH reguluje pulzová sekrécia GnRH: rýchla frekvencia pulzov GnRH stimuluje
-mRNA, kým pomalá frekvecia zvýhodňuje transkripciu FSH -mRNA. Tento
mechanizmus je aspoň sčasti zodpovedný za zvýšenie pomeru FSH/LH v neskorej luteálnej fáze
menštruačného cyklu. U prepubertálnych dievčat, kde sa GnRH secernuje s nízkou frekvenciou
pulzov a nízkou amplitúdou, prevláda sekrécia FSH. Na začiatku puberty nastáva zvýšenie
frekvencie pulzov GnRH a prevaha sekrécie LH. Sekréciu FSH však môţe stimulovať aj separátny
hypotalamický faktor, aspoň pri hlodavcoch (FSH-RH), ako aj inhibín.
FSH reguluje metabolickú aktivitu buniek zona granulosa vaječníkov a indukuje zrenie Graafovho
folikula. Folikulové bunky obkolesujúce rastúce vajíčko tak získavajú schopnosť produkovať
estrogény. Vrchol sekrécie estrogénov sa dosahuje v čase ovulácie, po kt. prevaţuje aktivita
progestagénov. U muţov FSH podporuje vývoj zárodkových buniek semeníkov, spermiogenézu,
zväčšenie semenovodov a tvorbu testosterónu v Sertoliho bunkách. FSH sa vylučuje močom
®
®
®
®
®
(Fertinorm , Follitropin , Luteoantine , Metrodin , Thylakentrin ).
Extrakty z moču postmenopauzových ţien s účinkom FSH a LH sa nazývajú menotropíny.
®
®
®
Pouţívajú sa v th. ţenskej sterility (Humegon , Pergonal , Pregova ). Na veter. účely sa získava
purifikovaný FSH z hypofýzy domácich zvierat.
FSH-RH – skr. pre folliculin stimulating hormone releasing hormone, hormón uvoľňujúci FSH, pp.
identický s LH-RH.
®

FSME-IMMUN I. M. inj. (Immuno) – Virus encephalitidis antigenum purificatum min. 0,5 mg; adjuvans
– aluminium hydroxyd 1 mg; humanalbumin – stabilizátor 0,5 mg + Thio-mersalum 50 mg v 0,5 ml;
imunopreparát. Očkovacia látka, suspenzia purifikovaného vírusu kliešťovej encefalitídy
rozmnoţeného na bunkách kuracích embryí z vajec bezmikróbových sliepok a inaktivovaného
formaldehydom. Zabezpečuje ochranu proti všetkým kmeňom vírusu kliešťovej encefalitídy, kt. sa
vyskytujú v Európe a Ázii.
Indikácie – aktívna imunizácia proti vírusovej kliešťovej meningoencefalitíde.
Kontraindikácie – akút. horúčkové ochorenia, precitlivenosť na zloţky prípravku.
Nežiaduce účinky – mierna lokálna reakcia.
Dávkovanie – 1. a 2. dávka 0,5 ml i. m. v odstupe 4 – 12 týţd. (v letných mes. 2 týţd.), 3. dávka 0,5
ml i. m. 9 – 12 mes. po 2. dávke.

FSS – psychol. skr. Fear Survey Schedule, dotazník na meranie strachov a fóbií: a) z opustenia
domova a cestovania; b) z preplnených a uzavretých priestorov; c) výšok a vody; d) zvierat; e)
sociálnych situácií; f) ochorenia, choroby, poranenia; g) iné strachy (Marks a Herbst, 1970).
ft – 1. skr. farm. fiat nech vznikne (urob), fiant nech vzniknú; 2. skr. angl. foot stopa (12 inches = 36
cm).
ft. mas. div. in pill. – skr. farm. fiat massa dividenda in pillulae urob masu a rozdeľ na piluky.
FT – psych. skr. Fear Thermometer, teplomer strachu. Ide o 10-bodovú stupnicu sebaposudzovania
intenzity strachu (aţ fóbie) z určitého objektu (napr. hada), t. j. mieru výkonu úlohy, napr. ako bude
vyšetrovaná osoba plniť inštrukcie, ak sa priblíţi k hadovi, či ho uchopí (Walk a spol., 1956).
FT4 – skr. free thyroxine, voľný →tyroxín.
FTA-ABS-Test – skr. Fluorescence Treponema Antibody Test fluorescenčný test absorpcie
protitreponémových protilátok; →syfilis.
ftalanhydrid – anhydrid ftalový C6H4(CO)2O – anhydrid kys. ftalovej, Mr 148,11, biele ihličky, rozp. v
alkohole. Pouţíva sa ako zvláčňovadlo ţivíc, na prípravu esterov. S fenolmi dáva
trifenylmetánové farbivá, tavením s fenolmi vzniká fenolftaleín. Pôsobením PCl 5 prechádza f. na ftalylchlorid C6H4(COCl)2. Z f. a benzénu vzniká antrachinón, surovina na
výrobu farbív
Ftalanhydrid

AlCl3
C6H4(CO)2PO + C6H6 ––––→ 3 C6H4(CO)2C6H4 + H2O
ftalazín – 2,3-benzodiazín, C8H6N2, Mr 130,14; látka pripravená redukciou 1-chlórftalazínu s kys.
hydrojódovou a červeným fosforom (Gabriel, 1897), redukciou 1hydrazínoftalazínu (Armarego, 1961), z o-ftalaldehydu a hydrazínsulfátu (Smith a
Otremba, 1962) a 1,2-benzodinitrilu (Carter a Cheeseman, 1974).
Ftalazín

ftaleíny – skupina trifenylmetánových farbív odvodená od →ftalidu. Z f. je najdôleţitejší →fenolftaleín.
→Fluoresceín, kt. sodná soľ veľmi intenzívne fluoreskuje aj pri nepatrných koncentráciách (pribliţne
–7
10 mol) pouţíva sa pri výskume spodných vôd, v medicíne, biol. a i. →Eozín, červené farbivo,
pouţíva sa na farbenie vlny,
ftalid – phthalidum, cyklický -laktón kys. o-hydroxymetylbenzoovej, Mr 134,13; bezfarebná kryštalická
látka, zle rozp. vo vode, dobre v alkohole. Pouţíva sa v org. syntéze. hodvábu a v histol.
––-–-

׀
׀
C6H5CH2OCO
ftalimid – phthalimidum, C6H4(CO)2NH – imid kys. ftalovej, cyklický amid, Mr 147,13,
bezfarebné ihličky, zle rozp. vo vode, sublimujú. Pouţíva sa na výrobu kys.
antranilovej.
Ftalimid

ftalylchlorid →ftalanhydrid.

ftalylsulfacetamid – syn. ftalicetimida, kys. 2-[[[4-acetylamino(sulfonyl]fenyl]amino]kar-bonyl]benzoová,
N-(okarboxybenzoyl)sulfacetamid,
C16H14N2O6S,
Mr
362,36;
®
®
sulfónamidové
chemoterapeutikum
(Enterocid ,
Sulfacyl ,
®
®
®
Talicetimida , Thalocid , Thalamyd ).
Ftalylsulfacetamid

ftalylsulfatiazol →Phthalylsulfathiazolum, ČSL 4.
®

Ftalazol – sulfónamid; →ftalylsulfatiazol
FTA-Test – skr. Fluroscence Treponema Antibody Test, fluorescenčný test na protitreponémové
protilátky; →syfilis.
ftaxilid – kys. 2-[[(2,6-dimetylfenyl)amino]karbonyl]benzoová, C16H15NO3, Mr 269,31; derivát kys.
®
®
ftalovej, antiulcerózum (MP-12 , Histanorm ).
Ftaxilid

F-test →Fisherov test (→testy)..
ftiokol – 2-hydroxy-3-metyl-1,4-naftalendión, C11H8O3, Mr 188,18; antibiotikum produkované kultúrou
Mycobacterium tuberculosis; má účinky podobné vitamínu K.
Ftiokol

ftiriáza – [phthiriasis] pedikulóza ohanbia, zavšivavenie, všivavosť, ochorenie koţe, vyvolané všou
ohanbia (Pediculum humanum pubis seu Phthirus pubis). Nachádza sa najmä na ochlpení v
pubickej oblasti, ale môţe postihnúť aj ochlpenie v axile, ingvínach, perianálne, na bruchu. Hnidy sú
prilepené pevnejšie ako hnidy Pediculus humanus capitis al. corporis (vestimentorum), vši sú relat.
inaktívne, ostávajú na jednom mieste. Prenos nastáva zvyčajne pri intímnom kontakte.
Klin. obraz je zväčša nevýrazný, sú to malé papuly s krustami a stopami po škrabaní,
príp.modrosivými škvrnami (maculae coeruleae), vyvolanými pp. premenou hemoglobínu účinkom
slín vší. F. môţe postihovať aj okraje mihalníc, najmä u detí. Medzi cíliami moţno pod lupou zistiť
vši, na riasach hnidy.
Dfdg. – dermatitis ex insectis, roseola syphilitica.
®

®

Th. – pedikulocídne pôsobí lindán (Skabicid emulzia), Diffusil H , pri postihnutí okrajov mihalníc sa
odporúča tušírovanie 1 % ung. Hydroxyd. flavi al. 10 % bielym precipitátom, asi 10 d, súčasne
kontrola, príp. th. ostatných ochlpených častí tela, a to aj u spolubývajúcich.
ftíza – [phthisis] →tuberkulóza.
ftizeofóbia, ftiziofóbia – [phthisiophobia] chorobný strach z pľúcnej tbc.
ftizeogenéza, ftiziogenéza – [phthisiogenesis] vznik a rozvoj tuberkulózneho procesu v tele.
ftizeochrirurgia, ftiziochirurgia – [phthisiochirurgia] chirurgia pľúcnej tbc.
ftizeológia, ftiziológia – [phthiseologia] náuka o tbc.

ftizeoterapia, ftizioterapia – [phthisiotherapia] th. tbc.
ftiz׀iatria – [phthisiatria] náuka o tbc. pľúc a metódach jej th.
ftorafur – syn. →tegafur.
FTVP – psychol. Frosting Developmental Test of Visual Perception, test vývoja vnímania (Frostigová a
spol., 1962, 1963).
fuberidazol – neortutnatý prípravok na morenie osiva.
Fucus vesiculosus – chaluha bublinatá. Trváca morská riasa z oddelenia hnedých rias
(→Phaeophyta), triedy chalúh (Cyclosporae). Má plochú hnedú aţ olivovohneedú vejárovitú stielku
al. vejárovitú štruktúru s protiľahlými pármi vzdušných mechúrikov na stielke. Je zakorenená na
skalách blízko značky najniţšieho stavu vody. Farmári v juţ. Anglicku ju pouţívajú ako draselné
hnojivo. Chaluhy rastú pozdĺţ Atlantického oceánu, jeho európskeho i severomamerického
pobreţia. Sušená stielka, tct. al. tbl. z nej sa pouţívajú v ľudovom liečiteľstve ako liek proti obezite,
pp. pre vysoký obsah jódu, kt. čerpajú riasy z morskej vody. Okrem to obsahuje fenolové zlúč.,
®
mukopolysacharidy vrátane algínu. Pouţíva sa aj ako antireukatikum. Zloţka prípravkov Reduktan
®
spec. a Vitamin for Hair tbl.
fuga, ae, f. – [l.] fúga; 1. chvat, utek; 2. kontrapunktická a imitačná hudobná skladba s tromi dielmi.
Disociatívna fuga – psychiatria disociatívna porucha, zdanlivo účelné odcestovanie z domova al.
miesta pracoviska, spojené s disociatívnou amnéziou, počas kt. jedinec zachováva starostlivosť o
seba. Niekedy prijíma pacient novú identitu, obvykle len na niekoľko d, ale aj dlhšie s prekvapujúcim
stupňom úplnosti. Môţe sa vyskyt- núť organizované cestovanie, a to na miesta známe z minulosti a
emočne významné. Aj keď má pacient amnéziu na obdobie fugy, môţe sa jeho správanie zdať
nezávislému pozorovateľovi ako úplne normálne.
Dg. kritériá: 1. črty disociatívne amnézie; 2. účelné cestovanie mimo obvyklý kaţdodenný dosah (na
rozdiel od cestovania a tú- lania jedinca, kt. pozná miestne podmienky); 3. zachovávanie základnej
straostlivosti o seba (jedlo, umývanie atď.) a jednoduchá sociálna interakcia s neznámymi ľuďmi
(napr. kúpenie lístkov al. benzínu, dotaz na smer, objednanie jedla ap.).
Dfdg. treba odlíšiť 1. poiktové fugy, kt. sa vyskytujú po temporálnej epilepsii (súvisí s epilepsiou v
anamnéze, chýbajú stresujúce udalosti, cestovanie a činnosť epileptika je menej účelná a viac
roztrieštená); 2. disociatívnu amnéziu; 3. vedomú simuláciu fugy.
Fuga idearum – myšlienkový trysk.
fugacita – [l. fugare zaháňať] fugitivita, f, veličina, kt. v termodynamických vzťahoch nahradzuje tlak
tak, aby tieto vzťahy presne vystihovali termodynamický stav plynnej sústavy. Efektívny tlak
nahradzujúci skutočný tlak v termodynamických vzťahoch (odvodených pre ideálne sústavy)
pouţívaných pre reálne plyny. Pojem f. zaviedol N. Lewis r. 1901. Vzťah medzi f. a skutočným
tlakom vyjadruje rovnica
f=v.p
kde fugacitný koeficient v vyjadrujúci odchýlku od ideálneho stavu je vţdy > 0. Pri malých tlakoch sa
blíţi k hodnote rovnajúcej sa jednej a f → p; jeho hodnotu mnoţno vypočítať.
fugax, cis – [l. fugare zaháňať] prchavý, dočasný; napr. amaurosis fugax.
fugitivita →fugacita.
fugue – [franc.] nutkavý beh v epileptickom mrákotnom stave, nutkavé uteky, poriománia.
Fuhlrott, Johann Carl – [1804 – 187, nem. antropológ] objavil a opísal neandertálskeho človeka.

fuchsín – [Fuchs, L., nem. lekár, botanik] fuksín, rozanilín, zelenoţlté trifenylmetánové farbivo, vyrába
sa oxidáciou zmesi anilínu, o-toliudínu a p-touidínu v prítomnosti FeCl3. F. je rozp. vo vode a v
alkohole, pričom jeho roz. sa sfarbujú do červena.
fuchsit – [Fuchs, J. N., nem. mineralóg] chrómmuskovit, smaragdovozelená odroda muskovitu s
prímesou chrómu.
Fuchsov syndróm I a II →syndrómy.
Fuchsova dystrofia rohovkového epitelu – [Fuchs, Ernst, 1851 – 1930, nem. oftalmológ pôsobiaci v
Lüttichu a Viedni] syn. Fuchsov sy. II, Fuchsov-Kraupov sy., Kraupov sy., dystrophia epithelialis,
Groenouwova-Fuchsova dystrofia rohovky, atrophia gyrata chorioideae et retinae. Ide o familiárne, v
niekt. prípadoch autozómovo dominantne dedičnú endo-epitelovú dystrofiu rohovky s väčšou
expresiou u ţien. Charakterizuje ho edém rohovky, puchierky a erózie s jazvičkami na rohovke.
Citlivosť rohovky je zníţená. Časom rohovka zhrubne, nadobúda sivoškvrnitý vzhľad a stráca svoju
štruktúru. Typické sú jednostranné al. obojstranné, nepravidelné, oblúkovite ohraničené loţiská
atrofie cievovky, sietnice, ako aj pigmentového epitelu na zadnom póle oka. Manifestuje sa uţ v
detskom veku progredujúcimi príznakmi: poruchy zrakovej ostrosti, zúţenie zorného poľa,
krátkozrakosť, hemeralopia. Ku komplikáciám patrí glaukóm. Prvý ju opísal Fuchs (1910).
Dg. kritériá: 1. manifestácia v puberte (juvenilný variant) al. > 40. r. ţivota (senilný variant); 2. k
prvým klin. prejavom patrí edém endotelu a vývoj progredientnej cornea guttata; 3. prítomnosť
početných tenkých (40 –
zapríčiňujú difúzny zákal rohovky; 4. zníţená citlivosť rohovky; 5. ťaţšia porucha vízu je zriedkavá;
6. ako komplikácia vzniká glaukóm s uzavretým uhlom.
Dfdg. – treba odlíšiť glaukóm, Groenouwov sy., všetky ostatné formy dystrofie rohovky.
Fuchsova heterochrómna cyklitída – [Fuchs, Ernst, 1851– 1930, nem. oftalmológ pôsobiaci v
Lüttichu] syn. Fuchsov sy. III, Fuchsova cyklitída, Fuchsova heterochrómna iridocyklitída, cyklická
heterochromia, heterochrómna cyklitída. Ide o heterochrómiu dúhovky u pacientov s chron.
cyklitídou na strane so svetlejšou dúhovkou. Môţe ísť o nepravidelne dominantne dedičné
ochorenie, pretrvávajúcu fetálnu iritídu, postnatálne získané ochorenie al. poruchu cervikálneho
sympatika. Prvý ju opísal Weill (1904), väčší prehľad prípadov publikoval Fuchs (1909). Súvislosť
medzi cyklitídou a heterochrómiou poznali uţ predtým Lawrence, Hutchinson, Bistis, Gunn a Lalgat.
Dg. kritériá: 1. heterochrómia dúhovky pri nepodráţdenom oku; 2. chron., väčšinou jedno-stranná
(irido)cyklitída, kt. sa vyvíja na strane svetlejšej (modrej) dúhovky, bez tvorby adhé-zií, sek.
katarakta (Descemetove precipitáty) so sek. glaukómom; 3. gonioskopicky sa zisťujú typické jemné
kapilárne premostenia prebiehajúece kolmo k sklére, z kt. pri punkcii komory al. chir. otvorení bulbu
vznikajú lineárne krvácania (Amslerov príznak); 4. sek. katarakta vo forme opalescencie pólu
šošovky s uveitídou (nekonštantne); 5. výskyt u 20 – 30-r. osôb; 6. moţné sú súvislosti s
hemiatrofiou tváre a tela, hemihypopláziou a hemihypipigmentáciou prsníkových dvorcov, ClaudeBernardovým sy. Vzťah k dysrafickým sy. (pectus excavatum, skolióza, kyfoskolióza, abnormálna
dĺţka horných končatín), opisovaný v staršej literatúre, je nepravdepodobný. Priebeh po operácii
cataracta heterochromica býva nekomplikovaný. V niekt. prípadoch sa pozorovala vyššia dispozícia
ku glaukómu.
Fuchsova škvrna – [Fuchs, Ernst, 1851 – 1930, nem. oftalmológ pôsobiaci v Lüttichu a Viedni] čierna
škvrna v makule vzniknutá zdurením pigmentového epitelu pri ťaţkej myopii následkom
mechanických zmien (atrofia z distenzie s ruptúrami, krvácanie); častý býva centrálny skotóm.
Fuchsova-Rosenthalova komôrka – [Fuchs, Alfred, 1870 – 1927, viedenský neurológ; Rosenthal, S.
M., *1897, amer. lekár] komôrka na počítanie buniek v mozgovomiechovom
2
moku. Jej plocha je 16 mm , výška 0,2 mm a objem 3,2 l. Komôrka je roz

delená na 16 vodorovných 16 zvislých štvorčekov. Výsledok sa uvádza v počte buniek delených 3 (3
je zaokrúhlený objem komôrky).
Fuchsova-Rosenthalova komôrka

Fujiwarova reakcia – pyridínalkalireakcia na dôkaz kys. trichlóroctovej v moči, ako metabolitu
trichlóretylénu a perchlóretylénu pri otrave týmito látkami.
fúkavec červenastý
(→Lycoperdaceae).

–

[Bovista

nigrescens]

bazídiová

huba

z

čeľade

prášnicovitých

fukoid – pevná, rúrkovitá schránka niekt. červov.
fukosterol – stigmasta-5,24(28)-dien-3-ol, C29H48O, Mr 412,70; sterol izolovaný z chaluhy bublinatej
(Fucus vesiculosus L., Fucaceae) a hnedých morských rias
(Phaeophyceae).
Fukosterol

,

,

,

,

,

fukoxantín – 3,-(acetyloxy)-6 ,7 -didehydro-5,6-epoxy-5,5 ,6,6 ,7,8-hexahydro-3,5 dihydroxy-8-oxo-karotén, C42H58O6, Mr 658,88. Hnedý karotenoidový pigment v čerstvých hnedých riasach
Fucus virsoides (Don) J. Ag., Fucaceae, ako
aj Zygnema pectinatum (Vauch.) Ag.,
Zygnemaceae a Polysiphonia nigrescens
(Dillw.) grev. , Rhodomelaceae.
Fukoxantín

– 6-deoxy-D-galaktóza, D-galaktometylóza, rodeóza, C6H12O5, Mr 146,16,
cukor získaný z glukozidov rôznych druhov Convolvulaceae, napr. konvolvulínu,
jalapínu, -turpeteínu. Je zloţkou niekt. antibiotík.
D-fukóza

D-fukóza

– 6-deoxy-L-galaktóza, L-galaktometylóza, C6H12O5, Mr 164,16; cukor z morských rias.
Nachádza sa v Ascophyllum nodosum (L.) Ledol., Fucus nodosus L., Fucus vesiculosus L., F.
serratus L., F. virsoides (Don) K. Ag., Fucaceae a v tragante. Je zloţkou antigénov krvnej skupiny A,
B a 0 a rôznych oligosacharidov ľudského mlieka, niekt. alkaloidov a antibiotík. Syntetizuje sa ako
aktivovaný derivát guanozíndifosfátfukózy z GDP-D-manózy dyhodrogenáciou, izomerizáciou a
redukciou.

L-fukóza

CHO
HO–C–H
H–C–OH
H–C–OH
HO–C–H
CH3

L-fukóza

fukozamín – 2-amino-2,6-dideoxygalaktóza, C6H13NO4, Mr 163,17. D-fukozamín sa izoloval z lipopolysacharidu Chromobacterium violaceum a Bacillus licheniformis, L-forma z Pneumococcus typ V.

Fukozamín

fukozidóza – [fucosidosis] →Hurlerova choroba.
fuksia – [Fuchs, L., nem. lekár, botanik] druh pestovaného ozdobného kvetu pôvodom z Mexika a
Juţ. Ameriky.
fuksín →fuchsín.
fukutín – proteín s Mr 60 000, kt. kóduje gén na lokuse 9q31. Jeho mutácie podmieňujú Fukuyamovu
svalovú dystrofiu; →sval. Génový proteín príbuzný f. (fukutin related protein gene, FKRP) je proteín,
hojný najmä v kostrovom a srdcovom svale a placente. Je uloţený v Golgiho systéme a má aktivitu
glykozyltransferázy. Jeho funkcia súvisí so spracovaním dystroglykánov. Jeho gén sa nachádza na
lokuse 19q13.3. Mutácie génu podmieňujú myopa-tiu panvového pletenca typu 2I a myopatiu s
abnormálnym merozínom (laminínom-2).
fulcrum, i, n. – [l.] operadlo, podstavec.
fulgurácia – [l. fulgur blesk] blýskanie; 1. sršanie iskier z elektródy; 2. zasiahnutie, poranenia tela
bleskom; 3. pouţitie vysokofrekvenčných prúdov na elektrokoaguláciu.
fulchronograf – zariadenie slúţiace na registráciu prúdov vyvolaných úderom blesku dio vedenia.
fuliginosus, a, um – [l. fuligo povlak] →fuliginózny.
fuliginózny – [fuliginosus] povlečený.
Fullerova pôda – neplastický druh kaolínu obsahujúceho kremičitan hlinitohorečnatý. Pouţíva sa na
®
odfarbovanie olejov a i. tekutín, filtráciu, namiesto ţivočíšneho uhlia a i. (Floridin ).
Fullertov-Cattelov zákon →zákony.
fulvény – ţlté aţ oranţové zlúč., veľmi ľahko sa polymerizujúce, vznikajú kondenzáciou
cyklopentadiénu s formaldehydom a acetónom. Surovina na výrobu →ferocénu.
fulmar – vták z radu víchrovníkov ţijúci po celý ţivot (okrem hniezdenia) nad morskou hladinou.
fulmenit – druh amonnoliadkovej trhaviny.
fulminácia – slávnostne vyhlásenie cirkevnej kliatby.
fulminans, antis – [l. fulminare blýskať sa] franc. foudroyant, fulminantný, blýskajúci sa, bleskový,
veľmi rýchlovzniknutý a prebiehajúci.
fulminát – výbušná, jedovatá trhavina; traskavá ortuť.
fulvoplumierín – metylester kys. (E,E)-7-(2-butenylidén)-1,7-dihydro-1-oxocyklopenta[c]-pyrán-4karboxylovej, C14H12O4, Mr 244,24. Nachádza sa spolu s plumieridom
a plumiericínom. Izolovaná z Plumieria acutifolia Poir. a koreňov P. rubra var.
alba (Apocynaceae).
Fulvoplumierín

fumagilín – mono-[5-metoxy-4-[2-metyl-3-(metyl-2-butenyl)oxiranyl]-1-oxaspiro[2.5]okt-6-ylester kys.
2,4,6,8-tetradekaéndiovej, C26H34O, Mr 458,53;
antiamébikum, antiprotozoikum, účinné aj proti
®
®
Nosema apis včiel (Amebacilin , Fungilin , Fumadil
®
®
B , Fumidil ).
Fumagilín

fumarátdehydrogenáza – fumaráza, fumaráthydratáza, L-maláthydrolyáza, EC 4.2.1.2, enzým
cyklu trikarboxylových kys. (→Krebsov cyklus), kt. katalyzujúci reverzibilnú premenu fumarátu na
malát:
H – C – COOH
H – C – COOH

+ H2O ↔

CH2–COOH
HOCH –COOH

F. je tetramér (Mr 194 000, 1784 aminokyselinových jednotiek), kt. pozostáva z 4 identických
jednotiek (Mr 48 500). Je hojne rozšírená, a to vo viacerých forme izoenzýmov. Na rozdiel od iných
hydroláz, kt. vyţadujú ako kofaktor pyridoxalfosfát al. kovový ión, rekcie katalyzované f. prebiehajú
bez kofaktora.
fumaráza →fumarátdehydrogenáza.
Fumariaceae – dýmnivkovité. Čeľaď dvojklíčnolistých rastlín, bylín so striedavými, perovito delenými
listami. Dvojpočetné kvety sú priečne súmerné al. bisymetrické, s jednou al. dvoma ostrohami.
Plodom je tobolka al. naţka. V pletivách sú rúrkovité idioblasty s alkaloidmi. Rastú v sev. miernom
pásme (15 rokov, 420 druhov). Vo vlhkých lesoch rastie choch- lačka dutá (Corydalis cava) s
jedovatou hľuzou, poľnou burinou je dýmnivka lekárska
(Faumaria officinalis), okrasnou rastlinou srdcovka
nádherná (Dicentra spectabilis) pochádzajúca z Číny
Fumaria officinalis L. (Fumariaceae) – zemedym lekársky,
dýmnivka
lekárska
(čes.
zemědym
lékařský),
fytoterapeutikum. Droga Herba fumariae (officinalis)
obsahuje alkaloidy zo skupiny protoberberínu (skulerín,
synaktín, stylopín) a protopínov (kryptokavín a protopín čiţe
fumarín, na kt. je viazaný kys. fumárová). Alkaloidy sú
príbuzné opiátom. Z ďalších látok sa tu nachádzajú horčiny,
triesloviny, ţivicové látky, sliz a minerálne látky. Pôsobí ako
stomachikum, laxatívum, choleretikum, cholagogum,
metabolikum, mierne diuretikum. Na prípravu záparu sa
ordinuje 1,5 g pro dosi. Studený macerát z 1 kávovej lyţičky
na šálku vody sa pije po lyţičkách. Tct. fumariae sa uţíva v
dávke 5 g. Pri otrave hrozí nebezpečie útlmu dýchacieho
®
centra. Fumariae extractum – zloţka prípravku Hepabene
cps.
Fumaria officinalis

fumaroly – plyny a pary vychádzajúce z kráterov počas sopečnej činnosti. Teplota f. 100 aţ 800 °C.
Obsahujú chloridy, chlorovodík, oxid uhličitý, oxid siričitý a vodnú paru.

fumarylacetoacetáza – EC 3.7.1.2, enzým
katalyzujúci premenu fumarylacetoacetátu
na acetoacetát a fumarát.

Jej deficit zapríčiňuje hromadenie fumarylacetoacetátu a jeho redukciu na sukcinylacetoacetát, kt.
sa dekarboxyluje na sukcinylacetón. Ten potom inhibuje 4-hydroxyfenylpyruvát:oxy-gén
oxidoreduktázu (hydroxylujúcu, dekarboxylujúcu, EC 1.13.11.27) a podmieňuje tyroziné-miu a
zvýšené vylučovanie tyrozínu, 4-hydroxyfenylpyruvátu a 4-hydroxyfenylacetátu mo-čom
(→tyrozinóza typ I).
fumigácia – asanácia pôdy plynom.
fumiganty – pesticídy dosahujúce vysokú tenziu pár za normálnej teploty. Sú to predovšetkým plyny
(kyanovodík, metylbromid, etylénoxid), kvapaliny (sírouhlík, chlórpikrín), menej pevné látky
(dichlórbenzén, naftalén). Pouţívajú sa v uzavretých priestoroch, skladoch, lodiach, vagónoch.
Mnohé z nich sú jedovaté a výbušné, vyţadujú odbornú manipuláciu.
fumigatín – 3-hydroxy-2-metoxy-5-metyl-2,5-cyklohexadien-1,4-dión, C8H8O4, Mr 168,14; antibioticky
účinný toxín izolovaný z Aspergilus fumigatus.
Fumigatín
fumus, i, m. – [l.] dym, para.
functio, onis, f. – [l.] funkcia, činnosť, úloha, úkon.
Functio laesa – lézia, poškodenie činnosti.
functionalis →endometrium.
funda, ae, f. – [l.] prak, prakový obväz, napr. f. maxillae, f. nasi.

Funda nasi

fundamentalis, e – [l. fundamentum základ] fundamentálny, základný, hlavný, podstatný.
fundamentalismus – [l. fundamentum základ + -ismus] →fundamentalizmus.
fundamentalizmus – [fundamentalismus] konzervatívny a dogmatický smer náboţenského hnutia al.
myslenia. Ide o dôsledný príklon človeka k princípom určitej viery pri striktnom dodrţovaní všetkých
pravidiel a zákonov tejto viery, pričom nerozhoduje druh náboţenstva al. viery. F. často prerastá do
povahového sklonu byť autoritatívny, netolerantný a impulzívny. Takáto osobnosť sa spája s pocitmi
strachu a viny, neschopnosťou otvorene hovoriť o záţitkoch, pocitoch smútku, osamelosti,
sebapodceňovaním, odporom k autoritám. Človek ţijúci vo fundamentalistickom systéme je
chránený a je mu dobre, akonáhle sa mu však chce dostať von, je to ťaţké, musí prebudovať svoj
systém hodnôt i spôsob správania, môţe pritom nastať podobná kríza ako pri rozvode al. úmrtí
blízkej osoby. U tých, čo sa z takéhoto systému vymania, sa často zjavujú váţne emocionálne
ťaţkosti, u nových členov sa neurotické príznaky zníţia, môţu sa však objaviť znova, ak dôjdu k
poznaniu, ţe striktná viera im uľahčuje zá-kladné rozhodovacie procesy, ale súčasne znemoţňuje
slobodné správanie a uţívanie rozumu, ţe sa správajú ako zvonka riadené osoby, ako jedinci, kt.
konajú nie za seba, ale v záujme vyššej sily, svätej veci al. ezoterického ideálu.
fundamentum, i, n. – [l.] základ, podstata, jadro.

fundectomia, ae, f. – [l. fundus dno + g. ektomé vyňať] fundektómia, proximálna resekcia ţalúdka;
excízia dna niekt. orgánu, napr. ţalúdka, maternice.
fundiformis, e – [l. funda prak + l. forma tvar] fundiformný, prakovitý.
fundoplicatio, onis, f. – [l. fundus dno + l. plicare zriasiť] →fundoplikácia.
fundoplikácia – [fundoplicatio] operačné zriasenie ţalúdkového fundu do tvaru manţety okolo
juxtakardiálneho ezofágu s cieľom predĺţiť kardiálny úsek ţalúdka a rekonštruovať ostrý
uhol na prechode ţalúdka do kardie. Indikáciou na f. je refluxná ezofagitída následkom
prim. insuficiencie kardie al. hiátovej hernie.
Fundoplikácia podľa Nissena

fundoscopus, i, m. – [l. fundus dno + g. skopein pozorovať] →fundoskop.
fundoskop – [fundoscopus] →oftalmoskop.
fundoskopia – [fundoscopia] →oftlamoskopia.
Fundulus – rod rýb radu Cyprinodontidae.
Fundulus heteroclitus – pouţíva sa v biol. výskume.
fundus, i, m. – [l.] dno.
Fundus albinoticus – očné pozadie umoţňujúce jasnú vizualizáciu vaskulatúry chorioidey
následkom chýbania pigmentu v pigmentovom epiteli a chorioidey.
Fundus albipunctatus – syn. Lauberova choroba, charakterizovaná výskytom sivobielymi škvrnami
na očnom pozadí a nočnou slepotou.
Fundus albipunctatus with hemeralopia and xerosis →Uyemurov sy. (→syndrómy).
Fundus diabeticus – očné pozadie pri diabetes mellitus s dilatovanými ţilami, prodromálne štádium
diabetickej retinopatie.
Fundus flavimaculatus – stav charakterizovaný prítomnosťou ţltých al. belavých atrofických lézií v
strednej periférnej a perimakulárnej oblasti očného pozadia. Vyskytuje sa pri →Lischovom sy.
(→syndrómy) a →Stargardtovej degenerácii makuly.
Fundus gastricus – syn. f. ventricularis, f. ventriculi, časť ţalúdka vľavo a nahor od úrovne vchodu
paţeráka; fornix gastricus.
Fundus hypertonicus →retinopathia hypertensiva.
Fundus leopardica – škvrnité očné pozadie pri tapetoretinálnej degenerácii.
Fundus meatus acusticus interni – dno vnútorných sluchových ciest.
Fundus oculi – očné pozadie, zadná časť vnútornej strany očnej gule pozorovateľná oftalmoskopom.
Fundus polycythaemicus – zmeny na očnom pozadí pri →polycythaemia rubra vera.
Fundus tigroides – očné pozadie mozaikového vzhľadu so zvýraznením chorioidálnych ciev
následkom hypopigmentácie bez patol. významu.
Fundus tympani – paries jugularis cavum tympani.
Fundus uteri – časť maternice nad orificia tubae uterinae.
Fundus vaginae →fornix vaginae.

Fundus ventricularis →fundus gastricus.
Fundus ventriculi – fundus gastricus.
Fundus vesicae biliaris →fundus vesicae felleae.
Fundus vesicae felleae – syn. f. vesicae biliaris, dno ţlčníka.
Fundus vesicae urinariae – syn. infundibulum vesicae urinariae, dno močového mechúra, báza
zadného povrchu mechúra.
fundusectomia, ae, f. – [fundus + g. ektomé vyňatie] →fundectomia.
fundusektómia – [fundusectomia] →fundektómia.
fungaemia, ae, f. – [fungus + g. haima krv] fungémia, prítomnosť húb v krvom riečisku.
Fungi →Mycophyta.
Fungi imperfecti →Deuteromycetes.
Fungi perfecti – Eumycetes.
fungicidín →nystatín.
®

Fungicidin Léčiva drg., ung. a tbl. vag. – antimykotikum; →nystatín.
fungicidus, a, um – fungicídny, ničiaci huby.
fungicídy – látky pouţívané na ochranu kultúrnych rastlín a plodín pred hubami (Fungi)
parazitizujúcim i hubám poškodzujúcim a znehodnocujúcim rôzne cenné suroviny, napr. koţu, textil,
papier a i. Vlákna húb vnikajúce do pletiva napadnutej rastliny odnímajú rastlinám ţiviny a vylučujú
jedovaté splodiny, kt. pletivo usmrcujú. Rastliny podliehajú hnilobe al. uschýnajú, čím sa značne
zniţujú výnosy. F. zastavujú rast hubových vláken, usmrcujú výtrusy al. bránia ich vyklíčeniu,
napadnuté orgány však neliečia. Okrem, toho často hubia nielen ţivé bunky parazita, ale
poškodzujú aj pletivo hostiteľskej rastliny. Z hľadiska pouţitia sa f. delia na 1. f. proti hubovým
chorobám rastlín; 2. moridlá semien rastlín; 3. ostatné f. na ochranu zásob a priemyselne pouţívané
f.
Z chem. hľadiska sa delia na meďnaté (Cu-oxi-chloridy), sírnaté (koloidná síra, Bapolysulfidy,
elementárna síra), bordeauxká zmes (1 % rozt. zmesi síranu meďnatého a hydroxidu vápenatého
účinná proti perenospóre vinnej révy a chmeľa, zemiakovej plesni a cerkospóre repy a i.), zlúč.
ortuti, org. zlúč. (na báze benomylu, kaptánu, karbadazínu, dichlórfluanidu, 8-oxochinolínu,
tiokarbamáty, chlórnitrobenzény a i.) a kombinované f.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
I. Fungicídy používané proti hubovým chorobám rastlín
1. Anorganické
®
®
®
®
• Elementárna síra (Síra Sfinx , Síra 800 WP , Síra 800 WP , Sulikol K )
®
• Polysulfid vápnika CaSx (Sulka )
®
• Polysulfid bária BaSx (Polybarit )
• Anorganické zlúčeniny medi: síran meďnatý (modrá skalica), bordeauxská zmes CuSO4.3 Ca(OH)2,
®
oxychlorid meďnatý CuCl2.3 Cu(OH)2 (Kuprikol 50 ) a jeho kombinácia s metalaxylom (Ridomil Plus 48
®
®
®
WP ), oxidyxolom (Sandofan C ) a zinebom (Neroxon 50 )
2. Organické kontaktné (povrchové) fungicídy
Ditiokarbamáty
®
• Dimetyltiokarbamáty (Ferbam 50 )
®
• 1,2-etán-bis-ditiokarbamáty: zinočnatý – zineb (Perozin 75 B ), manganatý – maneb a manganato-zinočnatý
®
®
– mankozeb; kombinácia s cymoxanilom (Curzate SM ), s fosetylom-Al (Mikal M ), s metalalaxy®
®
lom(Ridomil MZ 72 WP ), s oxadixylom (Sandofan M 8 )

®

• Tetrametyltiuramdisulfid (tirém – Pomarsol Forte 80 WP )
Dikarboximidy
®
• Na báze trichlórmetán-sulfonylchloridu Cl3CSCl – kaptán (Orthocid Chevron); kombinácia s bromofosom
®
(Nexion )
®
®
• Iprodion – Rovral 50 WP Rhône-Poulenc, Ronilan 50 WP BASF
Iné organické fungicídy s kontkatným účinkom
®
• Prochloraz (Sportak 45 EC Schering)
®
• Dodecylguanidínacetát (dodín – Melprex 65 W )
®
• Dichlofluanid (Euparen )
®
• Fentínacetát (kombinácia s manebom – Brestan 60 WP Hoechst)
3. Systémové fungicídy
Fungicídne antibitotiká – penicilín, streptomycín, cykloheximid, blasticidín S, grizeofulvín, kasugamycín,
polyoxíny, validamycín
Organické syntetické fungicídy
®
®
®
®
• Deriváty benzimidazolu: karbendazím (Bavistin , Derosal 500 WP , Funaben 50 ), benomyl (Benlate ,
®
®
®
®
Fundazol 50 WP ), tiabendazol (Tecto , Tecto 60 WP , Tecto Dust Ciba Geigy), fuberidazol (Baytan
®
®
®
WS , Quinolate 15 F ), tiofanátmetyl (Topsin 70 WP ) a tiofanátetyl
®
®
• Oxantíny – karboxín (kombinácia s tiramom – Vitavax ) a oxykarboxín – Plantvax 20 EC
®
• Dervitáty piperazínu – triforín (Saprol )
®
®
• Deriváty oxazínu – tridemorf (Calixin ) a trimorfamid (Fademorf EK 20 )
®
®
• Deriváty pyrimidínu – bupiramát (Nimrod ICI) a etirimol (Milgo ICI)
®
®
• Deriváty 1,2,4-triazolu – propikonazol (TILT Ciba-Geigy) a triadimefón (Bayleton 25 WP Bayer)
®
®
• Metalaxyl; kombinácia s oxychloridom-Cu – Ridomil plus 48 WP , so zinebom – Ridomil Z 72 WP
®
Spolana, s mankozebom – Ridomil 72 WP Duslo
®
®
• Oxadixyl; kombinácia s oxychloridom-Cu – Sandofan C Sandoz, s mankozabom – Sandofan M 8 Duslo
®
®
• Cymoxanil – Curzate DuPont; kombinácia s oxychloridom – Curzate K Spolana, s mankozebom – Curzate
®
SM
®
• Fosetyl-Al; kombinácia s mankozebom – Mikal M Rhône Poulenc, Duslo
II. Moridlá semien a rastlín
1. Ortuťové
• Chlorid ortutnatý
®
• Metoxyetylhydrargýriumsilikát (Sanigran )
®
• Aromatické zlúč. ortuti typu Ar-Hg-X fenylhydrargyriumacetát a chlorid (Agronal )
2. Neortuťové
®
®
• Oxín-Cu – Quinolate 15 ; kombinácia s karboxínom – Quinolate V-4-X Semences a s fuberidazolom –
®
Quinolate 15 F
®
®
• Sírne zlúčeniny – tiram; kombinácia s benomylom – Benlate T 20 , s fuberidazolom – Quinolate 15 F a s
®
kaboxímom – Vitavax 200
®
• Kaptan – Orthocid 75 W
• Systémové fungicídy (benomyl, fuberidazol, karbandazím, karboxín, triadimenol)
III. Ostatné fungicídy
1. Používané na ochranu zásob poľnohospodárskych plodín
• Bifenyl a 2-fenylfenol
• Kys. 2-dehydrooctová
2. Priemyselne používané fungicídy
• Chlórované fenoly (di- a hexachlórofen, pentachlórfenol, salicylanilid)
• kys. 2-dehydrooctová
®
• organocíničité zlúčeniny: bis-tributylstanniumoxid, TBTO (Lastanox ) a tributylstanniumfluorid
®
• N-cyklohexyl-N-metoxyamid kys. 2,5-dimetylfuránkarboxylovej (Xyligen B BASF)
®
• biofungicídy (Polygandron )
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

®

Fungidexan ung. (Rohm Pharma) – Clotrimazolum 1 g (1 %) + Urea 10 g (10 %) v 100 g masti;
dermatologikum, antimykotikum; →klotrimazol.
fungiformis, e – [l. fungus huba + g. forma tvar] fungiformný, tvaru huby, hríba.
®

Fungifos crm., sol. – dermatologikum, antimykotikum; →tolciklát.
fungichromín – syn. antibiotikum A 246, kogomycín, lagozín, pentamycín, C 35H58O12, Mr 670,85;
miestne polyénové makrolidové fungicídum podobné
filipínu, izolované zo Strepto-myces cellulosae
®
(Cantricin ).
Fungichromín

fungismus, i, m. – [l. fungus huba + -ismus] fungizmus, otrava hubami (mycointoxicatio).
fungistatiká – látky zastavujúce rast a rozmnoţovanie húb bez toho, aby ich usmrtili. Aj →fungicídy
môţu v príslušných zriedeniach pôsobiť fungistaticky. K f. patrí elementárna síra a sírne syntetické
látky (napr. 12-merkaptobenztiazol, 4-brómfenylizotiokyanát), deriváty fenolu (napr. 4-chlóranilid
®
®
kys. 5-brómsalicylovej – Salifungin , 2-chlór-4-nitrofenol – Nitrofungin ), antifugálne antibiotiká zo
skupiny grizeofulvínu a polyénové antibiotiká.
fungisterol – ergosta-6,8, 22-trien- -ol, C28H44O, Mr 396,63; látka izolovaná z Penicillium
chrysogenum.
Fungisterol

Fungivoridae – hubárkovité. Čeľaď hmyzu z rodu dvojkrídlovcov,
podradu komárov. Malý, nenápadný hmyz s dlhými nitkovitými tykadlami; vyskytuje sa vţdy vo
vlhkom prostredí. Larvy sa ţivia hnijúcimi látkami rastlinného pôvodu, ţijú pod opadaným lístím, pod
kôrou odumretých stromov, niekt. druhy v hubách. Podobajú sa malým červíkom (čerivé huby). Z
opísaných 1500 druhov u nás ţije asi 100, napr. hubárka ţltkastá (Mycetophila signata) al. hubárka
hnedá (Codyla fusca).
®

Fungizid-Ratiopharm crm. a spr. (Merckle) – Clotrimazolum 10 mg v 1 g krému, 400 mg (1 %) v 40
g spreja; dermatologikum, antimykotikum; →klotrimazol.
®

Fungizid-Ratiopharm tbl. vag. (Merckle)– Clotrimazolum 100 al. 200 mg v 1 vagínovej tbl.;
gynekologikum, antimykotikum; →klotrimazol.
®

Fungizone – antimykotikum; amfotericín B.
fungoides, es – [l. fungus huba + g. eidos podoba] fungoidný, hubovitý, tvaru huby.
fungosus, a, um – [l. fungus huba] fungózny, hubovitý.
fungus, i, m. – [l.] huba.
Fungus articuli – arthritis fungosa, druh kĺbovej tbc.
Fungus cerebri – hernia cerebri.
Fungus testis – protrúzia granulačného tkaniva zo sinus scrotalis pri tbc epididymitíde.

Fungus umbilicalis – granuloma umbilici, pupkový granulóm, bujnenie granulačného pupkového
tkaniva u novorodencov v mieste pupkového pahýla.
funicularis, e – [l. funiculus povrazec] funikulárny, povraz-cový, vzťahujúci sa na povrazec.
funiculitis, itidis, f. – [funiculus + -itis zápal] →funikulitída.
funiculolysis, is, f. – [l. funiculus povrazec + g. lysis uvoľnenie] funikulolýza, chir. uvoľnenie
semenného povrazca.
funiculopexia, ae, f. – [l. funiculus povrazec + g. pexis upevnenie] →funikulopexia.
funiculus, i, m. – [l.] povrazec; →fasciculus.
Funiculus amnii – povrazec spájajúci amnion a chorión u niekt. preţúvavcov.
Funiculus anterior medullae spinalis – syn. f. ventralis medullae spinalis, predný povrazec
miechy; biela hmota miechy leţiaca medzi fissura mediana ant. a prednými koreňami miechových
nervov.
Funiculus cuneatus [Burdachi] medullae spinalis →fasciculus cuneatus.
Funiculus cuneatus lateralis →fasciculus cuneatus.
Funiculus cuneatus medulae oblongatae →fasciculus cuneatus.
Funiculus dorsalis medullae spinalis – zadný povrazec miechy.
Funiculus lateralis medullae spinalis – bočný povrazec miechy.
Funiculus posterior medullae spinalis – zadný povrazec miechy.
Funiculus separans – úzky priesvitný hrbolček ependýmu na dne štvrtej mozgovej komory, kt.
prebieha naprieč dolnej časti trigonum n. vagi a oddeľuje ho od area postrema. V tejto oblasti sa
môţe modifikovať hematoencefalická bariéra.
Funiculus spermaticus – semenný povrazec, má hrúbku asi ako malíček, začína sa na kaudálnom
póle semenníka. Prebieha od hlbokého slabinového úprtstienka slabinového kanála po zadný
a bočný okraj semenníka (→testis). Nachádza sa v ňom semenovod (→ductus deferens), a.
deferentialis, vv. testiculares tvoriace strapcovitú spleť (plexus deferentialis), a. testicularis, plexus
pampiniformis, nervová spleť – plexus spermaticus a lymfytické cievy zo semenníka, ako aj nervy,
tepny a ţily semenovodu a nadsemenníka. Všetky tieto útvary sú spojené riedkym väzivom a
obklopené tými istými obalmi ako semenník (→testis) a semený povrazec (funiculus spermaticus) –
tunica vaginalis testis et funiculi spermatici. Poloha jednotlivých častí v semennom povrazci je taká,
ţe ventrálne leţí a. testicularis, plexus pampiniformis a plexus spermaticus, dorzálne ductus
deferens so svojimni cievami a nervami. Na tomto spoločnom obale je zdvíhač t. (m. cremaester),
kt. svojou kontrakciou dvíha semenník k slabi-novému kanálu.
Funiculus umbilicalis – pupočníková šnôra.
Funiculus ventralis medullae spinalis →funiculus anterior medullae spinalis.
funiformis, e – [l. funiculus + g. forma tvar] podobný povrazu, šnôre, pupočníku.
funikul׀itída – [funiculitis] 1. zápal ductus spermaticus, väčšinou následkom gonorey; 2. zápal časti
koreňa miechového nervu leţiacej v intervertebrálnom kanáli.
funiculolysis, is, f. – [funiculus + g. lysis uvoľnenie] →funikulolýza.

funikulo׀kéla – [funiculocele] syn. hydrocele funiculi spermatici; →hydrocele.
funikulolýza – [funiculolysis] operačná mobilizácia retinovasných semenníkov a semnného povrazca
s následnou orchidopexiou pri maldescensus testis.
funikulo׀pexia – [funiculopexia] chir. fixácia semenovodu na okolité tkanivo pri korekcii
nezostúpeného semeníka.
funis, is, f. – [l.] povraz.
F. brachii – v. cephalica mediana, v. intermedia cephalica.
F. hippocratis – tendo calcaneus.
funkcia – [functio] 1. Vo vede všeobecne činnosť zameraná na dajakú úlohu, dajaký účel; u človeka
predovšetkých f. vegetatívne, senzorické, motorické a psychické. Náuka o jednotli-vých f. org. sa
nazýva →fyziológia. Termín f. pochádza od G. W. Leibniza. K jeho rozšíreniu prispeli J. Bernoulli a L.
Euler, kt. f. chápali ako analytické vyjadrenie danej závislosti premennej y od ďalšej premennej x.
Správnosť tohto názoru spochybnili Fourierove skúmania trigonometrických radov. Dirichlet (1837) od
f. poţadoval uţ len to, aby daným predpisom sa kaţdému argumentu x priradila určitá hodnota f. y;
druh a spôsob predpisu nijako neohraničo-val.
2. Mat. závislosť jednej premennej od jednej al. niekoľkých ďalších premenných. Napr. obsah štvorca
závisí od dĺţky jeho strany, je teda f. dĺţky tejto strany. F. je operácia, kt. sa kaţdému prvku určitej
triedy (tzv. definičný obor f.) priraďuje presne určený prvok inej triedy (tzv. oboru hodnôt danej f.).
Prvky definičného oboru f. sa nazývajú aj argument, prvky oboru hodnôt – hodnotami f.
F. jednej premennej y = f(x) priraďuje kaţdému číslu x (z nejakého súboru čísel) určité číslo y (funkčnú
hodnotu); číslo x sa nazýva nezávisle premenná al. argument f., číslo y závisle premenná. F. jednej
premennej sa dá znázorniť v rovine pravouhlých súradníc x, y pomocou →grafu. Niekedy je výhodné
vyjadriť f. pomocou tabuľky (napr. logaritmické tabuľky).
F. f(x) je periodická, ak pre nejaké kladné číslo p (perióda f.) a všetky čísla x platí f(x + p). Napr. f. cos
x má periódu p = 2p v oblúkovej miere.
Riešením rovnice y = f(x) podľa neznámej x sa získa niekedy f. v tvare x = j(y). Táto f. napísaná opäť v
tvare x = j(x) sa nazýva inverzná f. k funkcii f(x) .

Okrem f. jednej premennej sa vyskytujú aj f. dvoch al. viacerých premenných. Napr. vzorce V = pr2v
pre objem rotačného valca s polomerom r a výškou v vyjadruje objem ako f. polomeru r a výšky v.
V teórii mnoţín je f. jednoznačne zobrazenie F mnoţiny M do mnoţiny M,. F je podmnoţina
karteziánskeho súčinu dvojíc (x, y), kde x ε M a y ε M,. Mnoţina D(F) všetkých tých prvkov x ε M,

ktorým sa pri zobrazení F priraďuje prvok y ε M,, sa nazýva oborom definície F (jeho prvky sa
,
nazývajú argumentmi F); mnoţina R(F) tých prvkov y ε M , ktorým zodpovedá nejaký argument z M,
,
sa nazýva oborom hodnôt F. Ak M = M , funkcia F sa nazýva operátorom. K dôleţitým znakom f. patrí
jej počet premenných: ak je obor definície D(F) je podmnoţinou n-násobného karteziánskeho súčinu
mnoţín M1 x M2 x ... x Mn, tak sa F nazýva f. n premenných. Na to, aby sme vyznačili, ţe f. F
argumentu x priraďuje y, sa pouţíva rozličný zápis: funkčný y = F(x); operátorový y = xF, resp. y = Fx;
indexový y = Fx, ako aj exponenciálny y = xF. V analýze sa funkčná závislosť dvoch premenných x a y
zvyčajne zapisuje pomocou analytického vyjadrenia (matematického vzťahu, formuly), napr. v tvare y
= f(x); funkčnú závislosť moţno často znázorniť pomocou kriviek v súradnicovom systéme. Iné
spôsoby opisu priradenia sa zakladajú na tom, ţe sa zadá algoritmus, predpis merania al. experiment.
Ak je obor definície konečný a počet hodnôt nie je príliš veľký, priradenie moţno opísať tabuľkou.
Niekt. f. treba však znázorniť inak neţ graficky, ako napr. Dirichletovu f.
0 ak je x racionálne
y = f(x)
1 ak je x iracionálne
3. Fyz. zobrazenie fyz. zákonitosti, kvantitatívnej stránke vzťahov, funkčných závislostí. Podľa
pozitivistov sú funkčné vzťahy len myslené súvislosti, nie kauzálne vzťahy: lineárne, kvadratické,
mocninové so záporným exponentom, trigonometrické, exponenciálne a logarit-mické; →graf.
Goniometrické f. vznikli z potreby nájsť vzťahy medzi veľkosťami strán a uhlov trojuholníka. Zákl.
goniometrické f. sú sin x (sínus x), cos x (kosínus x), tg x (tangens x) a cotg x (kotangens x), sec x
(sekans x) cosec x (kosekans x). F. inverzné k trigonometrickým f. sa nazývajú cyklometrické f.;
→grafy goniometrických funkcií.

Definícia goniometrických f.: x je veľkosť uhla otočenia polpriamy O1 do polpriamky OL, L je bod na
jednotkovej kruţnici so stredom O

sin x

cos x

sin x = yL, cos x = xL, tg x = –––––, cotg x = –––––,
cos x

x ≠ –––

x ≠ 90º + k . 180º, x ≠ k

2

1
sec x ––––,
cos x

x ≠ ––– ; k
2

k je celé číslo)

sin x

k . 180º

x ≠ 90º + k . 180º

1
cosec = –––– x ≠ kp
sin x
x ≠ k. 180º
P(x)
Racionálna f. je f., kt. moţno napísať v tvare –––– , kde
Q(x)
3x – 4
P(x), Q(x) sú mnohočleny; napr. y = ––––––.
2

x –9

3

2

Racionálna celistvá f. je mnohočlen, napr. y = 4 x – 5 x + + 9.
4. V štatisticke f. je predpis, kt. určuje, aké rozhodnutie treba prijať pri príslušnom výsledku náhodného
pokusu. K najčastejšie pouţívaným f. patria: distribučná
Distribučná f. →graf distribučnej funkcie.
Regresná f. →korelácia; →regresia.
F. vieryhodnosti – L ako súčin pravdepodobnosti je pravdepodobnosť, ţe z výberového súbo-ru s
rozsahom n jednotiek dostaneme hodnoty xj, kt. sa skutočne zistili pri vybratých jednot-kách
L = f(x1, Q1, Q2, ..., Qp).f(x2, Q1, Q2, ..., Qp) , ... , f(xn, Q1, Q2, ..., Qp) =

n

= ∏ f(xj, Q1, Q2, ..., Qp)
j =1

kde f(xj, Q1, Q2, ..., Qp) je pravdpodobnosť, ţe zo zákl. súboru sa vyberie štatistická jednotka, kt.
hodnota znaku sa rovná xj.
Pre odhad parametrov Qi pouţijeme také charakteristiky, pre kt. dosiahne f. L maximálnu hodnotu
(metóda maximálnej vierohodnosti). Odhady dostaneme riešením systému p rovníc

∂L
––– = 0 i = 1, 2, ..., p
∂Qi
V praktických úlohách sa postupuje tak, ţe namiesto maxima f. L sa hľadá maximum logarit-mu L,
pretoţe logaritmická f. je monotónne rastúca. Týmto sa postup zjednoduší. Systém uvedených rovníc
nahradíme systémom rovníc
∂ ln L
––––– = 0
∂Qi
F. prežitia – umoţňuje sledovanie preţívania súboru pacientov, za určité časové obdobie, napr. 5-r.
Predpokladá sa, ţe ide o náhodný výber z omnoho väčšej populácie podobných pacientov. Dostupné
údaje sú často neúplné, v tom zmysle, ţe niekt. pacienti sa prestali sle-dovať a niekt. ešte nezomreli.
Priebeh preţívania v dvoch súboroch sa dá porovnať štvorpo-ľovou kontingenčnou tabuľkou, kt. sa
2
-testom. Pacienti sa rozdelia do 4 sku-pín podľa toho, do kt. súboru patria a či dosiahli
al. presiahli stanovenú hranicu sledovania (napr. 5-r.). Nevýhodou tejto metódy je, ţe sa zmiešavajú
pacienti, kt. preţili mesiac s pa-cientmi, kt. preţili 4 1/2 r.
Dokonalejšou metódou je Cuterova-Edererova metóda ţivotných tabuliek (1958), kt. pouţíva
zoskupené údaje.
Presne časové údaje pouţíva Kaplanova-Mayerova metóda: údaje o preţívaní N pacientovi opisujú
dvojice (xi, ci), kde xi je interval sledovania pacienta, ci označuje, či pacient zomrel (= 1) al. nie (= 0).
Veličina C je binárna náhodná veličina, kt. opisuje moţné vylúčenie pacienta zo štúdie al. ukonečnie
sledovania; má byť stochasticky nezávislá od náhodnej veličiny X. Úlohou je odhadnúť preţitie F(t) =
P(T > t), čo je pravdepodobnosť, ţe sa pacient doţije času t.
Čas t1 < t2 ... < tk, kde ci = 1 a di resp. ni sú počty pozorovaných úmrtí v častoch ti, resp. počty
pozorovaných pacientov práve do času ti. Odhad f. preţitia F(t) v bodoch ti je:
F(ti) = F( ti –1)(1 – dini) = F(ti – 1)(1 – pi),
pričom F( t) = 1 pre t < t1 je klesajúca a aţ na body ti sa nemení. Čísla pi odhadujú riziká zlyhania v
časoch ti.
Smerodajnú chybu odhadu v čase ti vypočítame podľa vzorca:
–––––––––––

si = F(t) √(1 – F(t)/ni
Na opis dát sa pouţíva aj medián času preţitia odhadnutý napr. stredom intervalu, na kt. krajoch sa

mení F(t) z hodnôt väčších ako 0,5 na hodnoty menšie ako 0,5. Ak je posledné pozorovanie
cenzorované, odhad F(t) sa nikdy nerovná nule. Keď je navyše F(t) väčšia ako 0,5, medián času
preţitia nemoţno odhadnúť. F(t) sa znázorňuje graficky.
Ako test nulovej hypotézy, ţe dve funkcie preţitia pre dva súbory pacientov (napr. s rôznou chorobou)
sú rovnaké, sa najčastejšie pouţíva Mantelov-Haenszelov test (log rank test). Test moţno pouţiť aj
pre viaceré súbory.Je optimálny na zisťovanie rozdielov medzi f. preţitia, ak riziko zlyhania je v jednej
skupine koštantným násobkom rizika v druhej skupine. Koncovým javom nemusí byť úmrtie, ale napr.
relaps, rejekcia transplantátu, zjavenie sa prvej metastázy ap.
4. V logike sa rozoznáva výroková, názvová a pravdivostná f. Výroková f. je štruktúra výroku, výraz, v
kt. sa zjavujú premenné, napr. X je mesto, A je matkou osoby B; názvová f. je výraz s premennými, z
kt. moţno dosadením získať názov, napr. matka osoby B; uţším pojmom je označovacia f., kt. je
názvom práve len jedného predmetu, napr. Homérova matka, hlavné mesto SR. Pri pravdivostnej f.
sa dosadzuje za výrokovú premennú len ich pravdiovostná hodnota (t. j. v dvojhodnotovej logike
pravdivý, nepravidivý, 0 a 1). Príklady: nie je pravda, ţe p, ak p, tak q.
5. Systémovo-teoretické formulácie a kybernetika – schopnosť dynamického systému realizo-vať
triedy rozličných spôsobov správania. Určuje ju f. jednotlivých prvkov a štruktúrou systé-mu. Pritom
sa najmä v zloţitých systémoch objavujú rozmanité súvislosti medzi štruktúrou a f. (prvkov a
systému). Napr. súvislosť medzi f. a štruktúrou nie je jednoznačná: jednu a tú istú f. môţu realizovať
rôzne štruktúry. To má veľký význam pri simulácii f. vyšších systémov (napr. ľudského mozgu na
počítačoch). Pritom ide o to, aby sa uvaţované f. realizovali čo najefektívnejšími štruktúrami, t. j.
optimalizáciou štruktúr. Ak sa systémy viac-menej zhodujú, pokiaľ ide o ich f., pričom sa líšia typom
svojich prvkov, príp. svojou štrukútrou, hovorí sa o funkčnej analógii al. funkčnej ekvivalentnosti.
funkcionalizmus – 1. sociol. a kultúrna antropológia smer, podľa kt. kaţdý spoločenský jav plní určitú
ţivotnú funkciu a predstavuje rovnocennú časť fungujúceho celku; 2. etnografia funkčno štruktúrálny
smer zaloţený na teóriách B. Malinowského a holizme; ľudská spoločnosť sa porovnáva s biol. org.,
preto sa nemôţe podstatne zmeniť; 3. psychol. smer z klonca 19 a zač. 20. stor. v USA, paralela nem.
Akt-Psychologie.
F. vznikol ako protest proti Titchenerovmu štrukturalizmu. Zaloţila ho skupina psychológov
a filozofov na univerzite v Chicagu okolo r. 1896 (J. R. Angelll, G. H. Mead, A, W. Moore, J. Dewey).
O ďalšie rozpracovanie sa zaslúţili H. Carr, C. H. Judd, R. S. Woodworth. Na rozdiel od štúdia
abstraktných obsahov vedomia sa zdôrazňovala dôleţitosť poznania. F. si všíma viac operácie ako
abstraktný obsah vedomia. Záujem funkcionalistov sa sústreďuje na funkcie mentálnych procesov a
ich adaptívnosti. Namiesto toho, aby sa analyzovali psychické stavy; hľadajú sa odpovede na
otázky, aké psychické operácie sa uplatňujú, za akých podmie-nok prebiehajú a ako sa psychika
prispôsobuje prostrediu. ,,Vedomie“ je podľa f. slovná konštrukcia, umelá abstrakcia, nešťastná a
zbytočná reifikácia. Psychológia sa definuje funkčnými termínmi a zaraďuje sa medzi prírodné vedy.
Odporúčajú sa porovnávacie metódy, a to behaviorálne i introspektívne. Vznikajú poznatky z
pokusov na zvieratách, z pozoro-vaní detí, psychicky alterovaných osôb, slepých, hluchých, ako aj
údajov z rôznych kultúr. F. podnietil záujem o aplikovanú psychológiu, kt. sa zameriava sa na
praktické problémy, ako sú psychologické príčiny nehôd v priemysle, psychologické faktory pri
reklame, výber osôb na určité úkony ap. Pod vplyvom f. začína r. 1899 Thorndike výskumy, kt. viedli
k vypracova-niu inteligenčných testov na výber detí na vyššie vzdelanie. Základné postuláty f. sú: a)
sprá-vanie je inherentne adaptívne a účelové; b) všetky senzorické podnety ovplyvňujú správanie
(nielen motívy), pričom medzi motívmi a podnetom nie je absolútny rozdiel; c) kaţdá aktivita je

iniciovaná nejakým druhom senzorického podnetu, t. j. nijaká reakcia nenastane bez podnetu; d)
kaţdá odpoveď (reakcia) modifikuje podnetovú situáciu. F. znamenal predstupeň →behaviorizmu. 4.
med. nadmerné zdôrazňovanie funkcií a významu pri vzniku chorôb.
funkčné blokády kĺbov – špecifická funkčná porucha chrbtice charakterizovaná obmedzením al.
úplnou nemoţnosťou pohybov v kĺboch. Osteopati ju označovali ako osteopatická lézia
(ostheopathic lesion), ,,movement restriction“, chiropraktici ,,fixation“. Charakterizuje ju obmedzenie
al. úplná nemoţnosť pohybu v kĺbe. Najčastejšie sa vyskytuje na medzistavcových kĺboch. Na
rozdiel od kĺbovej blokády (termín pouţívaný v ortopédii a traumatológii), t. j. náhlej bolestivej
zaráţky kĺbu pri pohybe obmezdzenej na kĺb postihnutý patol. Vnútrokĺbovými štruktúrnymi
zmenami, pri f. b. k. morfolické zmeny a pruţenie chýbajú, bariéru moţno odstrániť a pohyb obnoviť.
Nejde pritom len o poruchu v určitom segmente (lokálnu poruchu), ale aj o poruchy ďalších úsekov
chrbtice, niekedy aj značne vzdialených od miesta pôvodnej poruchy, kt. vznikajú reflexným
mechanizmom.
K tzv. kľúčovým oblastiam chrbtice, kt. charakterizujú rozsiahle zmeny s veľkou odozvou
a reflexnými zmenami, vznikom spúšťových bodov, svalového hypertonu a dlhým trvaním th. patria:
atlantookipitálne, atlantoaxiálne, cervikotorakálne, torakolumbálnee a lumbosakrálne skĺbenie.
Klin. sa f. b. k. prejavuje: 1. obmedzením pohybu v rôznych smeroch (organizmus si pritom utvára
náhrasdný pohybový mechanizmus; subjektívne ťaţkosti vyvoláva aţ dekompenzácia náhradného
mechanizmu); 2. bolesťou; 3. sek. reflexnými zmenami, ako sú →hyperalgické zóny (HAZ) a svalové
spazmy. Častá je citlivosť HAZ na zmenu okolitej teploty, najmä na chlad. Prudkú ochladenie
vyvoláva svalový spazmus, kt. sa prejaví bolesťou a obmedzením pohybu (,,úsad“).
Objektívne sa zisťuje: 1. obmedzenie hybnosti kĺbu v rôznych smeroch; 2. lokálna hypermobilita v
susedných pohybových segmentoch v 1 al. viacerých segmentoch; 3. reflexné zmeny, ako sú HAZ v
jednom segmente al. plurisegmentovo, zmeny koţného odporu, pozit. Kiblerova riasa, zvýšený
dermografizmus, povtivosť, zmenené cievnej reakcie ap., spazmy svalov inervovaných z toho istého
segmentu ako intervertebrálny kĺb, pričom svalové bruško je následkom ischémie a venostázy
zväčšené a palpačne bolestivé; môţu byť bolestivé aj periostové body, najčastejšie v miestach
úponov svalov, kĺbových puzdier a väzov; bolestivé body môţu byť tzv. →spúšťovými bodmi.
F. b. k. vzniká v základnej pohybovej jednotke, kt. Junghanns označil ako →pohybový segment. F.
b. k. sa môţe prejaviť zväčšením →kĺbovej vôle. Mechanickú prekáţku v kĺbe môţu predstavovať
tzv. →meniskoidy zaškrtené v intervertebrálnych al. končatinových kĺboch. Najdôleţitejšou príčinou
f. b. k. je však porucha →pohybových sterotypov a →svalová dysbalancia.
funkčné poruchy – poruchy podmienené porušením regulácie podnetov, kt. podmieňujú normálnu
činnosť orgánu bez toho, aby existoval nejaký organický podklad. Patria sem orgánové neurózy,
neurastenický sy., rad vegetatívnych porúch a skupina tzv. funkčných (endogénnych) psychóz.
funkčné postavenie ruky – zápästný kĺb v dorzálnej flexii 20 – 30°, proximálne a distálne kĺby mierne
zohnuté, stredné kĺby zohnuté skoro do pravého uhla, palec v opozícii, ruka
v uchopovom postavení.
Funkčné postavenie ruky

funkčné skupiny – chem. zoskupenuie atómov al. jeden atóm v molekule org. látky, kt. sa
charakteristicky prejavuje pri analytických reakciách al. fyz.-chem. meraniach. Patrí sem napr.
karboxylová skupina, COOH, kt. udeľuje org. zlúč. vlastnosti kys., aminoskupina NH 2 vlastnosti
zásadkarbonylová skupina CO, metylová skupina CH 3 na uhlíku, aktívny vodík a i. Org. látky
obsahujúce karbonylovú skupinu reagujú napr. podobne s fenylhydrazínom za tvorby
fenylhydrazónov:

>CO + NH2–NH–C6H5 → >C=N–NH–C6H5 + H2O
Fenenylhydrazín je teda skupinové činidlo na dôkaz karbonylových zlúč. (aldehydov a ketónov) .
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Prehľad funkčných skupín
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Aceantrenyl
C16H11–
Azabicyklo
[2.2.1]heptyl NC6H10–
Aceantrenylyl
C16H9–
Azelaoyl
–CO–(CH2)7–CO–
Acefenantrenyl
C16H11–
Azi
–N=N–
Acefenantrenyl
C16H9–
Azido
N3–
Acenaftenyl
C12H9–
Azino
=N–N=
Acenaftylén
–C12H8–
Azo
–N=N–
Acenaftenylidén
C12H8=
Azoxy
–N(O)–N–
Acenaftylenyl
C12H7–
Azulenyl
C10H7–
Acetamido
CH3–CO–NH–
Acetimidoyl
CH3–C(=NH2)–
Benzamido
C6H5.CO.N:H–
Acetoacetyl
CH3–CO–CH2–CO–
Benzénazo
C6H5.CO.N20–
Acetohydrazonoly
CH3C(=N–NH2)–
Benzénazoxy
C6H5.CO.NH–
Acetohydroximoyl
CH3–C(=N–NH2)–
1,2-benzéndikarbonyl →ftaloyl
Acetonyl
CH3–CO–CH2–
1,3-benzéndikarbonyl →izoftaloly
Acetonylidén
CH3–CO–CH=
1,4-benzéndikabronyl →tereftaloyl
Acetoxy
CH3–CO–O
Benzénkarbonyl →benzoyl
Acetoxy
CH3–CO–O–
Benzénsulfinyl
C6H5.SO–
Acetyl
CH3–CO–
Benzénsulfanónamido
C6H5.SO2.NH–
Acetylamino
CH3–CO–NH–
Benzénsulfonyl
C6H5.SO2–
Acetylhydrayino
CH3–CO–NH–NH–
Benzénsulfanylamino
C6H5.SO2.NH–
Acetylimino
CH3–CO–N=
Benzéntriyl
C6H3≡
Adipoyl
–CO–(CH2)4–CO
Benzhydryl
(C6H5)2CH–
Akridinyl
NC13H8–
Benzhydrylidén
(C6H5)2C=
Akryloyl
CH2=CH–CO–
Benzidino
p-NH2.C6H4 . C6H4.NH–
Alanyl
CH3–CH(NH2)–CO–
Benziloyl
(C6H5)2C(OH).CO–
-alanyl
H2N–CH2–CH2–CO–
Benzimidazolyl
N2C7H5–
Alofanoyl
NH2–CO–NH–CO–
Benzimidoyl
C6H5.C(:NH)–
Alyl
CH2=CH–CH2
Benzofuranoyl
OC8H5–
Alylidén
CH2=CH–CH=
Benzochinonyl
(:O)2C6H3–
Alyloxy
CH2=CH–CH2–O=
(1,2- al. 1,4-)
Amidino
H2N–C(=NH)–
Benzopyranyl
OC9H7–
Amino
NH2
Benzo(b)tienyl
SC8H5
Aminometylénamino
H2N–CH=N–
Benzoxazinyl
ONC8H6–
Aminooxy
H2N–O–
Benzoxazolyl
ONC7H4–
+
Amonio
H3N–
Benzoyl
CH6H5.CO.NH–
,
Amyl →pentyl
Benzoylamino (N - al. 2-) CH6H5.CO–
Anizidino (o-, m- al. p-)
CH3O–C6H4–NH–
Benzoylimino
CH6H5.CO.NH.NH–
Anizoyl (o-, m- al. p-)
CH3O–C6H4–CO–
Bezoyloxy
CH6H5.CO.N=
Anizyl
CH3O–C6H4–CH2–
Benzyl
CH6H5.CH2–
Antraniloyl
o-NH2–C6H4–CO–
Benzylidén
CH6H5.CH=
Antryl
C14H9–
Benzylidín
CH6H5.C≡
Antrylén
–C14H8–
Benzyloxy
CH6H5.CH2.O–
Arginyl
NH2–CO–CH2–CH(NH2)–CO–
Benzyloxykarbonyl
CH6H5.CH2.O.CO–
Asparaginyl
–NH2–CO–CH2–CH(NH2)–CO–
Benzyltio
C6H5–CH–S–
Aspartoyl
–CO–CH2–CH(NH2)–CO–
Bicyklo[2.21]hept-5-en-2-yl
C7H9–
-aspartyl
HO2–CH2CH(NH2)–CO–
Bi(cyklohexan)yl
C6H11.C6H10–
-aspartyl
HO2C–CH(NH2)–CH2–CO–
Bi(cyklohexyl)yl
C6H11.C6H10–
Atropoyl
C6H5–C(=CH2)–CO–
Bifenylenyl
C12H7–

Binaftalenyl
Bornelyl
Bróm
Bromoformyl
Butadienyl (1,3-)
Butándiylidén
Butándiylidín

C10H7.C10H6–
C10H15–
Br–
Br.CO–
CH2:CH.CH:CH–
=CH.CH2.CH2.CH=
≡C.CH2.CH2.C≡

1,2,3-butántrikarbonyl

CH3–CH–CH–CH.CO

–CO CO–
Butanoyl →butyryl
1-butylidén-4-ylidín
=C.CH2.C2.CH=
cis-buténdioyl →maleoyl
trans-buténdioyl →fumaroyl
1-butenyl
CH3.CH2.CH:CH–
2-butenyl
CH3.CH:CH.CH2–
3-butenyl
CH3.CH:CH.CH=
Butylidén (2-)
CH3.CH:CH.CÜ
Butenylidín (2-)
CH3.(CH2)2.CH2.O–
Butoxy
C2H5.CH(CH3).CO–
sek-butoxy
(CH3)3.C.O–
terc-butoxy
CH3.[CH2]2.CH2–
Butyl
C2H5.CH(CH3)–
sek-butyl
C2H5.C(CH3)=
terc-butyl
(CH3)3.C–
Butylidén
C2H5.C(CH3)=
Butyryl
CH3.[CH2]3.C≡
Cinamoyl
Cinamyl
Cinamylidén
Cinolinyl
Citrakonoyl
Cyklobutyl
Cykloheptyl
Cyklohexadienyl

C6H5.CH:CH.CO–
C6H5.CH:CH.CH2–
C6H5.CH:CH.CH=
N2C8H5–
H–C–CO
CH3.C–CO–
C4H7–
C7H13–
–C6H6–

Cyklohexadienylén

CH:CH.CH:CH.C=
–––––––––––
Cyklohexadienylidén
C6H11.C(:N.NH2)–
Cyklokarbohydrazonoyl C6H11.C(:N.OH)–
Cyklokarbohydroximid
C6H11.C0–
Cyklohexánkarbonyl
C6H11.CS–
Cyklohexánkarboxamido C6H11.CO.NH–
CyklohexánkarboxaC6H11.C(:NH)–
midoyl
Cyklohenxenyl
C6H9–
Cyklohexenylén
–C6H9–
2-cyklohexénylidén
Cyklohexyl
Cyklohexylén

CH2.CH2.CH2.CH:CH.C=
–––––-––––-––––––C6H11–
–C6H10–

Cykohexylidén

CH2.CH2.CH2.CH2.CH2.C=
––––––––-–––––––––
Cyklohexykarbinol
C6H11 . CO–
Cyklohexyltiokarbonyl
C6H11 . CS–
Cyklopentadienyl
C5H5–
Ceyklopentadienylidén

CH=CH . CH=CH . C=
–––––––––––––––
Cyklopentánspirocyklobutyl
C8H13–
Cyklopenta(a)fenantryl
C17H11–
1,2-cyklopentanofenantryl
C17H11–
Cyklopentyl
C5H7–
Cyklopentenylidén (2-)

CH2.CH2.CH:CH.C =
–––––––––––––
C5H9–
–C5H8–

Cyklopentyl
Cyklopentylén
Cyklopentylidén

CH2.CH2.CH2.CH2.C–
–––––––––––––––
C3H5–

Cyklopropyl

Cystationyl

Cysteinyl
Cystyl

S

/
\

CH2.CH(NH2).CO–

CH2.CH2.CH(NH2).CO–
HS.CH2.CH(NH2).CO–
–CO.CH(NH2).CH2.S.
S.CH2.CH(NH)2.CO–

Decyl
CH3.[CH2]8.CH2–
Dekándioyl
–CO.[CH2]8.CO–
Dekanoyl
CH3[CH2]8.O)2I–
Diacetoxyjodo
(CH3.CO)2N–
Diaminodimetylénamino (NH2)2CN–
Diazaantryl
N2C12H7–
Diazo
=N2
Diazoamino
–N:N.NH–
Dibenzoylamino
(C6H5.CO)2N–
Dietylamino
(C2H5)2N–
Difenylamino
(C6H5)2N–
Difenylmetyl
(C6H5)2CH–
Difenylmetylén
(C6H2)2C=
3,4-dihydroxybenzoyl →protokatechuoyl
2,3-dihydroxybutándioly →tartaroyl
Dihydroxyjodo
(HO2)I–
2,3-dihydroxypropanoyl →glyceroyl
Dichlórjodo
Cl2I–
2,4-dimetoxybenzoyl →veratroyl
Dimetoxyfenetyl
3,4-(CH3O)2C6H3.CH2.CH2–
Dimetoxyfenylacetyl
(CH3)C6H3.CH2.CO–
Dimetylamino
(CH3)2N–
Dimetylbenzoyl
(CH3)2C6H3.CO–
Dioxacyklohexyl
O2C4H7–
Dioxy
–O.O–
Ditianaftyl
S2C6H7–
Ditio
–S2–

Ditiokarboxy
Ditiosulfo
Dodecyl
Dodekanoyl
Dokozyl
Dotriakontyl

HSSC–
HOS3–
CH3–[CH2]10–CH2–
CH3–[CH2])30–CO–
CH3–[CH2]20–CH2–
CH3–[CH2]30–CH2–

Epidioxy
Epidiseleno
Epiditio
Epimino
Episeleno
Epitio
Epoxy
Etándioyl →oxalyl
Etándiylidén
Etánsulfonamido
Etanoyl →acetyl
Etoxalyl
Etoxy
Etoxykarbonyl
Etyl
Etylamino
Etylén
Etyléndioxy
Etylidén
Etylidín
Etylsulfonylamido
Etyltio
Etinyl
Etinylén

–O.O–
–Se2–
–S2–
–NH–
–Se–
–S–
–O–

Fenacyl
Fenacylidén
Fenalenyl
Fenantridinyl
Fenantrolinyl
Fenantryl
Fenantrylén
Fenarzazinyl
Fenetyl
Fenetidino (o-, m- al. p-)
Fenotiazinyl
Fenoxatinyl
Fenoxy
Fenyl
Fenylacetyl
Fenylazo
Fenylazoxy
Fenylén ˝
Fenylbisazo
Fenylimino
Fenylkarbamoyl

C6H5–CO–CH2–
C6H5–CO–CH=
C13H9–
NC13H8–
N2C12J–7
C14H9–
–C14H8–
AsNC12H7–
C6H5–CH2–NH–
C2H5O–C6H4–NH–
SNC12H7–
OSC12H7–
ONC12H8–
C6H5.O–
C6H5–
C6H5.CH2.CO–
C6H5.N=Nˇ–
–C6H4–
–N=N.C6H4.N=N–
C6H5.N=
C6H5.NH.CO–

=CH–CH=
C2H5–SO2–NH–
C2H5–OOC–CO–
C2H5–O–
C2H5–O–OC–
CH3CH2–
C2H5–NH–
–CH2–CH2–
–O–CH2–CH2–O–
CH3–CH=
CH3–C≡
C2H5–SO2–NH–
CH3–CH2–S–
HC≡C–
–C≡C–

2-fenylpropanoyl →hydratropoyl
3-fenylpropenoyl →cinamoyl
3-fenylpropyl
C6H5.CH2.CH2.CH2–
Fenylsulfamoyl
C6H5.NH.SO2–
Fenylsulfinyl
C6H5.SO–
Fenylsulfonyl
C6H5.SO2–
Fenylsulfanylamino
C6H5.SO2.NH–
Fenyltio
C6H5.S–
3-fenylureido
C6H5.NH.CO.NH–
Fluór
F–
Fluorantenyl
C16H9–
Fluorenyl
C13H9–
Fluorenylidén
C13H8=
Fluroformyl
F.CO–
Formamido
O.CH.NH–
Formimidoyl
CH(=NH)–
Formyl
OHC–
Formylamino
H.CO.NH–
Formylimino
H.CO.N=
Formyloxy
H.CO.O–
Ftalamoyl
NH2.CO.C6H4.CO–(o-)
Ftalazinyl
N2C8H5–
Ftalidyl

C6H4.CO.O.CH–
–––––-––––

Ftalidylidén

C6H4.CO.O.C=
–––––––––-

Ftalamido
Ftaloyl
Fumaroyl
Furánkarbonyl →furoyl
Furanazyl
Furfuryl (-2)

CO.C6H4.CO.N–
–––-–––
–CO.CH=CH.CO– (o-)
–CO.CH=CH.CO– (trans-)
N2OC2H–
OC4H3.CH2–

Furfurylidén (-2)

O.CH=CH.CH=C.CH=
–––––––––––-–

Furoyl (3-)

CH=CH.O.CH=C.CO–
–––––––––––––
OC4H3–

Furyl
3-furylmetyl
Fytyl
Galoyl
Geranyl
Glutaminyl
Glutamoyl
-glutamyl
-glutamyl
Glutaryl
Glyceroyl
Glycyl
Glycylamino
Glykokoyl

CH=CH-O-CH=C-CH2–
––––––––––––
C20H39–
3,4,5-(HO)3C6H2.CO–
C10H17–
NH2.CO.CH2.CH2.CH(NH2).CO–
–CO.CH2.CH2.CH(NH2).CO–
HOOC.(CH3)2.CH(NH2).CO–
HOOC.CH(NH2).(CH2)2.CO–
–CO.(CH2)3.CO–
HO.CH2.CH(OH).CO–
NH2.CH2.CO–
NH2.CH2.CO.NH–
HO.CH2.CO–

Glyoxyloyl
Guanidino
Guanyl →aminidino

OHC.CO–
NH2–C(=NH)–NH–

Hektyl
CH3.(CH2)98.CH–
Henikozyl
CH3.(CH2)19.CH2–
Hentriakontyl
CH3.(CH2)29.CH2–
Heptacenyl
C30H17–
Heptadecyl
CH3.(CH2)15.CH2–
Heptadekanoyl
CH3.(CH2)68.CH2–
Heptafenyl
C30H17–
Heptakontyl
CH3(CH2)68.CH2–
Heptakozyl
CH3.(CH2)25.CH2–
Heptalenyl
C12H9–
Heptánamido
CH3.(CH2)5.CO.NH–
Heptándioyl
–CO.(CH2)5.CO–
Heptanoyl
CH3.(CH2)5.CO–
Heptyl
CH3.(CH2)5.CH2–
Hexacenyl
C26H15–
Hexadecyl
CH3.(CH2)14.CH2–
Ftalidyl
C6H4.CO.O.CH–
Hexadekanoyl
CH3.(CH2)14.CO–
Hexafenyl
C26H15–
Heptakontyl
CH3.(CH2)58.CH2–
Hexakozyl
CH3.(CH2)24.CH2–
Hexametylén
–CH2.(CH2)4.CH2–
Hexánamido
C5H11.CO.NH–
Hexándiol →adipoyl
Hexánimidoyl
C5H11.C(=N.NH2)–
Hexanoyl
C5H11.C(=NH)–
Hexanohydroximoyl
C5H11.C(=N.NH2)–
Hexanoyl
CH3.(CH2)4.CO–
Hexyl
CH3.(CH2)4 .CH2–
Hexylidén
CH3.(CH2)4 C≡
Hexyloxy
CH3.(CH2)5.O–
Hipuroyl
C6H5.CO.NH.CH2.CO–
Histidyl
N2C3H3.CH2.CH(NH2).CO–
Homocysteinyl
HS.CH2.CH2.CH(NH2).CO–
Homoseryl
HO.CH2.CH2.CH(NH2).CO–
Hydantoyl
NH2.CO.NH.CH2.CO–
Hydratropoyl
C6H5.CH(CH3).CO–
Hydrazi
–NH–NH–
Hydrazino
NH2.NH–
Hydrazo
–NH.NH–
Hydrazono
NH2.N=
Hydroperoxy
HO.O–
Hydroseleno
HSe–
Hydoxy
HO–
Hydoxyamino
HO.NH–
m-hydoxcybezoyl
m-HO.C6H4.CO–
o-hydroxybenzoyl →salicyloyl
p-hydixybenzoyl
p-HO.C6H4.CO–
2-hydroxybenzyl →salicyl

2-hydroxybenzylidén →salicylidén
Hydroxybutándioyl →maloyl
2-hydroxy-2,2-difenyletanoyl →benziloyl
Hydraxoetanoyl →glykokoyl
Hydoxyimino
HO.N=
4-hydroxy-3-metoxybenzoyl →vaniloyl
3-hydroxy-2-fenylpropanoyl →tropoyl
Hydroxypropándioyl →tartronoyl
2-hydreoxypropanoyl →laktoyl
Chinazolinyl
N2C8H5–
Chinolindiyl ˝
–NC9H5–
Chinolizinyl
NC9H8–
Chinolyl
NC9H6–
Chinoxalinyl
N2C8H5–
Chinuklidinyl
NC7H12–
Chlór
Cl–
Chlórkarbonyl →chloroformyl
Chloroformyl
Cl.OC–
+
Chlorónio
HCl–
Chlorozyl
OCl–
Chlórtio
ClS
Chloryl
O2Cl–
Cholantrenyl
C20H13–
Chromanyl
OC9H9–
Chromenyl
OC9H7–
Chryzenyl
C18H11–
Ikozyl
Imidazolidinyl
Imidazinyl
Imidazolyl
Imino
Iminometylamino
Indacenyl
Indanyl
Indazolyl
Indenyl
Indolinyl

CH3.(CH2)18.CH2–
N2C3H7–
N2C3H5–
N2C3H3–
–NH–, HN<
HN=CH–NH–
C12H7–
C9H9–
N2C7H5–
C9H7–
NC8H8–

Indolinylidén (3-)

CH2.NH.C6H4.C=
––––––––––
NC8H6–
NC8H5–
OC8H5–
(CH3)2.CH.CH2.O–
(CH3)2.CH.CH2–
(CH3)2.CH.CH=
(CH3)2.CH.CO–
–CO.C6H4.CO– (m-)
(CH3)2.CH.(CH2).CH2–
(CH3)2.CH.(CH2).CH=
(CH3)2.CH.(CH2).C≡
NC9H6–

Indolizinyl
Indolyl
Izobenzofuranyl
Izobutoxy
Izobutyl
Izobutylidén
Izobutylidín
Izobutyryl
Izoftaloyl
Izohexyl
Izohexylidén
Izochinolyl

Izochromanyl
OC7H9–
Izoindolinyl
NC8H8–
Izoindolyl
NC8H6–
Izokarbonohydrazido
NH2.N=C(OH).NH.NH–
Izokrotonoyl
CHC3.CH=.CO– (cis-)
Izokumarinyl
O2C7H5–
Izokyanato
CN–
Izoleucyl
C2H5.CH(CH3).CH(NH2).CO–
Izonikotinoyl
NC5H4.CO–(4-)
Izopentenyl
(CH3)2CH.CH2.CH2–
Izopentelidén
(CH3)2CH.CH2.CH=
Izopentelidín
(CH3)2CH.CH2.CÜ
Izopentyloxy
(CH3)2CH.CH2.CH2.O–
Izopropyl
(CH3)2CH
p-izopropylbenzoyl
p-(CH3)2CH.C6H4.CO–
Izopropylbenzyl
(CH3)2CH.C6H4.CH2–
Izopropylidén
(CH3)2C=
Izoselenokyanato
SeCN–
Izosemikarbazido
H2N.NH.C(OH)=N–
Izotiazolyl
SNC3H2–
Izotiokyanato
SCN–
Izotioureido
NH=C(SH).NH,
H2N.C(S–H)=N–
Izoureido
NH=C(SH).NH–,
H2N.C(OH)=N–
Izovaleryl
(CH3)2CH2.CH2.CO–
Izoviolantrenyl
C34H19–
Izoxazolyl
ONC3H2–
Jód
Jodoformyl
Jodonio
Jodozo →jodozyl
Jodozyl
Jodoxy →jodyl
Jodyl

I–
I.CO–
+
HI–
OI–
O2I–

Kamforoyl
C10H14O2–
Kamfyl →bornyl
Karbamoyl
NH2.CO–
Karbazido →karbonohydrazido
Karbazolyl
NC12H8–
Karbazono
HN=N.CO.NH.NH–
Karbazoyl
NH .NH.CO–
Karbodiazono
HN=N.CO.N=N–
- - -)
N2C H –
Karbonimidoyl
C(=NH)–
Karbonohydrazido
H N.NH.CO.NH.–NH–
Karbonyl
–CO–, OC<
Karbonyldioxy
–O.CO.O–
Karboxy
HO2C–
Karboxylato
–OOC–
Karenyl
C10H15–

Karyl
Koronenyl
Krotonoyl
Krotoyl →2-butenyl
Krotyl →2-butenyl
Kumarinyl
Kumenyl (o-, m- al. p-)
Kyanato
Kyano

C11H17–
C24H11–
CH3.CH=CH.CO–
O2C7H5–
O2C7H5–
(CH3)2CH.C6H4–
NCO–
N≡C–

Laktoyl
CH3.CH(OH).CO–
Lantionyl –CO.CH(NH2).CH2.S.CH2.CH(NH2).-CO–
Lauroyl
CH34(CH2)10.CO–
Leucyl
(CH3)2CH.CH2.CH(NH2).CO–
Linalyl
C10H17–
Lyzyl
NH2.(CH2)4 .CH(NH2)2.CO–
Maleoyl
–CO.CH=CH.CO
Malonyl
–CO.CH2.CO–
Maloyl
–CO.CH(OH).CH2.CO–
Mentenyl
C10H17–
Mentyl
C10H19–
Merkapto
HS–
Mesyl
CH3.SO2–
Metakryloyl
CH2=C(CH3).CO–
Metánazo
CH3.N=N–
Metánazoxy
CH3.N2O–
Metánsolfinamido
CH3.SO.NH–
Metánsulfinyl
CH3.SO–
Metánsulfónamido
CH3.SO2.NH–
Metánsulfonyl →mezyl
Metanoyl →formyl
Metionyl
CH3.S.CH2.CH2.CH(NH2.CO–)
Metoxalyl
CH3OOC.CO–
Metoxy
CH3O–
Metoxybenzoyl →anizoyl
Metoxyfenyl
CH3.C6H14–
Metoxyimino
CH3.O.N=
Metoxykarbonyl
CH3O.OC–
Metoxysulfonyl
CH3.O.SO2–
Metoxy (tiosulfonyl)
CH3.O.S2O–
Metyl
CH3–
-metylakryloyl →metakryloyl
Metylalyl
CH3.C(CH3).CH2–
Metylamino
CH3.NH–
Metylazo
CH3.N=N–
Metylazoxy
CH3N20–
Metylbenzernkarbonyol →toluoyl
-metylbenzyl
C6H5.CH(CH3)–
Metylbenzyl
CH3.C6H4.CH2–
3-metylbutanoyl →izovaleryl
cis-metylbuténdioyl

H–C–CO–
CH3–C–CO–

trans-metylbuténdioyl

CH3–C=(–CO)–

Metylbuténdioyl

CH3–C–CO–

H– C=(CO)–
Metylditio
CH3.S2–
Metylén
–CH2, H2C <
Metyléndioxy
–O.CH2.O–
3,4-metyléndioxybenzoyl →piperonyloyl
5-metylhexyl
(CH3)2CH.CH2.CH2.CH2.CH2–
Metylidín
HC≡
1-metylpentyl
CH3.CH2.CH2.CH2.CH(CH3)–
2-metylpentyl
CH3.CH2.CH2.CH(CH3).CH2–
2-metylpropenoyl →metakryloyl
Metylsulfonimidoyl
CH3.S(=NH)–
Metylsulfonohydrazonoyl
CH3.S(O)(N.NH2)–
Metylsulfonohydroxamoyl
CH3.S(O)(N.OH)–
Metylsulfonyl →mezyl
Metyltio
CH3S–
(Metyltio)sulfonyl
CH3.S.SO2–
1-metylvinyl →izopropenyl
Mezakonoyl
–CO=C–H
Mezityl
2,4,6-(CH3)3C6H2–
Mezoxalo
HOOC.CO.CO–
Mezoxalyl
–CO.CO.CO–
Morfonino (4-)
CH2.CH2.O.CH2.CH2.N–
––––––––––––––––-Morfolinyl (3-)
Myristoyl

NH.CH2.CH2.O.CH2.CH–
–––––––––––––––––
CH3(CH2)12.CO–

Naftacenyl
C18H11–
Naftalénazo
C10H7.N=N–
Naftalénkarbonyl →naftoyl
Naftaléntetrayl
>C10H4<
Nafto[2,3-b]tienyl
SC12H7–
Naftoyl
C10H7.CO–
Naftoloxy
C10H7.CO.O–
Naftyl
C10H7–
Naftylazo
C10H7.N=N–
Naftylén
–C10H6–
Naftylénbisazo
–N=N.C10H6.N=N–
Naftylmetylén
C10H7.CH=
Naftylmetylidín
C10H7.C≡
Naftyloxy
C10H7.O–
Naftyridinyl
N2C8H5–
Neopentyl
(CH3)3C.CH2–
Neryl
C10H17–
Nikotynoyl
NC5H4.CO–
Nitrilo
N≡
Nitro
O2N–
aci-Nitro
HO.(O=)N=
Nitrózo
ON–
Nonadecyl
CH3(CH2)17.CH2–
Nonakontyl
CH3.(CH2)88 .CH2–

Nonakozyl
CH3.(CH2)27.CH3–
Nonándioyl
–CO.(CH2)7.CO–
Nonanoyl
CH3.(CH2)7.CO–
Nonyl
CH3.(CH2)7.CH2–
Norbornyl
C7H11–
Norbornylyl →norbornyl
Norkamfyl →norbornyl
Norkaryl
C7H11–
Norleucyl
CH3.(CH2)3 .CH(NH2).CO–
Norpinanyl
C7H11–
Norvalyl
CH3.CH2.CH2.CH(NH2).CO–
Oktadekanoyl
CH3.[CH2]16.CO–
cis-9-oktadekenoyl →oleoyl
Oktadecyl
CH3.[CH2]16.CH2–
Oktakontyl
CH3.[CH2]78.CH–
Oktakozyl
CH3.[CH2]26.CH2–
Oktándioly
–CO.[CH2]6 .CO–
Oktanoly
CH3.[CH2]6.CO–
Oktyl
CH3.[CH2]6.CO–
Oleoyl
CH3.[CH2]7.CH=CH.(CH2)7.CO–
Ornityl
NH2[CH2]3.CH(NH2).CO–
Ovalenyl
C32H13–
Oxalacetyl
–CO.CH2.CO.CO–
Oxalo
HOOC.CO–
Oxalyl
–CO.CO–
Oxamoyl
NH2.CO.CO–
Oxapyrenyl
OC15H9–
Oxazinyl
ONC4H4–
Oxazolidinyl
ONC3H6–
Oxazolinyl
ONC3H4–
Oxazolyl
ONC3H2–
Oxido
O=
+
Oxonio
H2O–
Oxy
–O–
Palmitoyl
Pentacenyl
Pentadecyl
Pentadekanoyl
Pentafenyl
Pentafluórtio
Pentakontyl
Pentakozyl
Pentalenyl
Pentametylén
Pentándioyl →glutaryl
Pentanoyl →valeryl
Pentazolyl
Pentenyl (2-)
2-penten-4-inyl
Pentyl
terc-pentyl

CH3.(CH2)14.CO–
C22H13–
CH3(CH2)13.CO–
CH3(CH2)13 .CH2–
C22H13–
F5S–
CH3.(CH2)48.CH2–
CH3(CH2)23.CH2–
C8H5–
–CH2–(CH2)3.CH2–

N≡N.N≡N . N–
––––––––CH33.CH2.CH=CH2–
CH≡C.CH:CH.CH2–
CH3.(CH2)3 .CH2–
CH3(CH2)34.CH=

Pentylidén
Pentylidín
Pentyloxy
Perchloryl
Perimidinyl
Perylenyl
Picenyl
Pikryl
Pimeloyl
Pinalyl
Pinalylén
Pinanylidén
Piperazinyl
Piperidino (1-)
Piperidyl
Piperidylidén
Piperonyl
Piperonylidén
Piperonyloyl
Pivaloyl
Pleiadenyl
Polytio
Prolyl
Propándioyl →malonyl
1,3-propándiyl-1-ylidén
1,2,3-propántriyl
Propanoyl →propionyl
Propán-1-yl-3-ylidén
Propargyl →2-propinyl
Propenoyl →akryloyl
1-propenyl
2-propenyl →alyl
1-propinoyl →propiloyl
1-propinyl
2-propinyl
Propioloyl
Propiónamido
Propionyl
Propionylamino
Proionylaoxy
Propoxy
Propylén
Propylidén
Propylidín
Protokatechuoyl
Pteridinyl
Purinyl
Pyrántrenyl
Pyranyl
Pyranylidén
Pyrazinyl
Pyrazolidinyl
Pyrazolyl

CH3(CH2)3.CH=
CH3(CH2)3.C≡
CH3.(CH2)3.CH2O–
O3Cl–
N2C11H7–
C20H11–
C22H13–
2,4,6-(NO2)3C6H2–
–CO.(CH2)5.CO–
C10H17–
–C10H16–
C10H16=
N2C4H16=
C5H10N–
NC5H10–
NC5H9=
3,4-CH2O2=C6H3.CH2–
3,4-CH2O2=C6H3.CH=
3,4-CH2O2=C6H3.CO–
(CH3)3C.CO–
C18H11–
–Sn–
NH.CH2.CH2.CH2.CO–
––––––––––––––––CH2C–CH2–
/\
–CH2–CH–CH2–
=CH.CH2.CH2–

CH3.CH=CH–

CH3.C≡C–
CH≡C.CH2–
CH≡C.CO–
CH3.CH2.CO.NH–
CH3.CH2.CO–
CH3.CH2.CO.NH–
CH3.CH2.CO–
CH3.CH2.CH2.O–
–CH(CH3).CH2–
CH3.CH2.CH=
CH3.CH2.CH≡
3,4-(OH)2C6H3.CO–
N4C6H3–
N4C5H3–
C30H15–
OC5H5–
OC5H4=
N2C4H3–
N2C3H7–
N2C3H3–

Pyrenyl
C16H9–
Pyridazinyl
N2C5H4.CO–
2-pyridínkarbonyl →nikotinyl
4-pyridíkarbonyl →izonikotinyl
+
Pyridínio
NC5H5–
Pyridyl
NC5H4–
2-pyridylkarbonyl NC5H4.CO–
Pyridyloxy
NC5H4.O–
Pyrimidinyl
N2C4H3–
Pyrolidinyl
NC4H8–
Pyrolinyl
NC4H6–
Pyrolyl
NC4H4–
Pyruvoyl
CH3.CO.CO–
Rubicenyl

C26H13–

Salicyl
Salicylidén
Salicyloyl
Sarkozyl
Sebakoyl
Seleneno
Selenino
Seleninyl
Seleno
Selenoformyl
Selenokaryanato
Selenonio
Selenonyl
Selenoureido
Selenoxo
Semikarbazido
Samikarbazono
Seryl
Stearyl
Suberoyl
Sukcínamoyl

o-OH.C6H4.CH2–
o-HO.C6H4.CH=
o-HO.C6H4.CO–
CH3.NH.CH2.CO–
–CO.(CH2)8.CO–
HOSe–
HOSe2–
OSe<
–Se–
HSeC–
NC.Se–
+
H2Se–
O2Se<
H2N.CSe.NH–
(C)=Se
H2N.CO.NH.NH–
H2N.CO.NH.N=
OH.CH2.CH(NH2).CO–
C6H5.CH:CH–
–CO.(CH2)6.CO–
NH2.CO.CH2.CH2.CO–

Sukcínimido
Sukcínimidoyl
Sukcinyl
Sulfamoyl
Sulfanilamido
Sulfanilyl
Sulfénamoyl
Sulfeno
Sulfido
Sulfo
Sulfonamido
Sulfonato
Sulfínamido
Sulfino
Sulfinyl

CHCH2.CH2.CO.N–
–––––––-––––––
–C(:NH).CH2.CH2.C(:NH)–
–CO.CH2.CH2.CO–
NH2.SO2–
p-NH2.C6H4.SO2.NH–
p-H2N.C6H4.SO2–
NH2.S–
HO.S–
–S–
HO.SO2–
HO3S.NH
–O3S–
NH2.SO–
HO2S–
–SO–

Sulfónio
Sulfonyl
Sulfonyldioxy
Tartaroyl
Tartaronoyl
Tauryl
Teluro
(Tercyklohexan)yl
Tereftaloyl
Terfenylyl
(Tertiofen)yl
Tetradekanoyl
Tetradecyl
Tetrafenylyl
Tetrakontyl
Tetrakozyl
Tetrametylén
Tetrazolyl
Tenoyl (2-)

+

H2S–
–SO2–
–O.SO2.O–
–OC.CH(OH).CH(OH).CO–
–CO.CH(OH).CO–
H2N.C2.CH2.SO2–
Te (namiesto O)
C6H11.C6H10.C6H10–
–CO.C6H4.CO– (p-)C6H5.C6H4.C6H4–
SC4H3.SC6H2.SC4H2–
CH3.(CH2)12.CO–
CH3.(CH2)12.CH2–
C24.H15–
CH3.(CH2)38.CH2–
CH3.(CH2)22.CH2–
–CH2.(CH2)2.CH2–
N4CH–

S.CH:CH.CH:C.CO
–––––––––––
Tenyl
SC4H3.CH2–
Tenylidén
SC4H3.CH2=
Tiantrenyl
S2C12H7–
Tiazinyl
SNC4H4–
Tiazolidinyl
SNC3H6–
Tiazolinyl
SNC3H4–
Tiazolyl
SNC3H2–
Tienyl
SC4H3–
Tio
–S–
Tioacetyl
CH3.CS–
Tiobenzoyl
C6H5.CS–
Tiofantrenyl →nafto-[2,3-b]tienyl
Tiofénkarbonyl →tenoyl
Tioformyl
SHC–
Tiokarbamoyl
H2N.CS–
Tiokarbazono
NH=N.CS.NH.NH–
Tiokarbodiazono
NH=N.CS.N=N–
Tiokarbonohydrazido
H2N.NH.CS.NH.NH–
Tiokarbonyl
–CS–, SC<
Tiokarboxy
HSOC–
Tiokyanato
NCS–
Tionaftenyl →benzo/b/tienyl
Tiosemikarbazido
H2N.CS.NH.NH–
Tiosufino
HOS2–
Tiosulfo
HO2S2–
Tioureido
H2N.CS.NH–
Tioxo
S=
Toluénsulfonyl
CH3.C6H4.SO2–
Toluidino (o-, m-, p-)
CH3.C6H4.NH–
Toluoyl (o-, m-, p-)
CH3.C6H4.CO–
Tolyl (o-, m-, p-)
CH3.C6H4–
Tolylsulfonyl
CH3.C6H4.SO2–

Tosyl (p-)
p–CH3.C6H4.SO2–
Treonyl
CH3.CH(OH).CH(NH2).CO–
Triakontyl
CH3(CH2)28.CH2–
Triazafenantryl
N3C11H6–
Triazano
H2N.N=N–
Triazeno
NH2.N=N–
Triazinyl
NH2.N=N–
Triazolidinyl
N3C3H2–
Triazolyl
N3C2H6–
Tridecyl
CH3.(CH2)11.CH2–
Tridekanoyl
CH3.(CH2)11.CO–
Trifenylenyl
C18H11–
Trifenylmetyl
(C6H5)3C–
Trifluórtio
F3S–
3,4,5-trihydroxybenzoyl →galoyl
Trichlórtio
Cl3S–
Trikozyl
CH3.(CH2)21.CH2–
+
Trimetylamónio
(CH3)3 N –
Trimetylanilino
(CH3)3 .C6H2.NH–
1,2,2-trimetyl-1,3-cyklopentándikarbonylyl
→kamforoyl
Trimetylén
–CH2.CH2.CH2–
Trimetyléndioxy
–O.CH2.CH2.CH2.O–
Trinaftylenyl
C30H17–
Tritiadiazaindenyl
S3N2C4H7–
Tritio
–S3–
Tritiosulfo
HS.S3–
Tritriakontyl
CH3.(CH2)31.CH2–
Trityl
(C6H5)3C–
Tropoyl
C6H5.CH(NH2.OH).CO–
Tryptofyl
NC8H6.CH2.CH(NH2).CO–
Tujenyl
C10H15–
Tujyl
C10H17–
Tyronyl p-(p-OH.C6H4.O).C6H4.CH2.CH(NH2)-CO–
Tyrozyl p-HO.C6H4.CH2.CH(NH2).COˇ–
Undecyl
Undekanoyl
Ureido
Ureylén
Valeryl
Valyl
Vaniloyl
Vanilyl
Vanilidén
Veratroyl
Veratryl
Veratrylidén
Vinyl
Vinylén
Vinylidén
Violantrenyl

CH3.(CH)9.CH2–
CH3(CH2)9.CO–
NH2.CO.NH
–NH.CO.NH–
CH3.(CH2)3.CO–
(CH3)2.CH.CH(NH2).CO–
3,4-CH3O.(OH)C6H3.CO–
3,4-CH3O(OH)C6H3.CH2–
3,4-CH3O.(OH)C6H3.CH=
3,4-(CH3O)2C6H3.CO–
3,4-(CH3O)2C6H3.CH2–
3,4-(CH3O)2C6H3.CH=
CH2=CH–
–CH=CH–
CH2=C=
C33C19–

Xantenyl
Xylidino
Xylyl

OC13H9–
(CH3)C6H3–NH–
(CH3)–C6H3–

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-–––––
Medzinárodné funkčné skupiny odporúčané SZO
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
acetofenid
metylfenylmetylén
aceturát
N-acetylglycinát
,
,
amsonát
4,4 -diaminostilbén-2,2 -disulsulfonát
axetil
1-acetoxyetyl
besilát
benzénsulfonát
bunapsilát
3,7-d-terc-butyl-1,5ciklotát
4-metylbicyklo[2.2.2]-okt-2-én-1-karboxylát
cipionát
cyklopentánpropionát
deanil
2-(dimetylamino)etyl
decil
decyl
dibudinát
2,6-di-terc-butyl-1,5-naftalénndisulfonát
dibunát
2,6-di-terc-butyl-1,5-naftaléndisulfonát
digolil
2-(2-hydroxyetoxy)etyl
diolamín
dietanolamín
edisilát
1,2-etándisulfonát
,
embonát
4,4 -etylénbis(3-hydroxy-2-naftoát)
enantát
heptanoát
esilát
etánsulfonát
estolát
propionát lauryl sulfát
fendizoát
o-[(2,-hydroxy-4-bifenylyl)karbonyl]benzoát
gluceptát
glukoheptonát
hibenzoát
o-(4-hydroxybenzoyl)benzoát
izotionát
2-hydroxyetánsulfonát
kamsilát
kamforsulfonát
karbesilát
p-karboxybenzénsulfonát
lauril
n-dodecyl
laurilsulfát
n-dodecylsulfát
megalát
3,4,5-trimetoxybenzoát
mesilát
metánsulfonát
metembonát
3-metoxy-2-naftoát
metilsulfát
metylsulfát
napadisilát
1,5-naftaléndisulfonát
napsilát
2-naftalénsulfonát
olamín
etanolamín
oxoglurát
2-oxoglutarát
pivalát
trimetylacetát
pivoxetil
1-(2-metoxy-2-metyl-1-oxopropyl)etyl
pivoxil
(pivaloyloxy)metyl
proxetil
1-[(izopropoxykarbonyl)oxy]etyl
steaglát
stearoyl-glykolát
tebutát
terciárny butyl acetát
tenoát
2-tiofénkarboxylát
teoklát
8-chlórteofylinát
teprosilát
1,2,3,6-tetrahydro-1,3-dimetyl-2,6-dioxopurín-7-etánsulfonát
tofesilát
1,2,3,6-tetrahydro-1,3-dimetyl-2,6-dioxopurín-7-propánsulfonát
tosilát
p-toluénsulfonát
triklofenát
2,4,5-trichlórfenolát
trolamín
trietanolamín
troxundát
[2-(2-etoxyetoxy)etoxy]acetát

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

funktor – [functor] v logike nesamostatný výraz, kt. spolu s príslušným počtom argumentov dáva
výraz určitého druhu. Jednoargumentový výrokotvorný f. (f. o jednom výrokovom argumente,
pomocou kt. tvoríme výroky) je napr.: nie je pravde, ţe; dvojargumentový výrokotvorný f. (f.,
pomocou kt. tvoríme negáciu), je napr.: ak ..., tak ....
Funtumia latifolia – funtúmia; rastlina z čeľade zimozeleňovitých (Apocyanaceae), poskytuje kaučuk.
Nachádzajú sa v nej alkaloidy →funtumidín a →funtumín.
funtumidín – 3-amino-5-pregnan-20-ol, C21H35NO, Mr 317,50; steroidový alkaloid izolovaný z
Funtumia latifolia Stapf. a Holorrhena febrifuga Stapf. (Apocynaceae).
funtumín – 3-amino-5-pregnan-20-ón, C21H35NO, Mr 317,50; steroidový alkaloid izolovaný z
Funtumia latifolia Stapf. a Holorrhena febrifuga Stapf. (Apocynaceae).
Funtumín

furacilín – nitrofuránové antibiotikum pôsobiace aj proti prvokom.
®

Furacin – nitrofurazón.
®

Furadantin – nitrofurantoín.
furaguanidín – nitrofuránové antibiotikum pôsobiace aj proti prvokom.
2-furaldehyd – 2-furánkarboxaldehyd; furfurol; furol, C5H4O2, Mr 96,08;bezfarebná olejovitá kvapalina,
zápachu podobného benzaldehydu, po expozícii svetlu a vzduchu ţltne aţ hnedne. F. sa vyskytuje
sa v surovom drevnom octe. Vzniká rozkladnou destiláciou pentóz a pentozánov so zriedenou HCl
al. H2SO4, takisto z otrúb (l. furfur otruby), cukru a dreva. Pouţíva sa v org. syntézach, napr. výrobe
plastov (durit), ako rozpúšťadlo, v analytike a i. S florogluci-nolom dáva čiernozelenú nerozp. zlúč., v
čom spočíva stanovenie pentóz. Pôsobí antispeticky a anesteticky. Dráţdi sliznice, spojovky a
pôsobí na CNS, vyvoláva bolesti hlavy. Redukciou dáva 2-furylmetanol. Dôleţitým derivátom je 5nitro-2-furaldehyd, kt. je zabudovaný do mnohých nitrofuránových liečiv. Sírny analóg 2-f. 2furylmetántiol podmieňuje arómu praţenej kávy.

Furfural

2-furylmetanol

2-furylmetántiol

Z hexóz, najmä ketóz vzniká 5-hydroxyfurfural a dáva červené sfarbenie s rezorcinolom v HCl
(Selivanovova reakcia). Vznik modrozelenej zlúč. s 5-hydroxymetylfurálom je podsta-tou stanovenia
cukrov s antrónom.
furaltadón

–

syn.

furmetonol,
nitrofumetón,
5-(4-morfolinylmetyl)-3-[[(5-nitro-2-furanyl)metylén]amino]-2-oxazolidinón,
C13H16N4O6,
Mr
324,29;
®
®
®
®
®
antibiotikum (NF 260 , Altabactina , Altafur , Furazolin , Inifur ,
®
®
®
®
®
®
Medifuran , Nitraldone , Otifuril , Sepsinol , Ultrafur , Unifur ,
®
Valsyn ).
Furaltadón

furán – syn. furfuran, oxol, tetrol, divinylénoxid, C4H4O, Mr 68,07; päťčlánková nenasýtená
heterocyklická zlúč., základ furanóz a furfuralu. F. je
bezfarebná
kvapalina
charakteristického
zápachu
podobného chloroformu; nerozp. vo vode, miešateľná s
alkoholom. Obsahuje ho decht z rozkladnej destilácie
ihličnatého dreva. Pary pôsobia anesteticky, môţu sa
resorbovať koţou. Hydrogenáciou f. vzniká 2,5dihydrofurán (3-furanín) a tetrahydrofurán (furanidín):
Furán

Tetrahydrofurán Furanóza 1,4-cykloforma

Najdôleţitejší derivát f. je →2-furaldehyd. Dôleţité sú jeho 5-nitroderiváty, kt. obsahujú skupinu –
NO2 obyčajne v polohe 5 a v polohe 2 nejakú ďalšiu skupinu. Niekt. z nich sú účinnými liečivami
(nitrofuránové liečivá), napr. nitrofural a nitrofurantoín. Základom ich antimikróbiového účinku je ich
schopnosť účinkovať ako akceptory vodíka, v dôsledku čoho blokujú dýchanie buniek mikróba.

Nitrofural – 1-(5-nitrofurylidén)semikarbazid

Nirofurantoín – 1-(5-nitrofurylidénamino)hydantoín

Kondenzáciou furánového jadra s benzénovým jadrom vzniká benzofurán (kumarón) a dibenzofurán.
Obidva sú súčasťou čiernouhoľného
dechtu. Benzofuránové zoskupenie sa
nachádza v antibiotiku grizeofulvíne.
Benzo(b)furán

Dibenzo(b,d)furán

furanidín – syn. tetrahydrofurán; →furán.
3-furanín – syn. 2,5-dihydrofurán; →furán.
furanokumaríny – →kumaríny s nakondenzovaným furánovým kruhom v polohe C 6/C7 (psoralénový
typ – bergaptén, imperatorín, psoralén, xantotoxín) al. v polohe C7/C8 (angelicínový typ – angelicín,
pimpinelín, izonergaptén); nachádzajú sa napr. v archangelike lekárskej (Archangelica officinalis
Hoffm., Apiaceae).
furanóza – v cyklických vzorcoch znázornený cukor ako päťčlánkový furánový kruh (1,4-cykloforma
pri aldózach al. 2,5-cykloforma pri ketózach) odvodený od furánu (presnejšie tetrahydrofuránu);
→furán.
furanozid – glykozid, v kt. cukor má furanózovú konfiguráciu; →furán.
®

Furantal – driuretiku, antihypertenzívum; →Furosemidum.
®

Furantoin – nitrofurantoín.
®

Furanhtril inj. (Pharmachin) – Furosemidum 20 mg v 1 amp.; diuretikum, antihypertenzívum;
→Furosemidum.
®

Furanhtril tbl. (Pharmachin) – Furosemidum 40 mg v 1 tbl.; diuretikum, antihypertenzívum;
→Furosemidum.
®

Furantral inj. a tbl. (Polfa) – Furosemidum 20 mg v 1 amp., resp. 40 mg v 1 tbl.; diuretikum,
antihypertenzívum; →Furosemidum.
®

Furantoin pst. (Léčiva) – Nitrofurantoinum 150 mg + Zinci stearas 1,5 g + Titanii dioxidum 1,5 g v 30
g pasty; chemoterapeutikum. Základ pasty: Alcoholes lanae, Cera japonica, Cera alba, Dimodan S,

Ceresinum, Paraffinum liquidum, Vaselinum album, Methylparabenum, Aqua demineralisata;
chemoterapeutikum, dermatologické externum; →nitrofurantoín.
Indikácie – mikróbiový, numulárny, poúrazový, impetiginizovaný a varikózny ekzém; krytie vredov
prekolenia, ošetrovanie impetiginizovaného mykotického ochorenia a i., dermatóz, povrchových
pyodermií (impetigo, folikulitída, sycosis staphylogenes) po odstránení nánosu krúst, seboroická
dermatitída s moţnosťou impetiginizácie. Neţiaduce účinky, kontraindikácie a dávkovanie
→nitrofurantoín.
®

Furantoin Léčiva tbl. obd., tbl. vag. (Léčiva) – Nitrofurantoinum 100 mg v 1 dr. al. 1 vagí-novej tbl.;
chemoterapeutikum; →nitrofurantoín.
®

tbl. (Medexport) – Furazolidonum 50 mg v 1 tbl.; chemoterapeutikum; →Fura-

Furasolidon
zolidonum.

furazabol – syn. androfurazanol, furazanol, 17-metyl-5androstano[2,3-c]-[1,2,5]-oxadiazol-17-ol, C20H30N2O2, Mr 330,47;
®
®
®
®
anticholesterolemikum (DH 245 , Frazalon , Miotolon , Myotolon ).
Furazabol

furazolidón →Furazolidonum.
®

Furazolidone
tbl.
→Furazolidinum.

(Medexport)

–

Furazolidonum

50

mg

v

1

tbl.;

chemoterapeutikum;

Furazolidonum – skr. Furazolidon., ČSL 4, 3-[[(5-nitro-2-[furanyl)metylén]amino]-2-oxazolidinón,
C8H7N3O5, Mr 225,16. Je to ţltý, jemne kryštalický prášok, bez zápachu, chuti po chvíli horkej.
Pôsobením svetla pozvoľna hnedne, najmä jeho vodné rozt. Je prakticky nerozp. vo vode a v 95 %
liehu, veľmi ťaţko rozp. v chloroforme, ťaţko rozp. v dimetylformamide; antibaktériová a
antriprotozoárna látka, účinná proti gramnegat. črevným mikroorganizmom
a trichomoniáze.
Furazolidonum

Dôkaz
a) Asi 5 mg sa rozpustí v 5 kv. dimetylformamidu, pridá sa 5,0 ml vody, 4 kv. čerstvo pripraveného
rozt. pentakyanonitrozylţelezitanu sodného a 1,0 ml zriedeného rozt. hydroxidu sodného; vznikne
intenzívne zelené sfarbenie (rozdiel od nitrofuralu a nitrofurantoínu).
b) Niekoľko kryštálikov látky sa pridá k zmesi 9,0 ml dimetylformamidu, 1,0 ml 95 % liehu a 6 kv.
liehového rozt. hydroxidu draselného; vznikne naskôr modré, postupne modrofialové aţ
červenofialové sfarbenie (rozdiel od nitrofuralu a nitrofurantoínu).
c) Absorpčné spektrum, ropzt. skúšanej látky zo stanovenia (10 mg/l), merané v 10 mm vrstve proti
vode, javí v ultrafialovej časti max. pri 260 ± 1 a 367 ± 1 nm, min. pri 250 ± 1 a 303 ± 1 nm.
Stanovenie obsahu
Asi 0,05000 g vysušenej látky sa v odmernej banke na 500 ml rozpustí v 15 ml dimetylformamidu a
doplní vodoupo značku. Ďalším riedením vodou sa rozt. upraví na koncentráciu vhodnú na
spektrofotometrické meranie (10 mg/l) a meria sa absorbancia výsledného rozt. pri 367 nm proti
vode.

Uschováva sa v dobre uzavretých nádobách a chráni pred svetlom. Nesmie sa vydávať bez
lekárskeho predpisu.
Pouţíva sa per os v th. hnačiek a enteritíd vyvolaných citlivými mikróbmi per os a intravaginálne v
kombinácii s nifuroxímom pri baktériovej, kandidovej a trichomonádovej vaginitíde.
®

®

®

®

®

®

Prípravky – NF 180 , Diarlam , Furasolidon tbl., Furazolidone tbl., Furovag tbl., Furoxane ,
®
®
®
®
®
®
®
®
®
Furoxone , Giardil , Medaron , Neftin , Nicolen , Nifulidone , Ortazol , Roptazol , Tikofuran ,
®
Topazone .
furazólium – 6,7-dihydro-3-(5-nitro)-2-furyl)-5H-imidazo[2,1-b]tiazol, chemoterapeutikum; pouţíva sa
vo forme chloridu C9H13ClN3O9S, Mr 273,71 a tartrátu C13H13N3O9S.
Furazóliumchorid

furca, ae, f. – [l.] vidlica.
furcatio, onis, f. – [l.] vidlica, anat. oblasť mnohokoreňového zuba v mieste vetvenia koreňov.
furcelarán – dánsky agar, ţivica získaná z červených rias Furcellaria fastigiata, čeľade Furcellariaceae, radu Gigartinales (Rhodophyceae) rastúcich v sev. Európe (Kattegat). Pouţíva sa v
®
potravinárstve, farm. priemysle, v bakteriol. pôdach a i. (Burtonite 44 ).
furcocercus, a, um – [l. furca vidlica + g. kerkos chvost] majúci vidlicovitý chvost.
furcula, ae, f. – [l.] vidlička; vyvýšenina tvaru kopyta v embryonálnom laryngu spájajúca apertura
pharyngealis ventralis a lateralis.
®

Furesis tbl. (Orion) – Furosemidum 40 mg v 1 tbl.; diuretikum, antihypertenzívum; →furosemid.
,

furetidín – etylester kys. 4-fenyl-1-[(tetrahydro-2-furanyl)-metoxy]-4-piperidínkarboxylovej; 1-(2 tetrahydrofurfuryloxyetyl)-norpetidín, C21H31NO4, Mr 361,47; derivát
norpetidínu, môţe vyvolať závislosť, podlieha zákonným opatreniam proti
omamným látkam (opiát).
Furetidín

furfur, uris, n. – [l.] otruby; šupiny, lupiny, odlupujúce sa koţné šupiny.
furfuraceus, a, um – [l. furfur otruby] jemne rozptýlený, podobný lupinám al. otrubám, otrubovitý.
furfurál →2-furaldehyd.
furfurán →furan.
furfurol →2-furaldehyd.
furfurylmetylamfetamín – N-metyl-N-(1-metyl-2-fenyletyl)-2-furánmetánamín, C15H19NO, Mr 229,31;
®
anorektikum (Furfenorex ; dl-forma cyklohexylsulfamát C2H32N2O4S –
®
Frugalan ).
Furfurylmetylamfetamín

Fúria – jedna z erínií, g. bohýň pomsty, znázorňovaná s pochodňami v rukách a hadmi vo vlasoch,
pomstiteľka krivej prísahy, symbol skazy a nešťastia.
furibundus, a, um – [l. furere šalieť, zúriť] zúrivý, besný.
furiosus, a, um – [l. furia šialenstvo, zúrivosť] furiózny, zúrivý, divoký.
furobufén –

-oxo-2-dibenzofuránbutánová, C16H12O4; antiflogistikum.

furodazol – 2-(2-furanyl)-7-metyl-1H-imidazolhydrát, C15H11N3O2.xH2O; anthelmintikum.
furokumarín – furocoumarinum, syn. psoralén, fotosenzibilizujúca látka s antimykotickým účinkom
nachádzajúca sa v niekt. rastlinách (petrţlen, figy); stimuláciou tvorby melanínu vyvoláva zhnednutie
koţe; →chloazma; →PUVA.
furol →2-furaldehyd.
®

Furomex tbl. (Orion) – Furosemidum 40 mg v 1 tbl.; diuretikum, antihypertenzívum; →furosemid.
®

Furon tbl. (Merckle) – Furosemidum 40 mg v 1 tbl.; diuretikum, antihypertenzívum; →furosemid.
furonazid – [1-(2-furanl)etylidén]hydrazid kys. 4-pyridínkarboxylovej; -metylfurfurylidénhydrazid kys.
®
izonikotínovej, C12H11N3O2, Mr 229,23; tuberkulostatikum (INF ,
®
®
®
Furilazone , Citizina , Menazone ).
Furonazid

furor, is, m. – [l. furere besnieť, šalieť, zúriť] obsol. výrazy šialenosť, zúrivosť, besnenie; vyskytuje sa
pri epilepsii a psychózach.
Furor amatorius – zvýšená sexuálna túţba, erotománia.
Furor epilepticus – epileptická zúrivosť, epileptický raptus; →epilepsia.
Furor genitalis →erotománia.
Furor hystericus – furiózna hystéria, hysterická porucha so záchvatmi zlosti a zúrivosti.
Furor loquendi →logorrhoe.
Furor operandi – delírium zamestnanosti, floccilegium.
Furor scribendi – grafománia.
Furor secandi – tomománia.
Furor transitorius – prechodný hnev, zlosť, zúrivosť.
Furor uterinus – nymfománia.
furosemid →Furosemidum.
®

Furosemid Biotika inj. (Hoechst-Biotika) – Furosemidum 10 mg v 1 amp.; diuretikum, antihypertenzívum; →Furosemidum.
®

Furosemid Biotika Forte inj. (Hoechst-Biotika) – Furosemidum 12,5 mg v 1 amp.; diureti-kum,
antihypertenzívum; →Furosemidum.
furosemidový test →testy.
®

Furosemid Slovakofarma tbl. (Slovakofarma) – Furosemidum 40 mg v 1 tbl.; diuretikum,
antihypertenzívum; →Furosemidum.

®

Furosemid Slovakofarma Forte tbl. (Slovakofarma) – Furosemidum 250 mg v 1 tbl.; diuretikum,
antihypertenzívum; →Furosemidum.
®

®

Furosemidum natricum →Furosemid Ratiopharm inj., Furosemid Ratiopharm 250 . inf.
®

Fusafunginum →Bioparox aer .
Furosemidum – skr. Furosemid., ČSL 4, kys. 5-(aminosulfonyl)-4-chlór-2-[(2-furanylmetyl)amino]benzoová, C12H11ClN2O5S, Mr 330,77; sulfónamid, slučkové diuretikum, antihypertenzívum so
silným a rýchlo nastupujúcim účinkom. Je to biely al. takmer biely mikrokryštalický prášok, bez
zápachu a takmer bez chuti. Pôsobením svetla pozvoľna tmavne. Je prakticky nerozp. vo vode,
mierne rozp. v 95 % liehu a prakticky nerozp. v chloroforme. Rozpúšťa
sa v rozt. alkalických hydroxidov.
Furosemidum

Dôkaz
a) Asi 0,03 g vzorky sa rozpustí v 3,0 ml 95 % liehu a pridajú sa 2,0 ml rozt. dimetylaminobenzaldehydu: po chvíli vznikne intenzívne červené sfarbenie.
b) Asi 0,02 g vzorky sa varí 2 min s 5,0 ml zriedenej kys. chlorovodíkovej a 5,0 ml vody. Rozt. sa
ochladí, pridá sa 1 kv. rozt. dusitanu sodného a 2,0 ml rozt. 50 mg 2-naftolu v 5,0 ml rozt. hydroxidu
sodného; vznikne oranţovočervená zrazenina (aromatický amín po hydrolýze).
c) Absorpčné spektrum rozt. skúšanej látky v metanole (5,0 mg/l), merané v rozpätí 220 – 300 nm v
10 mm vrstve proti tomu istému rozpúšťadlu, javí max. pri 230 ± 2 nm a 274 ± 1 nm a min. pri 248 ±
1 nm.
Stanovenie obsahu
Asi 0,6000 g vzorky sa rozpustí v 50,0 ml metanolu, pridá sa 5 kv. rozt. bromtymolovej modrej a
titruje sa odmerným rozt. hydroxidu sodného 0,1 mol/l zo ţltého do modrého sfarbenia. Zistená
spotreba sa koriguje výsledkom slepého pokusu.
1 ml odmerného rozt. hydroxidu sodného 0,1 mol/l zodpovedá 0,03307 g C12H11ClN2O5S.
Uschováva sa v dobre uzavretých nádobách a chráni pred svetlom. Nesmie sa vydávať bez
lekárskeho predpisu.
F. sa z GIT rýchlom resorbuje asi 80 % podanej látky, viaţe sa na plazmatické bielkoviny,
metabolizuje sa v pečeni, vylučuje sa obličkami najmä tubulárnou sekréciou (88 %) a ţlčou do
stolice (12 %). V tele sa nehromadí.
Po p. o. podaní nastupuje účinok do 1 h, po i. v. podaní uţ za 2 – 10 min.; jeho t0,5 je 0,5 – 1 h.
–
Blokuje resorpciu Cl a vody vo vzostupnom ramene Henleho slučky. Tento jeho účinok zosilniť
napr. tiazidmi, kt. zasahujú na inom mieste nefrónu. Pôsobí aj pri glomerulárnej filtrácii < 5ml/min.
+

–

+

2+

2+

Po furosemide sa silne zvyšuje nielen vylučovanie Na a Cl , ale aj K , Mg a Ca . Na rozdiel od
tiazidových d. nenastáva aktivácia intrarenálnych kompenzačných mechanizmov, ale naopak ich
útlm; glomerulárna filtrácia sa môţe skôr zvýšiť. Azotémia sa nezvyšuje ani pri veľmi obmedzenej
funkcii obličiek.
I. v. sa podáva 20 – 40 mg, pri zníţených obličkových funkciách treba dávku zvýšiť, pri anúrii z
obličkových príčin sa môţe podať aţ 3000 mg/d. Pri perorálnom podávaní je začiatok a trvanie jeho
účinku asi dvojnásobné a účinnosť asi polovičná, preto sa podávajú dvojnásobné dávky. Max.
denná dávka sa však nezvyšuje. Silný diuretický účinok trvá v závislosti od dávky a cesty aplikácie 2
aţ 4 h.

Indikácie – edémy kardiálneho, renálneho, hepatálneho pôvodu, edémy pri neskorej gestóze; edém
pľúc, edém mozgu, hyperkaliémia, forsírovaná diureza pri otravách (napr. barbiturátmi).
Kontraindikácie – akút. glomerulonefritída, akút. renálne zlyhanie, pečeňová kóma, prekoma-tózne
stavy spojené s pečeňovou cirhózou, ťaţká hypokaliémia a hyponatriémia.
Nežiaduce účinky – hyperurikémia, zhoršenie tolerancie glukózy. Pri dlhšom podávaní hrozí riziko
hypokaliémie, alkalózy, hypovolémie, ortostatickej hypotenzie, infarkt myokardu, poruchy sluchu.
Zvyšuje ototoxickosť a nefrotoxickosť iných liekov. Moţná je fotosenzibilizácia koţe, poruchy vízu,
hnačka, bolesti hlavy, bolesti v mieste inj., ţalúdkové kŕče, zriedka koţné vyráţky, dna, poruchy
funkcie pečene, leukopénia, pankreatitída, trombocytopénia, hyperglykémia. Skresľuje výsledky
stanovenia glykémie, dusíka močoviny, vápnika, chlori-dov, horčíka, draslíka, a sodíka v sére.
Interakcie – nemmajú sa súčasne podávať antihypertenzíva,
antidiabetiká, chloralhydrát, probenecid a ototoxické lieky.

antikoagulanciá, perorálne

Dávkovanie – podáva sa vo forme rozt. p. o. 8 al. 10 g/l, tbl. 20, 40 al. 80 mg a inj. 10 g/l, a to v
dávke 20 – 120 mg jednorazovo ráno, pri vyšších dávkach v 6 – 8 h intervaloch, pri dlhodobej th. v 2
aţ 3-d odstupoch. Na dosiahnutie rýchleho účinku sa môţe podať v i. v. inj. al. infúzii. Rýchlosť
infúzie nemá prekročiť 4 mg/min. Deťom sa podáva 2 – 6 mg/kg/d. Th. dávka p. o. 0,04 g, i. m. a i. v.
0,02 – 0,04, denná p. o. 0,04 – 0,12 g, i. m. a i. v. 0,02 – 0,04 g.
®

®

®

®

®

®

Prípravky – LB-502 , Aisemid , Aluzine , Apo-Furosemide 20 a 50 mg tbl., Beronald , Desdemin ,
®
®
®
®
®
®
®
®
Discoid , Diural , Dryptal , Dryptal (Frusemide) tbl., Durafurid , EDEMEX tbl., Endural , Errolon ,
®
®
®
®
®
®
®
®
Eutensin , Frusemin , Frusetic , Drusid , Fulsix , Fuluvamide , Furanthril inj. a tbl., Furanthril tbl.,
®
®
®
®
®
®
Furantral inj. a tbl., Furesis , Furomex tbl., Furon tbl, Furo-Puren , Furosedon , Forosemide
®
®
®
®
,,Mita“ , Furosemid Biotika inj., Furosemid Biotika Forte inj., Furosemid Slovakofarma tbl.,
®
®
®
®
®
®
®
Furosemid Slovakofarma Forte tbl., Hydroled , Hydrorapid , Katlex , Lasilix , Lasix , Lowpstrom ,
®
®
®
®
®
®
®
®
Macasirool , Mirfat , Myrosemide , Nicorol , Odemase , Oedemex , Profemin , Rosemide ,
®
®
®
®
®
®
Rusyde , Transit , Trofurit , Urosemide , Urex ; f. natricum – Furosemid Ratiopharm inj.,
®
Furosemid Ratipharm 250 inf.
®

Furosemidum Slovakofarma Forte tbl. (Slovakofarma) – Furosemidum 250 mg v 1 tbl.; diuretikum,
antihypertenzívum; →Furosemidum.
furostán – aglykón steroidových saponínov, bidezmozid, má cukornú časť viazanú v polohe C 3 i C26;
→saponíny.
Fu-Ro-Test →testy.
®

Furoxone – furazolidón.
fursalan – 3,5-dibróm-2-hydroxy-N-[(tetrahydro-2-furanyl(metyl]benzamid, C12H13Br2NO3, dezinficiens.
®

Fursemid tbl. (Belupo) – Furosemidum 40 mg v 1 tbl.; diuretikum, antihypertenzívum;
→Furosemidum.
fursultiam – syn. fursultiamín, N-[(4-amino-2-metyl-5-pyrimidinyl)metyl]-N-[4-hydroxy-1-metyl-2[[tetrahydro-2-furanyl(metyl]-ditio]-1-butenyl]formamid,tiamín tetrahydrofurfuryldisulfid, C17H26N4O3S2,
Mr 398,56; vitamínový kofaktor enzýmov, →vitamín
®
®
®
®
B1 (Alinamin F , Diteftin , Judolor , TTFD ).
Fursultiam

furteren – syn. furmateren, 6-(2-furanyl)-2,4,7-pteridíntriamín, C10H9N7O, Mr 243,24; diuretikum (F
®
®
6113 ; formiát – Furedeme ).

Furteren

+

furtretónium – syn. furtrimetónium, N,N,N-trimetyl-2-furánmetanamínium, [C8H14NO] , Mr 140,20;
®
cholínergikum (benzénsulfonát C14H19NO4S – Benzamon ; p-toluénsulfonát C15H21-NO4S –
®
®
®
Fisostina ; jodid C8H14INO, parasympatikomimetikum – Furamon , Furanol ).
Furtretónium

furunculosis, is, f. – [l. furunculus + -osis stav] →furunkulóza.
furunculus, i, m. – [l. malý zlodej, hnisavý zápal; čes. neţít] →furunkul.
furunkul – [furunculus] akút. hnisavý ohraničený zápal vlasového (chlpového) puzdra al. mazovej
ţľazy vychádzajúci obyčajne z →folikulitídy (perifolikulitída). Prejavuje sa ako bolestivý,
začervenený uzlík s centrálnym zhnisaním veľkosti fazule aţ lieskovca a silným opuchom okolia,
príp. tvorbou →karbunkula. Uvoľnením nekrotického čapu a po vyprázd-není obsahu nastáva
granulácia a zahojenie jazvou. Pôvodcom je Staphylococcus aureus. Lokalizuje sa najčastejšie na
šiji, v sedacej časti, vnútornej strane stehien, vonkajšom zvukovode, vestibulum nasi. Vzniká u
disponovaných osôb so zníţenou odolnosťou (diabetes mellitus, chron. infekčné a metabolické
ochorenia, deficit imunity, kachexia), ekzémom a i. svrbivé dermatózy následkom častých exkoriácií.
Ku komplikáciám patrí regionálna lymfan-gitída a lymfadenitída, pri lokalizácii na tvári (nos, horná
pera) je nebezpečie trombózy sínusov, meningitídy a sepsy.
Dfdg. – pri lokalizácii v axilách a perigentiálne treba odlíšiť hidrosadenitis suppurativa, pri kt.
nebývajú nekrotické čapy, a v bradatej časti hĺbkovú trichofýciu (myokologické vyšetrenie).
®

Th. – lokálne Saloxyl ung., zohrievanie soluxom, pri fluktuácii malá incízia. Vytláčanie hnisu je
nebezpečné, najmä pri f. na tvári. Pri celkových príznakoch antibiotiká podľa citli-vosti.
furunkuloidný – [furunculoidus] podobný furunkulu al. vredu.
furunkulóza – [furunculosis] recidivujúci al. kontinuínny výskyt jednotlivých al. mnohopočetných
→furunkulov na rôznych častiach tela. Postihuje najmä osoby s poruchou imunity. Th. – celkove
antibiotiká podľa citlivosti, stafylokokový anatoxín (Stafana‹), autovakcíny, heterovakcíny,
autohemoterapia, transferové faktory; lokálna th.; →folikulitída.
Blastomycetická furunkulóza – furunculosis blastomycetica, systémová hubová infekcia, pri kt. sa
lézie podobajú furunkulom; →blastomykóza.
Kryptokoková furunkulóza – furunculosis cryptococcica, systémová hubová infekcia, pri kt. sa
lézie podobajú furunkulom; →kryptokokóza.
Furunkulóza lona – furunculosis vulvae, hlboká folikulitída al. perifolikulitída vlasatej časti vulvy,
vyvolaná Staphylococcus aureus, kt. môţu vyústiť do abscesu. Prejavuje sa klasickými príznakmi
zápalu vrátane lymfadenitídy a lymfangitídy. Po splynutí viacerých folikulitíd vzniká karbunkul. Treba
vţdy vylúčiť diabtes mellitus.
furyl – 2-furyl; -furyl, jednoväzbová skupina vzniknutá odobratím jedného vodíka od →furánu; číslica
al. g. písmeno pred názvom udáva polohu atómu, na kt. je voľná väzba.
2-furylmetanol – derivát furánu, kt. vzniká redukciou furfurálu; →2-furaldehyd.
2-furylmetántiol – sírny derivát 2-furylalkoholu, podmieňuje arómu praţenej kávy; →furán.
fus. – skr. z l. fusus tavený.

Fusafunginum →fuzafungín.
fusario׀toxic׀osis – [Fusarium + g. toxikon jed + -osis stav] →fuzariotoxikóza.
Fusarium – druh húb Fungi imperfecti radu Moniales, čeľade Tuberculariaceae; zrelé štádiá mnohých
druhov patria do triedy Ascomycetes, radu Hypocreales. Niekt. druhy sú dôleţitými patogénmi
rastlín, iné sú oportnúnnymi pôvodcami infekcií človeka a zvierat; →fuzarióza. Izolovali sa z loţísk
pri otomycosis externa a mykotickej keratitíde. F. oxysporum a F. solani sa často spájajú s
mykotickou keratitídou a vyvolávajú deštrukciu oka. Dermatomykózu koní nevyvoláva pp. F.
equinum (ako sa to predpokladalo), ale Microsporum canis.
fuscín – [l. fuscus hnedý] 1. 9,10-dihydro-5-hydroxy-4,8,8-trimetyl-2H,4H-benzo[1,2-b:4,3-c,]dipyran2,6(8H)-dión, C15H16O5, Mr 276,28; oranţový antibiotický pigment produkovaný hubou Oidiodendron
fuscom Robak. Ľahko sa redukuje účinkom hydrosulfitu a i. redukujúcich
látok na bezfarebný dihydrofuscín, C15H18O5. 2. Hnedé pigmenty, ktr.
vznikajú ako odpadové produkty krvných farbív, vyskytujú sa v ţlči, moči
a stolici; dvojjadrové pyrolové deriváty s negat. pentdyopentovou
reakciou; por. →lipofuscín. 3. Ţlté aţ hnedé farbivo epitelu chorioidey.
Fuscín

fuscus, a, um – [l.] tmavý, hnedý.
fuseau pl. fusaeux – [franc.] makroaleuriospóra al. makrokonídium.
fusicellularis, e – [l. fusus vreteno + l. cellula bunka] →fuzicelulárny.
®

Fusidin Sodium tbl. (Medexport) – Natrii fusidas 125 al 250 mg v 1 tbl.; antibiotikum; →fuzidát.
fusiformis, e – [l. fusus vreteno + g. forma tvar] →fuziformný.
Fusiformis – starší názov rodu Fusobacterium.
fusimotoricus, a, um – [l. fusus vreteno + l. motoricus pohybový] →fuzimotorický.
fusio, onis, f. – [l. fundere vylievať] fúzia, splynutie, zlúčenie; napr. spojenie obrazu pravého a ľavého
oka do jedného.
Fusobacterium – starší názov Fusiformis, rod gramnegat., anaeróbnych, nesporulujúcich baktérií z
čeľade Bacteroidaceae. Majú štíhly, vretenovitý tvar. Sú zloţkou normálnej flóry telových dutín u ľudí
i zvierat. Niekt. druhy sú patogénne a vyvolávajú purulentné al. gangrenózne infekcie.
Fusobacterium gonidiaformans – syn. Actinomyces gonidiaformis, druh izolovaný u ľudí z loţísk
infekcie dýchacích, močových ciest a GIT.
Fusobacterium mortiferum – druh izolovaný z loţísk infekcie pri abscesoch, sepse, uroinfektoch
a pleuritíde.
Fusobacterium naviforme –druh izolovaný u ľudí z abscesov a i. klin. vzoriek; nachádza sa v GIT
potkanov.
Fusobacterium necrophorum – syn. Actinomyces necrophorum, A. pseudonecrophorus,
Bacteroides fundi-liformis, Fusoformis necrophorus, Schmorlov bacil, Sphaerophorus necrophorus,
Spherophorus funduliformis, triviálne Badayove paličky. Pleomorfný druh nachádzajúci sa v normálnych telových dutinách; môţe vyvolať virulentné diseminované infekcie, nekrotické lézie, abscesy a
sepsu.
Fusobacterium nucleatum – syn. Bacillus fusiformis, F. fusiforme, druh izolovaný z normálnej
ústnej dutiny, horných dýchacích, močových ciest a GIT, ako aj z infikovaných loţísk v ústnej duti-

ne, pľúcach, mozgu. Patrí k najčastejším baktériám izolovaným z loţísk pri akút. nekrotizujúcej
gingivitíde. V symbióze s Treponema vincenti býva pôvodcom Plautovej-Vincentovej angíny,
ulceróznej stomatitídy, nómy.
Fusobacterium plauti-vincenti →Leptotrichia buccalis.
Fusobacterium russii – druh izolovaný z perianálnych abscesov a ľudskej a zvieracej stolice.
Fusobacterium varium – druh izolovaný z GIT ľudí a zvierat, ako aj hnisavých loţísk.
fusocellularis, e – [l. fusis vreteno + l. celulla bunka] fuzocelulárny, vretenobunkový.
fusospirillosis, is, f. – [l. fusis vreteno + l. spirilla špirálka, závitok] →fuzospirilóza.
fusospirochaetosis, is, f. – [fuso- + spirochaeta + -osis stav] →fuzospirochetóza.
fustigatio, onis, f. – [l.] →flagellatio.
fustín – syn. dihydrofisetín, (trans)-2-(3,4-dihydroxyfenyl)-2,3-dihydro-3,7-dihydroxy-4H-benzopyran4-ón, C15H12O6, Mr 288,25; látka získaná z dreva stromu Rhus continus
L. (Venice Sumac), R. succedanea L. (Anacardiaceae) a Gleditsia
triacanthos L. (Leguminosae).
Fustín

Fusulina – vyhynulý rod jednobunkových morských ţivočíchov zo skupiny veľkých dierkovcov (2 – 10
mm).
fusus, a, um – [l. fundere vylievať] tavený, ropený, liaty; plynulý, roztiahnutý.
futurológia – náuka o budúcnosti. F. vnikla v 40. r. tohto stor. Zahrňuje všetky typy predpovedí,
projektov a lineárnych programov, všetky modely plánovania rôznych oblastí činností, ako aj odhad
cieľov, noriem a hodnôt týkajúcich sa budúcnosti. Jedným z jej zakladateľov bol Flechtheim. R. 1961
začína vychádzať buletín Futuribles, podporovaný Fordovou nadáciou, kt. v duchu jeho programu
utvorila medzinárodný komitét ekonómov, sociológov, politológov a pracovníkov iných
spoločenských vied. Významné miesto v ňom zaujímal franc. politológ Bertrand de Jouvenel, autor
,
knihy ,,L art de la conjecture“ (Umenie predpokladu, Monaco 1964). R. 1967 sa konala konferencia
na tému Medzinárodný výskum budúcnosti v Oslo. Vo Francúzsku vznikla tzv. skupina 1985, kt.
pozostávala z predstaviteľov rôznych vedných oblastí počnúc ekonómiou a sociológiou aţ po
lekárstvo a architektúru a mala načrtnúť obraz franc. spoločnosti k r. 1985. Patril k nej aj J.
Fourastié, autor knihy Les 40 000 heures (Paris 1965)
fúzačkovité →Cerambycidae.
fuzafungín – Fusafunginum, antibiotikum, antimykotikum izolované z druhov Fusarium, napr. F.
lateritium Wr.
®

®

®

Prípravky – S 113 , Biofusal , Bioparox aer. (Laboratories Servier (obsahuje navyše Isopropylis
®
®
®
myristas a Ethanolum 95 % ad 20 ml), Fusaloyos , Fusarine , Locabiotal .
®

Prípravok Bioparox aer. sa pouţíva na miestnu aplikáciu pri rinitíde, faryngitíde, laryngitíde,
tracheitíde, tonzilitíde a sinusitíde. K neţiaducim účinkom patrí pocit pichavého pruritu a suchosti
slizníc a dráţdenie ku kýchaniu. Vstrekuje sa do úst kaţdé 2 – 3 h 4 dávky/d, deťom 2 aţ 12-r. 3 –
4-krát/d 2 dávky. Do jedného nosového otvoru sa aplikujú kaţdé 2 – 3 h 2 dávky, deťom 2 – 12-r. 3
– 4-krát 1 dávka.

fuzariotoxikóza – [fusariotoxicosis] forma mykotoxikózy vyvolaná hubami rodu Fusarium; →fuzarióza.
fuzarióza – 1. invazívne plesňové ochorenie vyvolané nepravými hubami rodu →Fusarium. Je
rezistentné na mnohé antimykotiká. Th. je chir. odstránenie loţiska. Podávajú sa rastové faktory a
vysoké dávky lipozómových amfotericínov, napriek tomu je však pri invazívnej orgánovej forme al.
fuzáriovej fungémii mortalita takmer 100 %; 2. druh rastlinnej choroby; plesňová choroba klíčiaceho
obilia.
fuzarubín – syn. ozyjavanicín, 3,4-dihydro-3,6,9-trihydroxy-7-metoxy-3-metyl-1H-nafto[2,3-c]pyran5,10-dión, C15H14O7, Mr 306,26; látka izolovaná z huby Fusarium
solani.
Fuzarubín

fúzia – [fusio] 1. fyz. splývanie jadier. Pri teplote niekoľko miliónov kelvinov sa ľahké jadrá spájajú do
ťaţších pričom sa uvoľňuje energia; f. vodíkových jadier prebieha vo veľkých rozmeroch milióny r.
vnútri Slnka a hviezd. Pri týchto teplotách sú všetky atómy ionizované na kladne nabité jadrá a
voľné elektróny. Táto zmes dvoch opačne nabitých plynov je navonok elekt. neutrálna a má
pozorovateľné elektromagnetické vlastnosti (výbornú vodivosť). Takýto ionizovaný plyn sa volá
plazma.
2. Cytol. splynutie buniek, resp. častí (napr. pri pinocytóze).
3. Gen. viac-menej trvalé spojenie nehomologických chromozómových ramien al. fragmentov po
fragmentácii.
4. Oftalmol. koordinácia separovaných obrazov toho istého objektu obidvoch očí do jedného obrazu
(binokulárna fúzia).
5. Chir. operačné utvorenie ankylózy al. artrodézy.
6. Ortop. vrodené splynutie stavcov, vývojová porucha vznikajúca vo včasnom embryonálnom vývoji;
blokový stavec.
fuzicelulárny – [fusicellularis] vretenobunkový.
fuzidát sodný – Natrii fusidas, sodná soľ →kyseliny fuzidovej, C31H47NaO6, bakteriostatické
antibiotikum so steroidovou štruktúrou; má úzke antimikróbiové spektrum voči gramnegat. kokom a
vynikajúci účinok na kmene Staphylococcus aureus produkujúce -laktamázu. Inhibuje
proteosyntézu na ribozómoch. Rezistencia na f. s. vzniká veľmi rýchlo. Po podaní p. o. sa pomay,
ale dostatočne vstrebáva, v prítomnopsti potravy, najmä mlieka je absorpcia horšia. Max.
koncentrácia v krvi sa utvorí za 4 h po podaní, ppotom veľmi pomaly klesá, detegovateľnmé
mnoţstvá v krvi sú ešte 24 h po podaní. Na plazmatické bielkoviny sa viaţe aţ z 95 %. Dobre
preniká do telových tekutín a tkanív s výnimkou CNS. Distribučný priestor je 0,6 l/kg. Podstatná časť
materskej oátky sa metabolizuje v pečeni na min. 3 málo účinné metabolity. Vylučuje sa významne
ţlčou do stolice, 2 % podanej dávky v účinnej nezmenenej forme. Exkrécia močom je min. Biol. t0,5 je
5 – 6 h, pri obličkovej nedostatočnosti sa nepredlţuje. Kys. fuzidová sa nedialyzuje.
Indikácie – ochorenia vyvolané stafylokokmi rezistentnými na iné antibiotiká, v kombinácii s inými
antibiotikami, napr. oxacilínom a tetracyklínoim, čím sa dosahuje vyšší účinok.
Nežiaduce účinky – ojedinelé sú ťaţkosti zo strany GIT, alergické reakcie.

Dávkovanie – 3-krát/d 0,5 – 1 g počas 7 – 10 d, pri osteomyelitíde 2 – 3 týţd. (1 g prípravku
obsahuje 7 mmol sodíka).
®

®

®

®

®

Prípravok – Fucidin , Fucidina , Fucidine , Fucidin Intertulle , Fusidin Sodium .
fuziformný – [fusiformis] vretenovitý.
fuzikládium – chrastavosť ovocia, najmä jabĺk a hrušiek. Prejavuje sa čiernymi sadzovitými škvrnami,
scvrkávaním a horknutím plodov. Pôvodcom je Venturia (Endostigma) s konídiovou formou
Fusicladium. Prezimuje na lupeňoch a spadnutých listoch. Ochranu umoţňuje pouţitie meďnatých
látok (→fungicídy).
fuzikokcín – hlavný toxín izolovaný z filtrátu kultúry Fusicoccum amygdali, patogénnej huby
zodpovednej za chorobu mandlí a broskýň. F. aktivuje centrálny
transportný systém interakciou s plazmalemovou ATPázou a stimuluje
konverziu fosfátovej väzbovej energie na energiu protónového
gradientu. Vo vyšších rastlinách vyvoláva zväčšenie buniek, výtok
+
protónov a K , ako aj otváranie stóm. Na huby, baktérie ani ţivočíchy
nepôsobí.
Fuzikokcín

fuzimotorický – [fusimotoricus] intrafuzálny vlákno svalového vretienka, motorické nervové vlákno motoneurónov svalového vretienka.
fuzinit – najviac preuhoľnený mikrolit pribliţne rovnakého zloţenia vo všetkých druhoch uhlia.
fuzit – vláknitá zloţka, čierneho uhlia, kt. má vzhľad dreveného uhlia.
fuzobaktéria →Fusobacterium.
fuzocelulárny – [fusocellularis] vretenobunkový.
fuzogény – látky urýchľujúce fúziu lymfocytov s myelómnovými bunkami. Pouţívajú sa pri príprave
→monoklonových protilátok. Patrí k nim napr. inaktivovaný vírus Sendai, polyetylénglykol (Mr 2000
aţ 6000).
fuzol – vedľajší produkt pri výrobe etanolu; pribudlina.
fuzospirilová symbióza – súčasný výskyt baktérií rodu Fusobacterium a spirochét (najčastejšie rodu
Borrelia). Pomnoţenie a spoločné pôsobenie týchto baktérií (najčastejšie na ústnej sliznici) môţe
vyvolať ťaţké zápaly, ako je Plautova-Vincentova angína, noma a i. Podmienkou pomnoţenia je
anaeróbne prostredie, predchádzajúce poškodenie sliznice a zníţená obranychshopnosť.
fuzospirilóza – [fusospirillosis] choroba vyvolaná fuziformnými bacilmi a spirilami.
fuzospirochetóza – [fusospirochaetosis] choroba vyvolaná fuziformnými bacilmi a spiro-chétami.
fülöppit – [Fülöp, B., maď. zberateľ nerastov] miner. monoklinický nerast, antimónová sírna soľ olova.
Füllebornova metóda →metóda.
Fürbringerov príznak →príznaky.
FVC – skr. angl. forced vital capacity usilovná →vitálna kapacita.

FVL – skr. 1. Fakultná všeobecného lékařství (t. č. 1. lekárska fakulta Univerzity Karlovej v Prahe); 2.
angl. factor V Leyden koagulačný faktor V s leydenskou mutáciou.
F-vlna – svalový potenciál vznikajúci pri elekt. stimulácii periférneho nervu následkom antidromného
-motoneurónov s následnou impulzáciou. Pozoruje sa pri
elektroneurografii; chýba pri proximálnej lézii periférneho nervu.
FVP – skr. nem. Flimmer-Verschmelzungs-Frequenz, angl. flicker-fusion-reaction; →flicker.
FW – skr. Fahraeus-Westergren; →sedimentácia krviniek.
FX, Fx – skr. angl. fracture zlomenina.
Fy – symbol pre krvné skupiny →Duffy.
fykobiliproteíny – tmavé, silne fluoreskujúce fotoreceptorové pigmenty modrozelených, červených a
kryptomonádových rias obsahujúce lineárny tetrapyrol ako prostetickú skupinu. Skladajú sa zo
ţlčového farbiva fykobilínu a apoproteínu. Podľa absorpčného max. UV ţiarenia sa delia na
fykokyány – modré asimilačné farbivá, rozp. vo vode nachádzajúce sa v siniciach (Cyanophyceae)
absorbujúce oranţové lúče; fykoerytríny – červené asimilačné farbivo, rozp. vo vode, kt. sa
nachádza v červených riasach (Rhodophyceae), absorbuje oran-ţové, modré a zelené lúče) a
alofykokyány. Fykokyány a fykoerytríny sa vyskytujú vo veľkých agregátoch, tzv. fykobilizómoch na
fotosyntetických membránach súvisiacich so systémom obsahujúcim chlorofyl, kt. sprostredkuúva
prenos energie. Podobný biliproteín zúčastňujúci sa na fotomorfogenéze je fytochróm. Vyskytuje sa
v stopových mnoţstvách v mnohých rastlinách, a to v dvoch formách závislých od striedavej
expozície červenému a infračervenému svetlu.
fykocyány →fykobiliproteíny.
fykoeritrín →fykobiliproteíny.
fyko׀mycéty →Phycomycetes.
fykomykóza – phycomycoisis subcutanea, oportúnna fykomykóza, skupina mykóz vyvolaných hubami
podkmeňa Phycomycetes. Zdrojom nákazy sú saprofytické huby v prostredí, najmä v pôde a
tlejúcich rastlinných zvyškoch. Basidiobolus haptosporus sa vyskytuje v GIT obojţivelníkov, najmä
ţiab a plazov. F. sa neprenášajú z človeka na človeka. F. sa delia na mukormykózy a
entomoftoromykózy.
Mukormykózy sú ochorenia, kt. vyvolávajú druhy radu Mucorales, a to niekt. druhy rodov Absidia,
Cunninghamella, Mortierella, Mucor a Rhizopus. Vstupnou bránou je miesto lokalizácie chorobného
procesu (prinosové dutiny, dýchacie cesty, GIT, koţné lézie). Rozoznávajú sa systémová, orgánová
a koţná forma. Mukormykózy sa delia na systémové a koţné. Systémové mukormykózy sú akút.,
obvykle smrteľné ochorenia vyvíjajúce sa ako sek. komplikácie u pacientov s ťaţkými metabolickými
poruchami (diabetes mellitus, urémia, ťaţké hnačkové ochorenia), podvyţivených, imunol.
kompromitovaných (th. kortikosteroidmi, cytostatikami, širokospektrálnymi antibiotikami), s
leukémiou a i. malígnymi ochoreniami, tbc ap. Vyskytu-jú sa sporadicky na celom svete.
Rozoznávajú sa 4 hlavné formy systémovej mukormykózy:
1. Kraniálna forma – začína sa obyčajne postihnutím prinosových dutín, odkiaľ sa šíri do nosa,
stredoušia, očnice, oka, na meningy a mozog. Sek. môţe hematogénnym rozsevom vzniknúť
pľúcna forma. Priebeh je malígny a môţe sa končiť za 2 – 10 d exitom.
2. Prim. pľúcna forma – vzniká pri vstupe nákazy dýchacími dňcestami. Proces sa začína v
bronchoch prti pľúcnom híle, odkiaľ sa rýchlo šíri do okolia, pričom postihuje najmä artérie. Vznikajú
tromby a infarkty, postihujúce pľúcne laloky al. sú rozosiate v po- dobe drobných loţísk po celých
pľúcach.

3. Gastrointestinálna forma – vyvíja sa po nákaze alimentárnou cestou. Prejavuje sa obyčajne
rozsiahlymi ulceráciami ţalúdkovej steny, kt. môţu perforovať, poškodením ciev s nekrózami
amasívnym krvácaním do priesvitu čriev. Exitus nastáva v priebehu 2 týţd.
4. Diseminovaná forma – predstavuje súhrn predchádzajúcich foriem, v kt. dominuje niekt. z nich a
pripájajú sa ďalšie prejavy podľa miesta postihnutia. Priebeh tejto formy je mimo-riadne akút. a
rýchlo sa končí exitom.
Mukormykóza kože a podkožných tkanív sa môţu vyskytovať ako komplikácia systémovej
mukormykózy, samostatná je zriedkavá, pomerne častá je v Afrike, ojedinelé prípady sa opísali v
Indii, Barme, Iraku a V. Británii. Postihuje najmä deti, častejšie chlapcov ako dievčatá.
Rinofykomykóza sa vyskytuje v oblastiach tropických dáţďových pralesov Afriky, juţ. a stred.
Ameriky a Indie. Postihuje najmä dospelých muţov, najmä poľnohospodárov al. osoby trvale
pracujúce v prírodnom prostredí.
Entomoftoromykózy vyvolávajú druhy radu Entomophthorales. Vstupná brána je často nenápadná,
môţe ísť o drobné poranenie v mieste neskoršieho vzniku príslušných prejavov (pri podkoţnej
forme) al. na nosovej sliznici pri rinofykomykó ze). Patrí sem podkoţná forma a phycomycosis
entomophthorae.
Podkoţnú f. vyvoláva druh Basidobolus haptosporus. Ide o benégne ochorenie charakterizované
vznikom mohutnéhjo pevného zdurenia rozsiahlejších oblastí tela. Začína sa ako pohyblivý,
nebolestivý podkoţný uzlík pozostávajúci z eozinofilného granulomatózneho tkaniva, kt. sa
postupne zväčšuje. Od okolia je ostro ohraničený, povrch je hladký, niekedy lalokovitý. Koţa ostáva
obyčajne nezmenená, príp. edematózna, je namodralej farby a len zriedka nastáva exulcerácia,
výnimočne šírenie do hĺbky al. hematogénna propagácia s ťaţším klin. obrazom.
Phycomycosis entomophthorae – vyvoláva druh Entomophthora coronata. Prejavuje sa
obštrukciou nosa polypoidnými útvarmi. V ďalšom priebehu nastáva postihnutie prinosových dutín a
chrbta nosa. Postupne vzniká znetvorenie nosa, líc, hornej pery, postihnutie podnebia a hltana.
Dg. sa stanovuje mikroskopicky a histol. (nález neseptovaných mycéliových vláken s výraz-nou
afinitou k cievnej stene). Identifikácia druhu môţe poskytnúť úspešná kultivácia.
Th. – odporúčajú sa amfotericín B (Fungizone‹) a vysoké dávky jodidu draselného.
fylaxia – [phylaxis] ochrana organizmu proti infekčným chorobám.
fylit – jemnozrnná, tenká zbridličnatená, obyčajne zvrásnená, premenná hornina. hornina. F.
obsahuje kremeň, biolit, sericit a chlorit, menej rutilu, turmalínu, pyritu, granátu, grafitu, ţivca ap.
Vzniká premenou ílovito-kremitých bridličnatých sedimentov pôsobením veľkého jednosmerného
tlaku počas regionálnej metamorfózy. Je beţnou horninou algonkického útvaru v Čechách a
zvrásnených pohorí (Alpy, Karpaty atď.).
fylo- – [phylo] prvá časť zloţených slov s významom rastlina, rastlinný, list rastliny.
fyloanalýza – [phyloanalysis] hlbinná psychologická analýza.
fylocereus – [phylocereus] jeden z najdlhšie pestovaných kaktusov.
fylodium – [phylodium] čepeľovito rozšírená listová stopka, kt. prevzala funkciu zaniknutej listovej
čepele, napr. hrachor bezlistý.
fylogenetika – [phylogenetica] evolučné učenie, kt. študuje historický vývoj jednotlivých druhov a
skupín organizmov. Zimmermann pouţíva termín f. ako syn. biol. evolučnej teórie, zahrňujúc všetky
úrovne organizácie ţivej hmoty od molekulovej po biosféru. Experimentálna a teortická f. sa opiera o
genetiku, ekológiu a ontogenetiku a zisťuje faktory a zákonitosti evolúcie. Historická f. na základe
poznatkov porovnávacej organizmiky a ontogenetiky, taxonómie a paleontológie skúma evolučné

procesy minulosti a ohaľuje príbuznosť v historickom vývoji medzi rôznymi fosílnymi a recentnými
skupinami organizmov. Koncentrovaným výrazom jej výsledkov je fylogenetický klasifikačný systém
a rodokmeň organizmov. Vyvíja sa smerom k historiografii ţivota na Zemi vôbec. Do začiatku 20.
stor. dominovala historická f., v súčasnosti ju determinuje biol. →evolučná teória. F. je základom
antropogenézy; →človek.
fylogenéza – [phylogenesis] historický vývoj druhov. Ide o vývoj ţivých organizmov od jednoduchších
k zloţitejším; vznik a vývoj určitého kmeňa, rodu al. druhu. Pojem zaviedol Haeckel (1866). K
všeobecným zákonom f. patrí: 1. zákon adaptácie (prispôsobenia); 2. zákon monofýlie (spoločného
predka); 3. zákon korelácie (vzájomného rozvoja orgánov); 4. zákon ireverzibility (nevratnosti
vývoja); 5. zákon diferenciácie časti al. orgánov; 6. zákon rekapitulácie (opakovania), formulovaný
Haeckelom r. 1866. Štúdiom f. dnešného človeka sa zaoberá antropológia; →človek. Ako f. sa
označujú aj psychické zmeny, kt. sú viazané na vývoj človeka ako druhu a ľudskej kultúry;
→evolučná teória.
fylogénia – [phylogenia] vznik a vývoj jedincov rôznych ţivočíšnych kmeňov.
fylochinón – [phylloquinonum] syn. fytomenadión, 2-metyl-3-(3,7,11,15-tetrametyl-2-hexadecenyl)-4naftochinón. F. vzniká v zelených častiach rastlín účinkom slnečného ţiarenia. V pomerne veľkom
mnoţstve sa nachádza v paradajkách, špenáte, pečeni a
nadobličkách. Nebýva v podzemných častiach rastlín. Čistý f. je
bielo fluoreskujúca olejovitá látka, stála voči zahrievaniu na 120 °C
za prístupu vzduchu v neutrálnom prostredí počas 24 h, ale stráca
účinnosť zahrievaním na teplotu 100 °C v zásaditom prostredí.
Inaktivuje sa ultrafialovým svetlom; →vitamín K1.
Fylochinón

fyloid – [phyloidum] palístok; →Hepaticae.
fylokládium – [phylocladium] sploštený bočný konárik, kt po zaniknutí listovej čepele pre-berá funkciu
asimilácie.
fylóm – [phyloma] list v najširšom zmysle slova.
fylotaxa – [phylotaxis] usporiadanie listov na osi.
fylotaxia – [phylotaxia] náuka o zákonitom usporiadaní listov na osi.
fyloxéra – [Vitius vitifolii Shim.] cudzopasný hmyz na viniči vyciciavajúci šťavu z koreňov. Pred 120 r.
prenikla z Ameriky do Európy a zapríčinila veľké škody.
fyloxérovité →Phyloxera.
fýma – [phyma] uzol, nádor.
®

Fyrol FR-2 – 1,3-dichlór-2-propanol fosfát (3:1); tris[2-chlór-1-(chlórmetyl)etyl]fosfát, C9-H14Cl6O4P,
®
®
Mr 430,88; hasiaci prostriedok, predtým pouţívaný pri detských poruchách spánku (PF 38 , TCPP ,
®
Emulsion 212 ).
fysción – 1,8-dihydroxy-3-metyl-6-metoxyantrachinón, aglykón →antrachinónových glykozidov.
Nachádza sa napr. v krušine jelšovej (Frangula alnus Mill., Rhamnaceae) a rebarbore lekárskej
(Rheum officinale Baill., Polygonaceae).

-fyt – [-phytum] prípona z l. phyton rastlina označujúca súvislosť s rastlinou al. patol. rast, napr.
osteofyt.
fytaglutinín – [phytagglutininum] fytotoxín, kt. má schopnosť zhlukovať červené krvinky.
fytalbumín – [phytalbuminum] rastlinný albumín.
fytanát – [phytannatum] soľ al. aniónová forma →kyseliny fytánovej.
fytanoyl-CoA-hydroxyláza – peroxizómový enzým zodpovedný za -oxidáciu kys. fytánovej Jeho
dedičné chýbanie podmieňuje →Refsumovu chorobu.
fytát – [phytatum] anión →kyseliny fytínovej.
®

Fytát sodný – myo-inozitol hexakisdihydrogénfosfát sodný C6H9Na9O24P6 (Phytat D. B. ) sa
pouţíva pri hyperkalciémii.
Fytát vápenato-horečnatý →fytín.
6-fytáza – EC 3.1.3.26, enzým z triedy hydroláz, prítomný v nízkej aktivite v sliznici ilea; hydrolyzuje
kys. fytínovú (inozitolhexafosfát) pochádzajúcu potravy a uvoľnenie inozitolu z jeho viazaných
foriem.
fytín – cyklohexánhexol, C6H12O6, Mr 180,16; zmes rôznych vápenatých a horečnatých solí kys.
fytínovej (kys. mezoinozitolhexafosforečnej); vyskytuje sa v komplexoch s bielkovinami a pre rastliny
a ţivočíchy je zdrojom fosfátov.
fyto- – [phyto-] prvá časť zloţených slov s významom rastlina, rastlinný.
fytoalexíny – látky, kt. vznikajú reakciou ţivých rastlín na prenikanie parazitických mikroorganizmov,
najmä húb, do ich pletív, ale aj na infekciu
baktériami al. vírusmi, ako aj na mechanické
poranenie, UV oţiarenie, chlad, pôsobenie
fytotoxických chemikálií (ťaţké kovy) a tzv.
elicitorov. Inhibujú al. deštruujú škodlivinu.
Biosyntéza niektorých seskviterpénových
fytoalexínov. Fytuberín, solavetivón, lubimín,
hydroxylubimín a rišitín sa tvoria v zemiakoch
(Solanum tuberosum) nakazených fytoftorou
(Phytophthora); kapsidiol je fytoalexín z papriky
(Capsicum)

fytoanafylaktogén – [phytoanaphylactogenum] syn. fytosenzitinogén, antigén rastliného pôvodu, kt.
je schopný vyvolať anafylaktickú reakciu.
fytobakteriózy – [phytobacteriosis] choroby rastlín vyvolané baktériami.
fytobentos – [phytobentos] rastlinné spoločenstvo na dne vodnej nádrţe.
fytobezoár – [phytobezoar] cudzie teleso v ţalúdku pozostávajúce z rastlinného materiálu, ako je
kôra, semená a vlákna ovocia a zeleniny; →bezoár.
fytobiológia – [phytobiologia] botanika.

fytocenológia – [phytocoenologia] náuka o →fytocenózach. Je odvetvím geobotaniky (sociálna
geobotanika, rastlinná sociológia), kt. sa zaoberá výskumom rastlinných spoločenstiev a ich vzťahov
k podmienkam okolitého prostredia. Štruktúrou fytocenóz sa zaoberá synmorfológia. Reakciu
fytocenóz na podmienky prostredia a vzájomné vzťahy medzi jednotlivými druhmi fytocenóz skúma
synekológia. Vývoj a sukcesívne zmeny spoločenstiev študuje syngenetika (syndynamika,
synchronológia) a zákonitosti ich rozšírenia synchorológia.
fytocenotické jednotky – cenotaxóny, syntaxóny – klasifikačné jednotky rastlinných spolo-čenstiev.
Ich základom je asociácia, niţšou jednotkou je subasociácia, ešte niţšou jednotkou je variant a
najniţšou jednotkou facies. Floristicky a ekologicky príbuzné asociácie sa zaraďujú do vyššej,
nadradenej jednotky zväzu, príbuzné zväzy do radov, rady do tried. Najvyššia jednotka je okruh
spoločenstiev (vegetačný región), do kt. patria všetky charakteristické rastlinné spoločenstvá
vyskytujúce sa len v istej vegetačnej oblasti.
fytocenóza – [phytocoenosis] rastlinné spoločenstvo, časť biocenózy, konkrétna forma spoluţitia
populácií viacerých druhov rastlín v istom prostredí. Charakteristické pre f. je pomerne ustálené
druhové zloţenie, priestorové usporiadanie a fyziognómia ako odraz ekologických podmienok,
vnútrosociálnych vzťahov a historického vývoja. F. tvorí s prostredím, v kt. ţije, jednotný celok, kde
kaţdá zmena ţivotných podmienok ovplyvňuje vnútrodruhové a medzidruhové vzťahy. Prirodzené f.
sa po deštruktívnych vonkajších vplyvoch (poţiar, erózia) samovoľne regenerujú. Vzťahy medzi
rastlinami sú zväčša priame, kontaktné a delia sa na parazitické, symbiotické, epifytické,
mechanické, biochem., fyziol. ap. Nepriame vzťahy majú univerzálny charakter a pôsobia cez
prostredie, konkurenčné vzťahy ap. K tzv. analytickým znakom f. patrí abundancia, dominancia,
sociabilita, homogenita, frekvencia, denzita, disperzia, k syntetickým znakom prítomnosť, stálosť,
stanovenie charakteristických diferen-ciálnych a dominantných druhov určitej fytocenotickej
jednotky; →formácia.
fytodemia – [phytodemia] epidémia choroby rastlín.
fytodetritus – [phytodetritus] drvina utvorená z rozloţených rastlinných organizmov; por. zoodetritus.
fytoedafón – [phytoedaphon] rastlinné organizmy ţijúce v pôde.
fytoepizity →fytofág.
fytofág – ţivočích ţiviaci sa rastlinnou potravou. F. sa rozdeľujú na fytoepizity, napr. veľké kopytníky,
kt. spásajú trávu, a fytoparazity, napr. larvy hálkotvorného hmyzu, vošky al. háďatká parazitujúce na
rôznych častiach rastlín. Podľa miesta, kde parazit ţije, rozlišujú sa fytoektoparazity a
fytoendoparazity. Podľa druhu rastlinnej potravy sa f. delia na fruktivory (ţivia sa plodmi, napr. kaloň
jedlý), mycetofágy (cudzopasia na hubách, napr. larvy hubárok), xylofágy (ţivia sa drevom, napr.
larvy fúzačov), herbivory (parazitujú na zelených častiach rastlín, napr. kopytníky) atď.
fytofarmácia – [phytofarmacia] →fytoterapia.
fytofarmaká – [phytopharmacon] liečivá získané z rastlín. F. sú liečivá pozostávajúce výhradne al.
prevaţne z rastlín, rastlinných častí, obsahových látok rastlín (všeobecne drogy s neorganizovanou
štruktúrou, ako sú ţivice a éterické oleje), pokiaľ nie sú uvedené v ho-meopatických a
antropozofických skupinách látok (Hänsel, 1991). F. sú teda nezlučiteľné s prípravkami pouţívanými
v homeopatii a antropozofii. Podľa definície Europates a FDA f. zahrňujú menšie skupiny liečiv, kt.
účinok sa overil a väčšie skupiny, kde dôkaz o účinku v tomto zmysle ešte chýba.
F. moţno rozdeliť na: 1. chem. jednotné látky vylisované z rastlín (kardioaktívne glykozidy,
námeľové a morfínové alkaloidy a i.), z kt. mnohé sú východiskom pri príprave dôleţitých
semisystntetických liečiv; 2. chem. nejednotné sústavy a zmesi látok, ku kt. patria rastlinné drogy,
oleje, silice, ţivice a balzamy; môţu sa pouţiť ako také al. sa z nich vhodným technologickým

spracovaním zhovotujú liečivé prípravky (odvary a nálevy, čajoviny, tinktúry, tekuté al. suché
extrakty, sú súčasťou krémov a mastí, mazaní, sirupov); slúţia na prípravu obohatených extraktov
(vhodným technologickým postupom sa získavajú vo vyššej koncentrácii poţadovanej biol. aktívnej
látky.
Vzhľadom na to, ţe liečivá droga obsahuje mnoţstvo chem. látok, závisí len od výrobného postupu,
kt. z nich sa dostanú do hotového liečiva. Liečivá pripravené z tej istej drogy sú často chem.
zloţením úplne rozdielne. Napr. lipofilný extrakt Radix valerianae obsahuje valepotriáty a terpény so
sedatívnym účinkom, kým vodný extrakt sedatívne neúčinné cukry, aminokyseliny a stopy silice.
Súčasný výskum liečivých rastlín sa preto sústreďuje na izoláciu jednotlivých obsahových látok,
určenie ich štruktúry a štúdium biol. aktivity.
K obľúbeným f. patria →čajoviny. Predpisovanie a zostavovanie čajovín vyţaduje od terapeuta
znalosť účinkov obsahových látok drog, ich farmakokinetiky (ak je známa) a farmakodynamiky. Mali
by sa zostavovať max. zo 4 – 8 drog; prípravky obsahujúce i 10 drog sú prevaţne komerčnou
záleţitosťou, často s niţšími dávkami účinných látok ako sú terapeutické, ich skladba je často
nevhodná a z hľadiska indikácií aj protichodná.
Indikácie f. vychádzajú prevaţne z empírie a ich účinky sa preberali z ľudového liečiteľstva. Mnohé z
nich sa pre neúčinnosť postupne vyradili. V ostatných rokoch sa však popularita f. výrazne zvýšila a
jej nadšenci ľahko podliehajú téze o všemocnosti a neškodnosti ,,liekov z prírody“. Nekritický prístup
k f., najmä pri neznalosti ich mechanizme účinkov, neţiaducich účinkov, interferencií ap. nesie so
sebou riziko poškodenia zdravia a komplikácií z oneskorenej kauzálnej th.
Pre registráciu f. platí tak ako pre iné liečivé prípravky vyhláška MZ SR č. 72/1987 Zb. o registrácii
hromadne vyrábaných liečivých prípravkov. Ţiadosť o registráciu má obsahovať poţadovanú
dokumentáciu vrátane vzorky prípravku, kt. posudzuje odborná komisia. Pri f. pripravených z drog
spĺňajúcich poţiadavky ČSL 4 al. noriem, sa klin. skúšanie nepoţaduje. Ide napr. o drogy pouţívané
dlhé roky v beţnej receptúre, a teda z hľadiska bezpečnosti a th. účinnosti klin. dostatočne overené.
V prípadoch, keď to komisia uzná za vhodné a účelné, odporučí pred uzavretím registračného
pokračovania klin. overenie prípravku. Ide obyčajne o nové f., t. j. a) f. z iného rastlinného druhu; b)
f. z rastliny dosiaľ nepouţívanej na prípravu liečiv; c) f. s neznámymi chem. nedefinovanými
obsahovými látkami; známe f. dosiaľ nepouţité ako liečivá; d) nové dosiaľ nevyskúšané indikácie
známych f.; e) všetky zahraničné f., dosiaľ u nás neregistrované.
Pri klin. skúšaní f. platia všetky zásady klin. farmakológie ako pri iných liekoch. Protokol o klin.
skúšaní f. má obsahovať najmä tieto poloţky: 1. presná definícia študovanej choroby a jej príznakov;
2. definícia študovaného súboru pacientov (počet, vek, pohlavie, ambulantní/hospitalizovaní); 3.
presný opis vlastností f. (chem. zloţenie, predpokladaný th. účinok); 4. metóda hodnotenia účinku
(závislosť od dávky, porovnanie f. s placebom, al. iným liekom ako štandardom); 5. druh štúdie
(otvorená, jednoducho slepá al. dvojito slepá); 6. určenie denných dávok a časový rozvrh
dávkovania; 7. kritériá hodnotenia účinku f. (klin. a laboratórne parametre); 8. neţiaduce účinky pri
th. dávkach a pri náhodnom predávkovaní; 9. interakcie s inými súčasne podávanými liečivami,
potravinami a endogénnymi látkami; 10. metóda analýzy a hodnotenia získaných výsledkov.
fytofeno׀lógia – [phytophenomenologia] náuka zaoberajúca sa ţivotnými prejavmi rastlín.
fytofilný – [phytofilus] rastlinomilný.
fytoftóra jahodová
→Phycomycetes.
fytoftóra zemiaková
→Phycomycetes.
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fytofluén – 7,7 ,8,8 ,11,12-hexahydro--karotén, 5,6,7, 8,9,10,9 ,8 ,7,,6 ,5 ,-dodekahydrolykopén,
C40H68, Mr 548,94; polyénový uhľovodík
nachádzajúci sa v bezchlorofylových pletivách rastlín obsahujúcich značné mnoţstvá
karotenoidových pigmentov.

fytofotodermatitída – [phytophotodermatitis] fototoxická dermatitída vyvolaná opakovanou
expozíciou určitým rastlinám. Vzniká najmä po expozícii rastlinám obsahujúcim psoralénový typ
fotosenzibilizátora a potom slnku. Prejavuje sa pálením, začervenením, edémom a malými
vezikulami, kt. splývajú do veľkých búl a následnou hyperpigmentáciou postihnutých oblastí koţe.
fytofyzio׀lógia – [phytofysiologia] fyziológia rastlín.
fytogenetika – [phytogenetica] genetika rastlín.
fytogenéza – [phytogenesis] vznik a vývin rastlín.
fytogénny – [phytogenes] rastlinného pôvodu.
fytogeografia – [phytogeographia] →geobotanika.
fytografia – [phytographia] opisná botanika.
fytohelmintóza – [phytohelminthosis] choroby rastlín vyvolané červami, najmä háďatkami čeľade
Tylenchidae.
fytohemaglutiníny – [phytohaemagglutininum] skr. PHA, extrakty izolované z rastlín (semien), kt.
obsahujú lektíny vyvolávajúce aglutináciu ľudských erytrocytov. F. pôsobia nešpecificky al.
špecificky ako hemaglutiníny s izoprotilátkami krvných skupín. Patria sem anti-A2 pôsobiace extrakty
z Dolichos biflorus, Vicia cracca, červenej fazule (Phaseolus vulgaris) a Phaseolus limensis a anti-H
pôsobiace extrakty z Cytisus sessifolius, Laburnum alpinum, Lotus tetragonolobus a Ulex
europaeus. Aglutinuje erytrocyty a nešpecificky stimuluje najmä T-lymfocyty; má na ne mitogénny
účinok; →lektíny.
fytohormóny – [phytohormona] rastlinné hormóny. F. je súhrnný názov pre látky, kt. aplikované v
nepatrných mnoţstvách pôsobia na utváracie, rastové a vývinové procesy v rastlinnom tele. Ide o
org. zlúč. produkované samou rastlinou, obvykle sa v rastline pohybujú. Regulátory sú org. zlúč., kt.
stimulujú al. inhibujú fyziol. procesy. Regulátory rastu (rastové látky, rastové faktory, abscisíny)
vyvolávajú rast rastlín. Rastové hormóny zapríčiňujú rast rastlín. Auxíny sú zlúč., kt. stimulujú
predlţovací rast. Na predĺţenie buniek a orgánov má vplyv aj giberelín. Prirodzené regulátory rastu
sú najmä auxín , auxín , kys. -indolyloctová (IAA) a etylén. IAA vzniká v rastlinách z tryptofánu v
meristematických pletivách. Tvorbu tryptofánu podporuje Zn. Podobné účinky ako IAA má kys. indolylmaslová, kys. 2,4-dichlórfenoxyoctová, chlórcholínchlorid a i. Vo vyšších koncentráciách sa
prejavuje ich toxický účinok napr. na buriny, preto sa v praxi aplikujú ako herbicídy. Ako rastové
faktory a aktivátory rastových stimulátorov pôsobia aj niekt. aminokyseliny a vitamíny, napr. tyrozín
účinkuje pri hojení rán, stimuluje rast kalusu. Amid kys. -naftylovej sa s úspechom pouţíva na
získanie plodov bez predchádzajúceho oplodnenia (partenokarpia) a na zväčšovanie uţ zaloţených
plodov; →fytokiníny.
fytochémia – [phytochemia] chémia rastlín.
fytochinín – [phytochininum] látka izolovaná z listov niekt. rastlín, kt. má účinky na meta-bolizmus
sacharidov podobný inzulínu.

fytochlorín –

, chlorín , kys. 18-karboxy-20-(karboxymetyl)-8-etenyl-13-etyl-2,3dihydro-3,7,12,17-tetrametyl-21H,23H-porfín-2-propánová,
C39H36N4O6, Mr 596,66; látka pripravená z extraktu listov brokolice;
tvorí zelenohnedé platničky, slabo rozp. v etanole, éteri a acetóne,
dobre rozp. v pyridíne.
Fytochlorín

fytochrómy – farbivá, kt. reagujú na jasnočervené a tmavočervené svetlo a pri niekt. rastli-nách
podmieňujú klíčenie semien a kvitnutie. Jestvujú 2 formy, jedna s maximom absorpcie svetla pri 660
nm (Pr) a druhá s maximom absorpcie okolo 730 nm (Pfr). Pigment pozostáva z tetrapyrolového
chromoforu v apoproteíne s Mr 120 000 – 127 000. Chromofor sa podobá c-fytokyanínu
modrozelených baktérií. F. sa syntetizujú ako Pr, kt. sa pokladá za inaktívnu formu. Po expozícii
červenému svetlu sa Pr mení na aktívnu, ale labilnejšiu formu Pfr. Pletivá rastúce v tme hromadia
Pr, kým pletivá rastúce na svetle majú pre rýchlejšiu deštrukciu al. inaktiváciu Pr celkový obsah f. 30
– 100-krát niţší. Tieto procesy sa uplatňujú pri mnohých fyziol procesoch. V semenách hlávkového
šalátu červené svetlo vyvoláva napr. klíčenie, kým infračervené svetlo ho inhibuje. Pfr stimuluje al.
inhibuje v rastlinách rôzne procesy. Pp. sa viaţu na membrány a ovplyvňujú ich permeabilitu pre
ióny ovplyvňujúce syntézu al. sekréciu rastlinných hormónov.
fytokaranténa – [phyto- + fr. quarantaine karanténa] opatrenia na zamedzenie šírenia rastlinnej
nákazy, škodcov ap.
fytokiníny – skupina rastových regulátorov, kt. podporujú najmä delenie buniek. Vplývajú aj na tvorbu
a odpočinok púčikov, zakladanie, rast a dozrievanie plodov a i. Patrí k nim zeatín (v semenách
kukurice) a kinín; →fytohormóny.
fytol – [phytol] 3,7,11,15-tetrametyl-2-hexadecen-1-ol, diterpenický alkohol, C20H39OH, Mr 296,52,
izolovaný z chlorofylu, nerozp. vo vode, miešateľný s
alkoholom. Pouţíva sa na syntézu vitamínov E a K.
Fytol

fytolit – [phyto- + g. lithos kameň] skamenená rastlina al. jej odtlačok v geologických vrstvách.
fytológia – [phytologia] náuka o rastlinách; →botanika.
fytomelan – amorfná, čierna, na dusík bohatá látka, v kt. obsah kyslíka a vodíka je v rovnakom
pomere ako v uhľovodíkoch, obsah uhlíka je však omnoho vyšší.
fytomenadión →Phytomenadionum, ČSL 4.
fytomiméza – tvarové a farebné podobnosti niekt. ţivočíchov s určitou časťou rastlinného tela, napr.
listovka zelená, tzv. putujúci list.
fytomorfný – [phyto- + g. morfé tvar] majúci ráz, tvar rastliny.
fytomykózy – choroby rastlín vyvolané hubami.

fytoncídy – [phytoncida] antibioticky pôsobiace látky vo vyšších rastlinách. F. pôsobia antagonisticky
na mikroorganizmy, spomaľujú al. znemoţňujú rast iných rastlín. Sú v rast-linnej ríši veľmi rozšírené
a ich účinky sú dávno známe, vyskytujú sa v eukalypte (Eucalyptus globulus), cesnaku (Alium
sativum), cibuli, chrene, horčici. Niekt. f. pôsobia aţ uvoľňením z buniek po zahynutí rastliny.
Pripisujú sa im alelopatické účinky (vzájomné ovplyvňovanie sa rastlín vylučovaním špecifických
produktov látkovej premeny).
fytonematóda – [phytonematoda] fytoparazit ţijúci na rastline.
fytonózy – [phytonosis] dermatózy vyvolané rastlinnými látkami.
fytopaleontológia – [phytopaleontologia] paleobotanika, veda, kt. sa zaoberá štúdiom vyhynutých
rastlín. Štúdium fosílnej flóry umoţňuje určenie relat. veku hornín, pomáha pri zostavovaní
paleoklímy, paleoekológie a paleogeografie. Najčastejšie sa zachovávajú odtlačky listov, kutikuly
listov, semená (karpológia), peľové zrnká (palynológia), uhlie.
fytoparazitológia – [phyto- + g parasitos príţivník + g. logos náuka] náuka o parazitoch rastlinného
pôvodu; →fytofág.
fytopatia – [phytopathia] nešpecifikovaná choroba rastlín.
fytopatológia – [phyto- + g. pathos choroba + g. logos náuka] náuka o chorobách rastlín. F. sa
zaoberá príznakmi chorôb (patografia, symptomatika), príčinami (patogénia, etiológia), odchýlkami
od normálnej anat. stavby (patol. anatómia) a od fyziol. funkcie (patofyziológia). V uţšom slova
zmysle skúma choroby rastlín vyvolané vírusmi, mykoplazmami, baktériami, aktinomycétami,
hubami, semennými parazitmi, genet. al. fyziol. poruchami. V širšom slova zmysle študuje aj
poškodenie rastlín zapríčinené ţivočíchmi, najmä hmyzom (entomológia). F. vznikla v 19. stor.
Chorobami a škodcami poľnohospodárskych plodín sa zaoberá poľnohospodárska f., chorobami a
škodcami lesných druhov lesnícka f.).
fytoplanktón – [phytobentos] →planktón.
fytoplazma – [phytoplasma] rastlinná protoplazma.
fytopneumokonióza – [phytopneumoconiosis] zaprášenie pľúc vdýchnutím rastlinných častíc.
fytoprecipitín – [phytopraecipitinum] precipitín utvorený imunizáciou bielkovinovou látkou rastlinného
pôvodu.
fytopsychológia – [phyto- + g. psyché duša + g. logos náuka] náuka o rastlinných javoch
podobajúcich sa duševným javom.
fytoptóza – [phyto- + g. ptosis pokles] bradavičnatosť listov.
fytosenzitinogén – [phytosensitinogenum] →fytoanafylaktogén.
fytosociológia – odvetvie botaniky zahrňujúce ekológiu, chronológiu a genetiku rastlinných
spoločenstiev (→fytocenológia).
fytosteríny – rastlinné cholínesteríny, druh polycyklickej zlúč. rastlinného pôvodu (napr. z tekvice
obyčajnej); patria sem digitalisové glykozidy a saponíny z Folia digitalis a Radix sarsaperillae, napr.
sitosterín; por. steríny.
fytosteroly – skupina steroidov získaných z vyšších rastlín, hlavná súčasť nezmydelniteľného zvyšku
rastlinných tukov. Líšia sa od ţivočíšnych sterolov zvyškami na C 1 al. C2 na C24. uhlíku, príp.
dvojitou väzbou na 22. uhlíku. Patría sem napr. Prvý f. identifikoval r. 1878 Hesse z bôbov rastliny
Calabar, brasikasterol, fukosterol, kampesterol, sitosterol, stigma-sterol.
fytotechnika – pestovanie rastlín; rastlinná výroba.

fytoterapia – [phytotherapia] liečenie rastlinami (→fytofarmakami), ale aj liečenie rastlín. F. má dlhú
tradíciu v ľudovom liečiteľstve. V ostaných rokoch vzrástla jej popularita a vďaka farmaceutickému a
farmakologickému výskumu sa mení z čisto empirickej metódy na metódu zaloţenú na racionálnych
prírodovedných základoch. Na empirických základoch ešte zotrváva ako odvetvie tzv. naturálnej
med., kt. pouţíva na prípravu liečiv sušené celé rastliny al. ich časti (drogy) – listy (Folia), korene
(Radices), kvety (Flores), plody (Fructus), kôru (Cortex). Drogy sa pouţívajú práškované al. sa z
nich pripravujú výluhy vo vode, liehu a i. rozpúšťadlách. Zmesi látok v drogách nie sú pritom často
chem. definované, niekedy nie je známe ani chem. zloţenie pouţívaných drog, neznámy al.
neexaktne je definovaný ich účinok, neţiaduce účinky a moţné interakcie. Klin. nedostatočne
overené drogy v rukách laikov predstavujú potenciálne riziko poškodenia zdravia a oneskorenia
kauzálnej th.
Ako vedná disciplína je f. súčasťou farmakoterapie. Rastliny sa vo f. pouţívajú ako také, al. sa
vhodným technologickým spracovaním zhotovujú liečivé prípravky (odvary a nálevy, čajoviny, tct.,
tekuté a suché extrakty, sú súčasťou krémov a mstí, mazaní, sirupov) a sú aj surovinou na získanie
izolovaných účinných látok. Výhodou f. je priaznivý účinok kombinácií liečivých látok, nevýhodou
ťaţké dávkovanie. Ďalší rozvoj f. zaloţenej na vedeckých poznatkoch je preto veľmi ţiaduci.
Drogy v extrémne nízkych dávkach, kt. vo vyšších dávkach vyvolávajú podobné príznaky ako
príznaky choroby, sa pouţívajú v →homeopatii. Liečenie raslín nie je u nás doménou farmácie.
fytotómia – [phytotomia] náuka o zloţení a tvare rastlín.
fytotoxín – exotoxín produkovaný niekt. druhmi vyšších rastlín. F. produkuje napr. Abrus precatorius
(abrín), Ricinus communis (ricín), Croton tiglium (krotín), Robinia pseudacacia (robín). F. odolávajú
proteolytickému tráveniu a pôsobia po perorálnom podaní. V širšom slova zmysle sa ako f. označujú
akékoľvek toxické látky rastlinného pôvodu.
fytotoxickosť – [phytotoxicitas] 1. jedovatosť rastlinného pôvodu; 2. prekročená hranica neškodnosti
pri pôsobení istých látok na rastliny. Pri dotyku rastlín s fytotoxickými látkami sa poškodzuje
rastlinné pletivo.
fytotrichobezoár – [phytotrichobezoar] bezoár pozostávajúci z rastlinných vláken a vlasov.
fytotrón – [phytotronos] 1. biol. rádioaktívny izotop dodávajúci rastlinám svetlo, teplo a vlhkosť; 2. bot.
sústava skleníkov a laboratórií, vystrojených potrebným zariadením na vytváranie rozličných
podnebných podmienok.
fytovirózy – vírusové choroby rastlín. Prejavujú sa zmenami vzhľadu rastlín (mozaika na listoch,
presvetlenie ţilnatiny listov, tvarové deformácie listov, stoniek a kvetov). V prírode sa f. udrţujú
pomocou prenášačov (vektorov) z ríše hmyzu (vošky, cikádky, bzdochy, červce a i.), rozširujú sa
vegetatívnym rozmnoţovaním rastlín, semenami, peľom, mechanicky a pôdou. K najznámejším f.
patrí pásikovitosť obilnín, stolbur zemiakov, ţltačka repy, mozaika tabaku, šarka slív a i.
fytovitelín – vitelín rastlinného pôvodu.
fytoxylín – [phyto- + g. xylon drevo] látka podobná pyroxylínu, pouţíva sa pri príprave celoi-dínových
rezov.
fytóza – [phytosis] choroba vyvolaná rastlinými jedmi, fytoparazitmi.
fytylmenachinón – [phytylmelachinonum] →vitamín K.
fyzalemín – physaleminum, C58H84N14O16S, Mr 1265,49; undekapeptid, kt. patrí k →tachykinínom.
Nachádza sa v koţi obojţivelníka Physalaemus fuscumaculatus. Má podobné vlast-nosti ako
eledoizín, substancia S a tachykiníny. Má výrazný hypotenzný účinok, stimuluje sekréciu slín,
kontrakciu čriev a vyvoláva vazodilatáciu.
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Fyzalemín

fyziatria – [physiatria] liečba prírodnými silami, fyz. energiou; →balneoterapia. V sústave
zdravotníckych odborov tvorí spoločný odbor pre fyziatriu, balneológiu a liečebnú rehabilitáciu.
Koncepcia odboru fyziatrie, balneoterapie a liečebnej rehabilitácie
Vestník MZ SR čiastka 14 – 15/1995
1. Definícia odboru
Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia (FBLR) tvoria nadstavbový med. odbor, kt. vlastnými
postupmi komplexne vyuţíva prostriedky svojich pododborov na prevenciu, dg., th. a výskum porúch
zdravia, ich následkov, s cieľom max. moţnej obnovy a zachovania telesných. duševných a
sociálnych funkcií.
1.1. Definícia pododborov
a) fyziatria – zaoberá sa vplyvom a vyuţívaním fyzikálnych podnetov na ľudský organizmus
b) balneológia – náuka o vplyve a vyuţívaní prírodných liečebných prostriedkov
c) liečebná rehabilitácia – skúma a vyuţíva prostriedky liečebnej telesnej výchovy, pracovnej,
psychosociálnej a výchovnej rehabilitácie v prevencii, dg. a th. chorôb.
2. Náplň odboru
2.1. Odbor FBLR sa svojím interdisciplinárnym zameraním spolu s ostatnými med. odbormi
zúčastňuje na starostlivosti o pacienta od prvých liečebných zásahov aţ po dovŕšenie moţnosti
zdravotníckej starostlivosti.
V širšom rozsahu sa odbor aktívne zúčastňuje na plnej al. max. moţnej reintegrácii poškodeného
jedinca do spoločnosti po stránke pracovnej, sociálnej, technickej, ekonomickej, kultúrnej a
výchovnej. V tomto ohľade spolupracuje s nezdravotníckymi organizáciami zúčastňujúcimi sa na
starostlivosti o postihnutých.
2.2. Konkrétnou náplňou odboru je
2.2.1. v preventívnej oblasti uplatňuje preventívne opatrenia na odvrátenie funkčných, štruktúrnych
porúch a handicapu
2.2.2. v dg. oblasti komplexne hodnotí klin. stav pacienta na základe objektívneho vyšetrenia
prostriedkami rehabilitačnej propedeutiky a pomocou paraklinických vyšetrení.
2.2.3. v th. oblasti
a) zostavuje rehabilitačný plán a program optimálneho vyuţitia fyzioatricko-rehabilitačných a
balneologických prostriedkov v th. porúch vyvolaných chorobou al. úrazom
b) vykonáva th. prostriedkami odboru, a to aj v prípadoch intolerancie al. kontraindikácie
medikamentov a invazívnych výkonov
2.2.4. v konziliárnej a poradenskej oblasti
a) hodnotí funkčné poruchy a funkčnú kapacitu pohybového aparátu, vykonáva kineziologický
rozbor a navrhuje optimálne postupy odboru pacientom odoslaným praktickým lekárom, príp.
špecialistom
b) vypracúva posudky vyplývajúce z náplne činnosti odboruna poţiadanie revíznych lekárov
poisťovne
c) spolupracuje s rezortom práce a sociálnych vecí ohľadom nadväznosti sociálnej starostlivosti na
zdravotnícku starostlivosť.

3. Úlohy odboru
3.1. Uplatňovanie preventívnych dg. a th. opatrení pri funkčných a štruktúrnych poruchách
spojených so zákl. ochorením al. jeho th. prostriedkami odboru.
3.2. Posudzovanie a vyhodnocovanie zdravotného stavu, funkčného potenciálu a stanovenie
sociálnoprávnej prognózy vo všetkých vekových kategóriách.
3.3. Optimalizácia funkčnej kompenzácie postihnutých častí tela al. orgánov vrátane pouţitia
kompenzačných prostriedkov.
3.4. Ergodiagnostika, posudzovanie pracovného potenciálu, ergoterapia vyuţívajúca prvky práce,
pracovných činností a prvky hier.
3.5. Profesiografia s následnou pracovnou rehabilitáciou vrátane moţnosti rekvalifikácie.
3.6. Konzultačná a posudková činnosť v oblasti prevencie poškodenia zdravia a regenerácie.
3.7. Pregraduálna postgraduálna výchova
3. 8. Výskum
4. Prostriedky odboru
Prostriedky odboru sú dg. a th.
4.1. K dg. prostriedkom patrí: špeciálna funkčná diagnostika jednotlivých systémov organizmu, ako
aj postihnutého jednotlivca ako celku (dg. kineziologická, sociálna, ergonomická, záťaţové testy,
elektrodiagnostika) a ďalšie, kt. sú spoločné s ostanými med. odbormi (EKG, EMG, EEG,
termografia, rtg, biochem. vyšetrenie)
4.2. K th. prostriedkom patrí:
4.2.1. Liečebná telesná výchova
a) pasívna – th. statickými a dynamickými silami (trakcie, polohovanie, pasívne a redresné cvičenia)
b) semikvantitatívna – asistované cvičenia, postizometrická relaxácia, antigravitačná relaxácia
(AGR), cvičenia v odľahčení
c) aktívna – individuálna a skupinová liečebná telesná výchova, špecialne pohybové liečebné
techniky, prvky jógy, prostriedky pracovnej psychosociálnej a výchovnej rehabilitácie.
4.2.2. Fyzioterapia – fyzikálna th.: elektroterapia, termoterapia, hydroterapia, fototerapia,
mechanoterapia a inha-lačná th.
4.2.3. Balneoterapia – th. prírodnými liečivými vodami, peloidmi, plynmi a liečivou klímou
4.3.4. Reflexné techniky – manipulácia a mobilizačná th., reflexné druhy masáţe, neurálna terapia
4.2.5. Akupunktúra a jej modifikácie
4.2.6. Infiltračná th. a podporná medikamentózna th.
5. Pracoviská odboru – môţu byť štátne a neštátne. Zriaďujú sa v rezorte MZ SR, príp. iných
rezortoch, kt. poskytujú th. a preventívnu starostlivosť.
5.1. V rezorte MZ SR sú
a) v nemocniciach a poliklinikách
b) v kúpeľných liečebniach
c) v odborných liečebných a rehabilitačných ústavoch
5.1.1. Pracoviská v nemocniciach a poliklinických zariadeniach

5.1.1.1. Fyziatricko-rehabilitačná ambulancia a fyziatricko-rehabilitačné poliklinické oddelenie –
zriaďuje sa na poliklinikách ako ambulancia (resp. ambulancie) fyziatricko-rehabilitačného oddelenia
(FRO), kt. je pracoviskom odboru zabezpečujúcim základnú fyziatricko-rehabilitačnú starostlivosť. V
prípade, ţe nemocni-ca s poliklinikou nemá posteľové FRO, ambulantné pracovisko vedie vedúci
lekár s kvalifikáciou z odboru FBLR.
Inak ambulanciu FRO vedie samostatne pracujúci lekár s kvalifikáciou v odbore FBLR, kt.
medodicky podlieha vedúcemu lekárovi posteľového FRO.
Poliklinické oddelenie má úseky pre liečebnú telesnú výchovu, liečbu prácou, elektroliečbu,
vodoliečbu, príp. iné. Činnosť týcho úsekov zabezpečujú fyzioterapeutky, príp. iní pracovníci podľa
rozsahu poskytovanej starostlivosti. Pre detskú rehabilitáciu sú na plný úväzok vyčlenení
fyzioterapeuti sa príslušnou kvalifikáciou. Ich počet je určený potrebami spádovej oblasti.
Fyzioterapeutov riadi ich ordinár detskej rehabilitácie z vyššieho pracoviska.
Ambulantný lekár spolupracuje:
• s praktickými lekármi
• so špecialistami iných odborov (ambulantnými a posteľovými) v evalvačnej a dg. oblasti. Navrhuje
a zabezpečuje th. prostriedkami odboru, kt. uplatňujú podľa jeho ordinácie ním vedení fyzioterapeuti
priamo na posteli iného pracoviska, príp. mobilným pacientom ich poskytne ambulancia FRO
• s inými odborníkmi (klin. psychológ, klin. logopéd, protetik, sociológ, príp. iní)
• s inými inštitúciami (rezort práce a sociálnych vecí) pri komplexnom riešení zdravotného stavu
pacienta.
V prípade, ţe v spádovej oblasti nie je posteľové FRO, navrhuje hospitalizáciu pacientov na
rehabilitačný pobyt i na iné oddelenie nemocnice.
Ambulantný lekár vedie po odbornej, a metodickej stránke fyzioterapeutov, ostatný stredný, niţší a
pomocný personál.
V špecializovaných nemocniciach, klinikách, liečebniach, odborných liečebných ústavoch a pri
väčších poliklinikách moţno zriadiť špecializovanú fyziatricko-rehabilitačnú ambulanciu vedenú
ordinárom s kvalifikáciou z odboru FBLR a osvedčením o príslušnej špecializácii z uznaného
pracoviska.
Je konziliárom pre iné odborné pracoviská. Zabezpečuje vyšetrenie, vyhodnotenie, dg. a th. v rámci
svojej špecializácie. Tou môţu byť myoskeletálne techniky, reflexná th., akupunktúra (v rozsahu
nálne odboru), špeciálne facilitačné a inhibičné techniky pre deti, dospelých (Vojtova, Kabatove,
Bobathove a i.), ergodiagnostika, ergoterapia, th. chron. bolesti, príp. iné v rámci prostriedkov
odboru.
5.1.1.2. Posteľové FRO – je určené pre chorých s poruchami lokomočného aparátu a i. orgánových
systémov vyţadujúcich intenzívnu fyzikálnu, liečebno-rehabilitačnú a medikamentóznu th. s
vypracovaným celodenným reţimom.
Na hospitalizáciu sa prijímajú pacienti prostredníctvom lekára fyziatricko-rehabilitačnej ambulancie
al. priamo cez prijímaciu ambulanciu posteľového oddelenia po zváţení indikácií, kontraindikácií a
so zreteľom na moţnosti odboru a pracoviska.
Posteľové FRO môţe podľa potreby vyhradiť postele pre deti, protetických pacientov, príp. iné
skupiny ochorení. V prípade, ţe pacienti vyţadujú dlhodobý rehabilitačný reţim, moţno ich prijať so
sprievodcom na nácvik rehabilitačných úkonov.

Pracovisko musí byť personálne a materiálne vybavené tak, aby v plnej miere mohlo plniť funkciu
vyplývajúcu z úloh odboru. Má ambulantnú a posteľovú časť, úsek fyzikálnej th., liečebnej telesnej
výchovy, vodoliečby, úsek funkčnej dg. a špeciálne úseky podľa zamerania pracoviska
(ergodiagnostiky, ergoterapie, rekvalifikácie, príp. balneoterapie).
5.1.1.3. Denné (týţdenné) sanatórium – je špecializovaným posteľovým zariadením pre denný
(týţdenný) pobyt s celodenným rehabilitačným programom pre poruchy pohybového aparátu, resp.
iné, s nárokmi na prostriedky odboru. Podmienkou je úväzok lekára s atestáciou z odboru FBLR a
fy- zioterapeutov kvalifikovaných pre uvedené ochorenia.
5.1.1.4. Klinika FBLR – zabezpečuje vysokošpecializovanú dg. a th. činnosť, pregraduálnu a
postgraduálnu výchovu a výskum.
5.1.2. Pracoviská v kúpeľných liečebniach – zariadenia prírodných liečebných kúpeľov podľa náplne
svojej činnosti sa delia na
1. špecializované kúpeľné liečebné ústavy
2. kúpeľné liečebné ústavy
3. kúpeľné domy
4. kúpeľné polikliniky
5.1.2.1. Špecializovaný kúpeľný liečebný ústav – je to špecializované odborné zariadenie
nadväzujúce svojou činnosťou na nemocničnú starostlivosť. Poskytuje komplexnú starostlivosť
pacientom, kt. sú preloţení do špecializovaného kúpeľného liečebného ústavu priamo z
nemocničnej postele. Vedie ho odborný lekár s atestáciou v odbore FBLR.
5.1.1.2. Kúpeľný liečebný ústav – poskytuje komplexnú kúpeľnú starostlivosť (balneologickú,
fyziatrickú, rehabilitačnú, klimatickú, dietologickú, zdravotne-výchovnú a podľa potreby aj inú th.
starostlivosť) priamo v ústave al. na kúpeľnej poliklinike.
5.1.2.3. Kúpeľný dom – zabezpečuje ubytovacie sluţby pre kúpeľných hostí penziónového typu.
Môţe sa tu aplikovať fyzikálna th. a th. rehabilitácia. Súčasťou kúpeľného domu nemusí byť
ordinácia lekára, lekárske vyšetrenie musí byť zabezpečené cestou kúpeľnej polikliniky al. dohodou
v kúpeľnom liečebnom ústave.
5.1.2.4. Kúpeľná poliklinika – je to samostatný kúpeľný objekt určený na vykonávanie dg. a
balneoterapeutických procedúr pre pacientov z kúpeľných liečebných ústavov, kúpeľných domov a
ambulantným pacientom.
5.1.3. Liečebné ústavy
5.1.3.1. Rehabilitačné liečebné ústavy (RLÚ)
Sú to centrá určené pre chorých vyţadujúcich dlhodobú špecializovanú rehabilitačnú starostlivosť,
najmä pri postihnutí pohybového aparátu, ale aj napr. pre kardiovaskulárne, cerebrovaskulárne
ochorenia, resp. s inou špecializáciou.
Tieto zariadenia majú úseky pre liečebnú telesnú výchovu, elektroliečbu, vodoliečbu, funkčnú dg.,
elektrodiagnostiku a ergoterapiu, pracovnú, sociálnu a pedagogickú rehabilátáciu, príp. úsek
protetiky.
5.1.3.2. Odborný liečebný ústav
Odborný liečebný ústav sa môţe zriadiť ako špecializované poste-ľové pracovisko zamerané na
prevenciu a th. vybraných ochorení s potrebou dlhodobej rehabilitácie. Napr. pre detskú populáciu s
chorobami pohybového aparátu (detská mozgová obrna, chybné drţanie tela, skoliózy), ďalej s
chorobami dýchacieho systému, príp. pre iné ochorenia.

6. Pracovníci odboru – špecifikum odboru je kolektívna spolupráca širšieho okruhu odborníkov s
rôznym stupňom a zameraním vzdelania.
6.1. Vysokoškolskí pracovníci
a) lekári – lekár-špecialista v odbore a lekár zaradený do odboru FBLR
b) nelekári – klin. psychológ, špeciálny pedagóg, klin. logopéd a i.
6.2. Strední pracovníci
a) zdravotnícki pracovníci – fyzioterapeut, fyzioterapeut-špecialista, ergoterapeut, zdravotná sestra,
protetik
b) nezdravotnícki pracovníci – majster odborného výcviku.
6.3. Niţší a pomocní zdravotnícki pracovníci
Ošetrovateľ, sanitár, masér, kúpeľník
7. Veda a výskum – pracovníci odboru sa zúčastňujú na rozvoji vedy a výskumu v celej oblasti
FBLR, a to podľa potrieb teórie a praxe a moţnosti ekonomického zabezpečenia.
Vedeckovýskumnú činnosť zabezpečujú odborné a špecializované pracoviská odboru.
fyzický – [z g. fysis príroda] telesný; op. psychický. 1. Prirodzený; 2. v najširšom slova zmysle reálny,
skutočný a schopný pôsobiť v protiklade len s predstavovaným, intencionál-nym, pojmovým,
abstraktným (napr. fyzické teleso proti matematickému, predstavovanému len podľa jeho dimenzií);
3. v uţšom zmysle dačo, s čím sa moţno stretnúť vo vnútornej al. vonkajšej skúsenosti, čo podlieha
zákonom skúsenosti v protiklade s metafyzickým, nezakúsiteľným; 4. ešte uţším sa f. stáva videné v
protiklade k duchu (k slobode, morálnemu, etickému); znamená to potom telesné al. psychické,
pokiaľ je určené telom, ako napr. fyzická bolesť; 5. najuţším sa stáva f. v protiklade ku všetkému
psychickému ako len telesné, materiálne, prislúchajúce vonkajšej skúsenosti. Naproti tomu pojem
fyzikálny znamená prislúchajúci fyzike, týkajúci sa pojmov a metód →fyziky.
fyzika – [physica] prírodná veda o stavbe a pohybe neţivej prírody, ak nie je spojená s chem. zmenou
látky. F. bola prvá prírodná veda, kt. sa vyčlenila z filozofie. S prvým vymedzením pojmu f. sa
stretávame v sofistike a sokratovskej filozofii. Proti ,,prírodnému“ sa tu stavia to, čo sa utvorilo
,,dohodou“ medzi ľuďmi (etika, morálka). U Aristotela sa svet rozpadal na dve sféry – supralunárnu
(ríšu večného poriadku a dononalých zákonitostí) a sublunárnu (ríša podliehajúca stálemu striedaniu
vzniku a zániku). V scholastike vychádzajúcej z Aristotelov-ho učenia, kt. platila do 16 stor. sa
vychádzalo z toho, ţe nové pozorovania a experimenty nemôţu priviesť k novým poznatkom.
Všeobecný rozvoj f. nastáva v 15. a 16. stor. R. 1543 Mikuláš Kopernik na základe výpočtov pohybu
planét odhalil, ţe Zem ako iné uţ známe planéty obieha okolo Slnka. V protiklade k
ptolemaiovskému obrazu sveta Zem sa uţ nepokladala za stred sveta. Galileo Galilei, kt. sa po
upálení Giordana Bruna inkvizíciou (1600) – rovnako ako Johannes Kepler – postavil sa na stranu
Kopernika a svojimi výskumami v mechanike dokázal, ţe sila nie je príčinou pohybu, ako sa
domnieval Aristoteles, ale skôr príčinou zmeny pohybu. Odhalil o. i. zákon voľného pádu, zákon
matematického kyvadla a sformuloval princíp zotrvačnosti.
V nadväznosti na práce G. Galileiho, R. Descartesa, Ch. Huygensa a i. sformuloval Isaac Newton r.
1687 vo svojom diele Philosophiae naturalis principia mathematica mechaniku ako jednotnú
konzistentnú fyzikálnu teóriu. Na základe troch axióm vyriešil aj problémy, kt. sa sám
experimentálne nezaoberal. Jeho gravitačný zákon bol podkladom na odvodenie Keplerových
zákonov pohybu planét a stal sa základom všetkých kozmologických teórií aţ do sformulovania
Einsteinovho gravitačného zákona (1916). Newtonovým gravitačným zákonom sa potvrdila
koncepcia pôsobenia na diaľku. Ide o interakciu medzi navzájom vzdialenými objektmi cez prázdny
priestor medzi nimi, podmienenú bezprostredne pôsobiacimi vzájomnými silami. Po objave
gravitačného zákona (Newton) a odvodení Keplerových zákonov pohybu planét (z gravitačného

zákona a pohybového zákona: sily určujú okamţitú zmenu hybnosti) sa rozšírila predstava o
gravitácii ako pôsobenia na diaľku. (Newton ju však sám nezastával a formuloval tézu ,,hypotesis
non fingo“ – hypotýzu nevymýšľam).
Touto koncepciou sa riadil aj C. A. Coulomb, kt. skúmal elektromagnetické vzájomné pôso-benie
(1785). Aparát diferenciálneho a integrálneho počtu ako matematickú výzbroj pre adekvátny výklad
prvej fyz. teórie utvoril I. Newton a G. W. Leibniz. V Newtonovej klasickej mechanike sa podarilo
adekvátne postihnúť zákony pohybu makroobjektov, a to kozmických i makroobjektov na Zemi. Na
jej základe sa rozvinula hydrodynamika (Bernoulli, Euler), kinetická teória plynov (Bernoulli,
Clausius, Maxwell a i.),objasnili tepelné javy a procesy (L. E. Boltzamnn, J. W. Gibbs) bez
flogistónovej hypofézy (→flogistón).
V 18. stor. sa rozpracovala a dovŕšila klasická mechanika (L. Euler, P. A. Laplace, J. L. Lagrange, J.
,
d Alembert). Súčasne nastal rozvoj náuky o elektrine a magnetizme, náuky o teple a svetle. Pre
jednotlivé sily sa predpokladá existencia špecifických neváţiteľných nositeľov, do f. preniká fluidová
teória.
V 19. stor. sa objavili viaceré poznatky, kt. nezapadali do mechanistických predstáv. Bol to napr.
zákon zachovania energie a premeny energie (J. R. Mayer, 1842; J. Joule, 1843; H. L. F. v.
Helmholz, 1847), štatistická interpretácia druhého zákona termodynamiky (L. E. Boltzmann).
Faraday zaviedol pri skúmaní elektriny a magnetizmu predstavu pôsobenia nablízko: telesá môţu
pôsobiť na seba len vtedy, keď sa dotýkajú, t. j. vyţaduje sa materiálny mechanizmus prenosu
interakcie. Podľa špeciálnej teórie relativity sa interakcia môţe prenášať nanajvýš rýchlosťou svetla.
Sily pôsobiace na hmotné telesá sa pritom redukujú na tie, kt. sú vyvolané telesami, čo sa
nachádzajú na jeho okraji. M. Faraday vyuţil tento princíp ako teoretické východisko pri zavedení
pojmu poľa do f. Faraday neuvaţoval pritom len o centrách sily a vzdialenosti medzi nimi, ale aj o
stave napätia v priestore medzi nimi, kt. znázornil siločiarami poľa. Pole prenáša interakciu
nepretrţite z jedného bodu priestoru do druhého a úplne realizuje princíp interackie nablízko. A.
Einstein teoreticky rozšíril princíp interakcie nablízko aj na gravitáciu. Podľa E. Macha a A. Einsteina
sa izolované teleso pohybuje bez zrýchlenia vzhľadom na hmotný stred ostatných telies vo vesmíre
(a nie na priestor ako u Newtona). Podľa Machovej-Einsteinovej doktríny zotrvačnosť fyz. objektu je
výsledkom pôsobenia všetkých ostatných telies. Princíp interakcie nablízko nestačí teda na to, aby
vysvetlil fyz. pohyby. Okrem nich treba mať na zreteli všetky fyz. objekty ako systém, kt. sám
nezávisle od svojich elementov na ne vplýva. Na klasickej úrovni túto úlohu preberá (absolútny)
priestor tým, ţe určuje zotrvačný pohyb telesa. V modernej fyzike priestor a pole splývajú a pri
interakcii sa uplatňuje →časopriestor.
Maxwellovi sa r. 1862 podarilo v nadväznosti na práce M. Faradaya, H. Ch. Oersteda a A. M.
Ampera dopracovať elektromagnetickú teóriu do matematickej podoby, kt. vysvetľovala elekt.,
magnetické a optické javy. Keď r. 1887 – 1888 H. Hertz experimentálne potvrdil existenciu
elektromagnetického vlnenia, kt. predpovedal Maxwell, začal sa prudký rozvoj elektrodynamiky.
Dôleţitým míľnikom vo vývoji f. bola kvantová hypotéza vypracovaná M. Planckom (1900).
K objasneniu súvislostí medzi časom, priestorom, pohybom a hmotou významne prispela špeciálna
a všeobecná teória relativity vypracovaná A. Einsteinom (1905, 1915). V kvantovej teórii sa objasnil
korpuskulárno-vlnový dualizmus svetla (A. Einstein) a neskôr všetkých mikroobjektov (L. V. de
Broglie). Táto teória umoţnila preniknúť do štruktúry atómu a ató-mového jadra. Na jej rozvinutí sa
podieľal N. Bohr, M. Born, W. Heisenberg, P. Jordan, E. Schrödinger a i.
Zásluhou L. Boltzmanna a J. C. Maxwella sa v polovici 19. stor. začala rozvíjať fyz. štatistic-ká
metóda, kt. nadväzuje na kinetickú teóriu hmoty. Táto metóda, aj keď nemohla určiť správanie
jednotlivých atómov tvoriacich určitú látku, môţe štatisticky predpovedať priemerné vlastnosti týchto
častíc, ak sa zohľadní veľký počet jedincov, a tak vysvetliť makroskopické vlastnosti hmoty. Na

rozdiel od klasickej fyz. štatistiky, kt. pracuje s predstavami klasickej mechaniky, kvantová fyz.
štatistika pouţíva v 20. a 30. r. 20. stor. kvantovú hypotézu (Boseova-Einsteinova kvantová
štatistika opisuje napr. správanie fotónov, Fermiova-Diracova správanie elektrónov, napr. v kovoch).
V procese diferenciácie sa vyvinuli viaceré oblasti f., ako mechanika (skúma fyz. vlastnosti telies,
pohybové stavy a ich príčiny, sily), akustiku (študuje vznik zvuku, šírenie zvuku a javy s ním
spojené), termika (zaoberá sa zmenami stavu telies v dôsledku dodávania al. odovzdávania tepelnej
energie a premeny energie), optika (náuka o vzniku svetla, jeho šírení a javoch s ním vyvolaných);
elektrina a magnetizmus (náuka o elekt. nábojoch, s nimi spojených poliach a silových účinkoch polí
na náboje a telesá) a atómovú a jadrovú f. (náuka o procesoch v atóme a medzi atómami, štruktúre
atómového jadra, jeho vlastnostiach a vlastnostiach elementárnych častíc) a i.
Okrem tohto klasického delenia f. podľa fyz. stavov jestvuje modernejšie delenie f. podľa podobných
fyz. stavov na f. častíc (študuje vlastnosti častíc a ich pohyb vplyvom síl), f. polí (skúma náboje, s
nimi spojené polia a sily vyvolané pôsobiace na telesá), vlnová f. (zaoberá sa časovými a
priestorovými periodickými zmenami fyz. veličín) a kvantovú f. (náuka o pro-cesoch a stavoch, kt.
nemoţno opísať ani modelom ,,častíc“ ani modelom ,,vĺn“). V procese integrácie vznikajú medzi
rôznymi prírodnými vedami súčasne hraničné vedy, ako sú →fyzikálna chémia a chemická fyzika,
biofyzika a i.
fyzikalizmus – [physicalismus] koncepcia R. Carnapa a D. Neuratha, kt. podmieňuje pravdi-vosť
vedeckých výrokov jedine moţnosťou ich prevedenia do fyz. jazyka. Namiesto analýzy objektívnych
súvislostí a jednoty rozličných vied sa f. ako jedna z koncepcií logického pozitivizmu usiluje
redukovať celú sústavu jestvujúceho poznania na jediný, unifikovaný jazyk.
fyzikálna chémia – odvetvie chémie, kt. zisťuje fyz. zákonitosti v chem. dejoch. Zakladá sa na
presných experimentálnych údajoch zo všetkých odborov chémie, kt. zjednocuje a kvantit. spracúva
na všeobecné zákonitosti. Zakladateľom f. ch. je M. V. Lomonosov (Kurs istinnoj fizičeskoj chimii,
1752), o jej rozvoj sa zaslúţil J. Dalton (New System of Chemical Philosophy, 1808), G. I. Hess
(termochémie, 1840), R. Clausius a J. W. Gibbs (termodynamika), L. Boltzmann (kinetická teória
,
plynov), van t Hoff (chem. kinetika a rozt.), S. Arrhenius (teória elektrolytickej disociácie, závislosť
rýchlosti chem. reakcie od teploty), M. Faraday, W. Nernst (elektrochémia) a i. F. ch. sa delí na: 1.
náuku o štruktúre hmoty (atómoch, moleku-lách, skupenstvách, interakcii látky a poľa); 2. chem.
termodynamiku (vzájomné premeny rozličných foriem energie, tepelné kapacity, tepelné efekty
chem. reakcií a ich rovnováha); 3. elektrochémiu (rozt. elektrolytov, galvanické články); 4. chem.
kinetiku (rýchlosť chem. reakcií a vplyv vonkajších podmienok na ňu); 5. koloidiku. Z f. ch. sa
utvárajú ďalšie samostatné vedné disciplíny, ako chem. fyzika, kvantová chémia, chem. inţinierstvo.
Metódy fyz. chémie sa podľa fyz. princípu delia na 1. optické; 2. elektrochem.; 3. ostatné metódy
(diferenčná termická analýza, chromatografia, kalorimetria, plynová analýza, termic-ká analýza,
termometrická titrácia, viskozimetria, váţková termická analýza, nukleárne analy-tické metódy).
Niekedy sú tieto metódy jediným spôsobom riešenia danej úlohy.
fyzikálno-chemická analýza – metóda sledovania rovnováţnych sústav fyz. a geom. Metódami s
cieľom zostrojiť fázové diagramy. Zakladá sa na skutočnosti, ţe pri fázových premenách nastáva
náhla zmena väčšiny fyz. vlastností (tepelnej kapacity, hustoty, rozťaţnosti, elekt. vodivosti ap.).
Najčastejšie sa vyuţíva tepelný efekt fázovej premeny, kt. mení teplotu sústavy – termická analýza,
kt. sleduje závislosť teploty od času pri ochladzovaní roztavenej sústavy. Plynulý pokles grafického
záznamu tejto závislosti (krivka chladnutia) je pri fázových premenách narušený. Krivka chladnutia
čistej zloţky, úsek AB (zdrţanie) zodpovedá ustáleniu teploty pri tuhnutí (rovnováha tavenina–tuhá
fáza). Po stuhnutí krivka znova klesá. Pri dvojzloţkovej sústave začne vypadávať tuhá fáza a úsek
AB zodpovedajúci zmenšeniu rýchlosti chladnutia ako následok uvoľňovania kryštalizačného tepla
vypadávajúcej zloţky. Zdrţanie BC zodpovedá stuhnutiu celej sústavy pri eutektickom zloţení.

Pomocou kriviek chladnutia, zhotovených pre sériu tavenín rozličnej koncentrácie, získajú sa
jednotlivé úseky fázového diagramu.
fyzikát – zastar. zdravotnícky úrad.
fyzikum – zried. telo človeka.
fyzikus – zastar. úradný, mestský lekár.
fyzio- – [physio-] prvá časť zloţených slov z g. fysis s významom príroda.
fyziognómia – [physiognomia] podoba, výraz, výzor tváre, tvárnosť. Výraz tváre podlieha zmenám s
vekom, príp. sa mení pri duševných poruchách, spolu s mimikou tvorí súčasť psychodiagnostiky.
fyziognomika – [physiognomica] náuka o vzhľade tváre, drţaní tela, chôdze a i. ako súhrn zdedených
a získaných vlastností (Klages). Zakladateľom f. je J. C. Lavater (1775), rozvíjal ju aj F. J. Gall a C.
Lombroso.
fyziografia – [physiographia] opis zeme a prírodných javov.
fyziokratizmus – [physiocratismus] presvedčenie, ţe kaţdý sa sám riadi a je si zodpovedný za svoj
ţivot v systéme voľnej súťaţe; fyziokratickú spoločnosť zaloţil v Čechách K. S. Amerling v 19. stor.
fyziológia – [physiologia] súčasť →biológie, náuka o mechanizmoch ţivotných funkcií a procesoch
prebiehajúcich v zdravom organizme, ich riadení a koordinácii.
Humánna fyziológia je jedným z teoretických základov medicíny a jedna z jej aplikovaných oblastí
(napr. funkčná dg., f. práce). Dôleţitým aspektom f. sú štruktúrno-funkčné korelácie. Za zakladateľa
vedeckej f. sa pokladá Paracelsov súčasník Jean Fernel (1497/1506 – 1558). Vo svojom diele
Prírodná časť medicíny (1542) vychádzal z 4 elementov: teplo, chlad, vlhkosť a sucho; ľudské
temperoelelementy sú zmesou týchto elementov. Ako samostatný vedný odbor existuje f. od
začiatku 19. stor. Významnými fyziológmi v min. stor. boli C. Ludwig, J. P. Müller, E. Du BoisReymond, I. M. Sečenov, C. Bernard, J. Procháska, J. E. Purkyně. Na začiatku 20. stor. sa ako
samostatná vedná disciplína vyčleňuje fyziol. a biol. chémia.
Podľa druhu biosystému sa delí na f. rastlín a ţivočíchov. Rozdeľuje sa na všeobecnú, porovnávaciu
a špeciálnu, podľa rozličných činností na f. jednotlivých systémov (nervového systému a zmyslových
orgánov, kardiovaskulárneho, respiračného, tráviaceho a výţivy atď.), f. rozmnoţovania, vývinu a
rastu a i.
Experimentálna fyziológia – syn. experimentálna patológia, experimentálna medicína; časť f., kt.
vyuţíva pri štúdiu ţivotných funkcií fyz. a chem. metódy. Jedným z prvých experimentálnych
fyziológov bol angl. lekár William Harwey (1578 – 1657), objaviteľ krvného obehu a funkcie srdca a
pľúc. Vo Francúzsku výskumy Lavoisiera (1743 – 1794) podnietili štúdium dýchania, ako pomalého
spaľovacieho procesu, na kt. sa zúčastňuje kyslík prenášaný krvou. Tieto práce uţ otvorili cestu fyz.
a chem. výskumu. Za zakladateľov e. f. sa pokladajú F. Magendie (1783 aţ 1855) a najmä Claude
Bernard (1813 – 1878). Pre funkciu nervovej sústavy, mozgu a myslenia sú významné názory franc.
filozofa R. Descartesa (1596 – 1650) o úlohe mozgu ako ústredia všetkých nervových dráh, objav
dráţdivosti svalových vláken švajč. lekárom A. Hallerom (1708 – 1777), stanovenie rýchlosti vedenia
nervového impulzu nem. fyziol. H. Helmholtzom (1811 – 1894), práce Du Bois-Reymonda (1818 aţ
1896) v oblasti elektrofyziológie. Významné sú aj práce I. M. Sečenova (1829 – 1903) o mozgových
reflexoch a I. P. Pavlova o podmienených reflexoch. K objasneniu humorálnych mechanizmov
regulácie prispeli W. M. Bayliss (1866 – 1927) a E. H. Starling (1866 – 1927), objavitelia sekretínu.
Klinická fyziológia – jedna z teoretických báz klin. odborov. Na pôde Slovenskej fyziologickej spoločnosti sa presadzuje aj ako ,,klinika zdravého človeka“. K. f. má funkčne normatívny význam a

zameriava sa na prevenciu chorôb. Patria sem aplikované odbory, ako je pracovná a telovýchovná
f., f. výţivy, informačná f., letecká a kozmická f. ap.
Patologická fyziológia – syn. experimentálna patológia, experimentálna medicína; experimentálna
fyziológia. Je to náuka o ţivotných funkciách chorého organizmu. Skúma: 1. príčiny a podmienky
rozvoja patol. procesov a chorôb (etiológia); 2. súvislosti medzi príčinami chorôb a regulačnými,
obrannými a adaptačnými procesmi organizmu (patogenéza); 3. mechanizmy, kt. vedú k uzdraveniu
(sanatogenéza) al. exitu (tanatogenéza). Pouţíva najmä tieto metódy: 1. modelovanie (najmä
pokusy na zvieratách); 2. konfrontácia výsledkov experimentov s poznatkami klin. medicíny; 3.
zovšeobecnenie a syntéza, tvorba hypotéz a teórií o základných patol. procesoch a choroby ako
celku.
Fyziológia práce – vedný odbor, kt. sa zaoberá účinkom práce a pracovného prostredia na ľudský
organizmus a jeho zloţky.
Fyziológia rastlín – fytofyziológia, náuka o ţivotných funkciách rastlín. Jej vznik a rozvoj podmienil
vývoj induktívnych metód na začiatku novoveku a veľké objavy fyziky a chémie. V 17. stor. práce M.
Malpighiho, J. B. Helmonta, N. Grewa a i. objavujú vedecké poznatky o tlaku a stúpaní vody v
rastlinách, výţive rastlín z pôdy a kolobehu ţivín v prírode. Významné boli najmä výskumy J. v.
Liebiga (1803 – 1873). S objavom kyslíka (J. B. Priestley, 1733 – 1804) a významu oxidu uhličitého
pre rastliny (J. Ingehousz, 1730 – 1799; T. de Saussure) sa poloţil základ výskumu fotosyntézy
rastlín. Význam chlorofylu pre absorpciu slnečného ţiarenia zelenými rastlinami objavil K. A.
Timirjazev (1843 – 1920).
Špeciálna fyziológia – f. jednotlivých orgánov.
Všeobecná fyziológia – náuka o všeobecných zákonitostiach ţivotných funkcií zdravého
organizmu.
fyziologický – 1. týkajúci sa →fyziológie; 2. normálny, týkajúci sa zdravého jedinca; op. patologický;
→norma.
fyziologický roztok – 0,9 % (hmotn.) vodný roztok chloridu sodného (pre studenokrvné ţivočíchy
0,65 %); rozt. izotonický s krvou al. mimobunkovou tekutinou.
fyzionómia – [physionomia] náuka o prírodných zákonoch.
fyzioterapeut – odborník vo →fyzioterapii.
fyzioterapia – [physiotherapia] th. fyz. prostriedkami, fyz. th., popudová th., regulačno-adaptačná th.
Patrí sem liečba vodou (→hydroterapia), teplom a chladom (→termoterapia, kryoterapia), svetlom
(→fototerapia), vzduchom (→klimatoterapia), staticko-mechanickými (→masáže) a dynamickými
silami (liečebná gymnastika, liečba prácou – ergoterapia), liečivými prameňmi (→balneoterapia),
elektrinou (→elektroterapia); →fyziatria.
fyzo- – [physo-] prvá časť zloţených slov z g. fýsa vzduch, od fýsaó nafukujem.
fyzocefalus – [physocephalus] nahromadenie vzduchu pod okosticou v lebkových kostiach al.
mäkkých pokrývkach lebky.
Frontálny fyzocefalus – čelový f., vznikajúci z porušenia dutiny čelovej kosti.
Okcipitálny fyzocefalus – supramastoidový, záhlavový f., vznikajúci nad hlávkovým výbeţkom z
rozšírených dutiniek hlávkového výbeţka.
fyzohematometra – [physohaematometra] maternica naplnená plynom a krvou.
fyzohydrometra – [physohydrometra] prítomnosť plynu a tekutiny v maternici.

fyzokéla – [physocele] 1. nádor vyplnený plynom; 2. prietrţ naplnená plynom.
fyzometra – [physometra] syn. tympania uteri, chorobné nahromadenie plynu v maternici, väčšinou pri
anaeróbnej infekcii.
fyzopyosalpinx – [physopyosalpinx] prítomnosť hnisu a plynu vo vajíčkovode.
fyzostigmín →Physostigminum salicylatum, ČSL 4.
fyzovenín

–

metylkarbamát(ester) 3,3,8,8-tetrahydro-3,8-dilmetyl-2H-furol-[2,3-b]indol-5-olu,
C14H18N2O3, Mr 262,30; látka izolovaná zo semien kra Physostigma
venenosum Balf. (Leguminosae), rozp. v alkohole, chloroforme, slabo
rozp. v éteri; prakticky nerozp. vo vode a petroléteri.
Fyzovenín

FVC – skr. forced vital capacity, úsilná vitálna kapacita; →vitálna kapacita.
F. vs. – skr. l. fiat venesectio nech pacient krváca; zastar.

