
Pfaundlerova-Hurlerovej choroba – [Meinhard von Pfaundler, 1872 – 1947; Hurlerová, Gertrud, 

1889 – 1965, mníchovskí pediatri] dysostosis multiplex. 

PFC – skr. angl. plaque forming cell bunka tvoriaca plaky; →plakový test. 

Pfeifferella – [Pfeiffer, Richard Friedrich Johann, 1858 – 1945, nem. bakteriológ, pôsobil 

v Königsbergu a Breslau] v staršom klasifikačnom systéme rod baktérií, kt. sa v súčasnosti zaraďujú 

do rôznych rodov. 

Pfeifferella anapestifer – Moraxella anapestifer. 

Pfeifferella mallei – Pseudomonas mallei. 

Pfefferova substancia – zmes 4-(dimetylamino)antipyrínu a kys. 5,5-dietylbarbiturovej (1:1), zložka 

prípravku Veramon
®
. 

Pfeifferov pokus – [Pfeiffer, Richard Friedrich Johann, 1858 – 1945, nem. bakteriológ, pôsobil v 

Königsbergu a Breslau] je demonštráciou osmózy, pri kt. molekuly vody prenikajú cez 

semipermeabilnú blanu a zrieďujú rozt. sacharózy umiestený na druhej strane blany. 

Pfeifferova žľazová horúčka – [Pfeiffer, Emil, 1846 – 1921, nem. internista, pôsobil vo Wiesbadene] 

infekčná mononukleóza. 

Pfeifferova influenzová baktéria – [Pfeiffer, Richard Friedrich Johann, 1858 – 1945, nem. 

bakteriológ, pôsobil v Königsbergu a Breslau] Haemophilus influenzae. 

Pfeifferov-Weberov-Christianov syndróm – [Pfeiffer, Viktor, 1846 – 1921, nem. lekár; Weber, 

Frederick P., 1863 – 1962, londýnsky lekár; Christian, Henry, 1876 – 1951, bostonský lekár] 

→syndrómy. 

Pfiklor
®
 (Pfizer)– chlorid draselný; →draslík.  

Pfizer-E
®
 (Pfizer) – antibiotikum; →erytromycínstearát. 

Pflügerove povrazce – [Pflüger, Edward Friedrich Wilhelm, 1829 – 1910, nem. fyziológ] 

→vajíčkovody. 

PFT Roche
®
 (Roche) – syntetický chymotrypsín-labilný peptid, používa sa v dg. pankreatopatií; 

→bentiromid. 

Pfuhlov príznak – [Pfuhl, Eduard, 1852 – 1905, nem. lekár] →príznaky 

Pfuhlov-Jaffého príznak – [Pfuhl, Eduard, 1852 – 1905, nem. lekár; Jaffé, Max, 1841 – 1911. nem. 

fyziol. chemik] →príznaky. 

PG – 1. skr. propylgalát; 2. skr. prostaglandín.  

pg – pikogram. 

PGA – skr. angl. pteroylglutaminic acid kys. pteroyglutámová. 

PGD2, PGE2, PGF2, PGI2 – skr. rôznych druhov →prostaglandínov. 

6-PGD – skr. angl. 6-phosphogluconate dehydrogense 6-fosfoglukonátdehydrogenáza. 

PGI – skr. angl. phosphoglycerate isomerase fosfoglyceratizomeráza. 

PGK – skr. angl. phosphoglycerate kinase fosfoglycerátkináza. 

PGP – skr. angl. phosphoglycolate phosphatase fosfoglykoláfosfatáza. 

PGU – skr. postgonococcical urethritis pokvapavková uretritída. 



PGX – skr. prostacyklín. 

PH – 1. skr. angl. past (patient) history anamnéza; 2. skr. angl. public health verejné zdravie, zdravie 

obyvateľstva, verejná zdrav. služba, verejné zdravotníctvo. 

pH – [skr. potentia hydrogenii] záporný dekadický logaritmus koncentrácie vodíkových iónov H
+
 al. 

hydroxóniových iónov H3O
+
 vo vodnom rozt. Orientačne sa zisťuje indikátorovými papierikmi (± 0,5 

jednotky pH), presnešjeie sa meria potenciometricky, v praxi obyčajne pH-metrom so sklenou 

elektródou (± 0,1 až 0,0,1 j. pH). Princípom je meranie elektromotorického napätia článku tvoreného 

sklenou elektródou a referenčnou (napr. kalomelovou) elektródou, kt. sú ponorené do meraného 

rozt. pH-meter je zosilňujúci milivoltmeter, kt. má vstupný odpor rádovo vyšší ako je odpor 

membrány sklenej elektródy (~ 10
8
 W). Na meranie sú potrebné aj štandardné tlmivé rozt. so 

známym pH, pretože sklenú elektródu treba opakovane štandardizovať (kalibrovať). Meranie pH 

sklenou elektrodou je veľmi univerzálne až do pH 14, za prítomnosti radu rozp. látok vo vodných 

suspenziách, emulziách, koloidoch, aj v niekt. médiách. 

PH 60-40
®
 – insekticídum; →diflubenzurón. 

pH 137
®
 – rodenticídum, účinné proti trematódam; →bromofenofos. 

Ph. Eur. – skr. Pharmacopoeia Europeana, European Pharmacopoeia Európsky liekopis. 

Ph I – skr. Pharmacopoeia Internationalis, International Pharmacopoeia medzinárodný liekopis.  

PHA – skr. angl. phytohemagglutinin fytohemaglutinín. 

Phacetoperane
®
 – antidepresívum; →levofacetoperán. 

Phacetur
®
 – antikonvulzívum; →fenacemid. 

phaco/ido/omat- – prvá časť zložených slov z g. fakos šošovka. 

phacoanaphyllaxia, ae, f. – [phaco- + g. anaphyllaxis precitlivenosť] →fakoanafylaxia. 

phacocele, es, f. – [phaco- + g. kélé prietrž] →fakokéla. 

phacocystis, is, f. – [phaco- + g. kystis dutina, mechúr] →fakocysta. 

phacocystectomia, ae, f. – [phaco- + g. kystis dutina, mechúr + g. ektomé odstrániť] 

→fakocystektómia. 

phacocystitis, itidis, f. – [phaco- + g. kystis dutina, mechúr + -itis zápal] →fakocystitída. 

phacoditis, itidis, f. – [phacod- + -itis zápal] →fakitída. 

phacodoscopus, i, m. – [phacodo- + g. skopien pozorovať] →fakoskop. 

phacoemulsificatio, onis, f. – [phaco- + l. emulgere mútiť (mlieko)] fakoemulzifikácia, me-tóda 

extrakcie katarakty, pri kt. sa šošovka fragmentuje ultrazvukovými vibráciami a súčasne preplachuje 

a aspiruje. 

phacoerysis, is, f. – [phaco- + g. eryein odtianuť] →fakoeryza. 

phacoglaucoma, tis, n. – [phaco- + glaucoma] →fakoglaukóm. 

phacohymenitis, itidis, f. – [phaco- + g. hymén kožtička + -itis zápal] fakohymenitída; →fakocystitída. 

phacoides, es – [phac- + g. eidos podoba] podobný šošovke, šošovkovitý. 

phacoidoscopos, i, m. – [phacoido- + g. skopein pozorovať] →fakoidoskop. 

phacoidum, i, n. – [phaco- + g. eidos podoba] →fakoid. 

phacolysinum, i, n. – [phaco- + g. lysis uvoľnenie] →fakolyzín. 



phacolysis, is, f. – [phaco- + g. lysis uvoľnenie] fakolýza, discízia šošovky, používa sa v th. včasného 

štádia katarakty. 

phacoma, tis, n. – [phac- + -oma bujnenie] →fakóm. 

phacomalatio, onis, f. – [phaco- + g. malakos mäkký] →fakomalácia. 

phacomatosis, is, f. – [phacomat- + -osis stav] →fakomatóza. 

phacometachoresis, is, m. – [phaco- + g. metachoresis dislokácia] →fakometachoréza. 

phacometecesis, is, f. – [phaco- + g. metoikésis migrácia] →fakometachoréza. 

phacometer, i, m. – [phaco- + g. metron miera] →fakometer. 

phacopalingenesis, is, f. – [phaco- + g. palingenesis regenerácia al. úprava stratenej časti] 

→fakopalingenéza. 

phacopathia, ae, f. – [phaco- + g. pathos choroba] →fakopatia.  

phacoplanesis, is, f. – [phaco- + g. planésis túlanie sa] →fakoplanéza. 

phacoscleroma, tis, n. – [phaco- + g. skleros tvrdý + -oma bujnenie] →fakoskleróm. 

phacosclerosis, is, f. – [phaco- + g. skleros tvrdý + -osis stav] fakoskleróza, stvrdnutie šošovky. 

phacoscopus, i, m. – [phaco- + g. skopein pozorovať] fakoskop, fakoidoskop, prístroj na vyšetrenie 

akomodačných zmien očných šošoviek. 

phacoscotasmus, i, m. – [phaco- + g. skotasmos zakalenie] →fakoskotazmus.  

phacotoxicus, a, um – [phaco- + g. toxikon jed] →fakotoxický. 

Phaenicia – rod múch čeľade Calliphoridae so zeleným al. modrým kovovým leskom. 

Phaenicia cuprina – muchy, kt. larvy vyvolávajú rôzne formy myiázy človeka. 

Phaenicia sericata – syn. Lucilia sericata, mucha, kt. žije na Britských ostrovoch, kt. ukladá vajíčka 

do infikovaných rán oviec a a vlny. Jej larvy sa vpravovali do infikovaných rán s cieľom uľahčiť 

hojenie. 

phaenoma, tis, n. – [g. fainó prezrádzam] fenóm, syn. phaenon, fenón, v niekt. klasifikač-ných 

systémoch skupiny al. zhluky (,,klastre“) kmeňov fenotypicky príbuzných organizmov. 

phaenomenologia, ae, f. – [g. fainomenon jav + g. logos náuka] fenomenológia, v psychiatrii teória, 

podľa kt. správanie determinujuje skôr spôsob ako jedinec vníma realitu ako vonkajšia objektívna 

realita. 

phaenomenum, i, n. – [g. fainomenon od fainó prezrádzam] jav, úkaz.  

Phaentine
®
 – analgetikum, antipyretikum; →tetrandrín. 

phaeo- – prvá časť zložených slov z g. faios hnedý. 

phaeohyphomycosis, is, f. – [phaeo- + Hyphomycetes + -osis stav] feohyfomykóza, oportúnna 

infekcia vyvolaná hubami čeľade Dematiceae. 

phaeochroma, tis, n. – [g. faios hnedý + g. chróma farba] →feochróm. 

phaeochromoblastos, i, m. – [g. faios hnedý + g. chróma farba + g. blastos výhonok] 

→feochromoblast.  

phaeochromoblastoma, tis, n. – [g. faios hnedý +  g.  chróma farba + g. blastos výhonok + -oma 

bujnenie] →phaeochromocytoma. 



phaeochromocytoma, atis, n. – [g. faios hnedý + g. chróma farba + g. kytos bunka + -oma bujnenie] 

feochromocytóm, syn. medulárny chromafinóm, medulárny paraganglióm, feo-chromoblastóm, 

nádor chromafinných buniek; →nádor drene nadobličiek. 

phaeochromus, a, um – [g. faios hnedý + g. chróma farba] →feochrómový.  

phaeomelaninum – feomelanín; →melaníny. 

Phaeophyta – hnedé riasy, oddelenie prevažne morských rias. Popri chlorfyle a a c -karotén 

a xantofyly, najmä fukoxantín, od kt. sú hnedej farby. Sú vláknité, al. ich telo je mor-fol. rozlíšené na 

rizoidy, kauloid a fyloidy a je anat. diferencované. Asimilačným produktom je laminarín, mastný olej, 

manit a fukozán. Bunková stena je z celulózy a pektínu. Nepohlavne sa rozmnožujú spórami. 

Pohlavne sa rozmnožujú izogamiou, anizogamiou a oogamiou. Pri väčšine je rodozmena. Prvé 

fosílie P. pochádzajú zo silúru a devónu. P. sú celkom izolované oddelenie, kt. neprajavujú nijaké 

vzťahy k ostatným rastlinám (240 rodov, 1500 druhov). Do triedy rovnakogeneračných 

(Isogeneratae) patria vláknité rias, kt. majú pri rodo-zmene obidve generácie rovnaké al. málo 

rozdielne, napr. Ectocarpus a Dictyota. Do triedy rôznogeneračných (Heterogeneratae) patria hnedé 

riasy už s celkom malým gametofytom a veľkým spórofytom, napr. Macrocystis pyrifera (až 60 m 

dlhá) a Laminaria (až 5 m dlhá stielka). Do triedy chalúh (Cyclosporae) patria hnedé r. bez 

rodozmeny a rastlinu reprezentuje už len diploidný spórofyt. Sem patrí chaluha bublinatá (Fucus 

vesiculosus) so vzdušnými mechúrikmi na stielke. Vyrába sa z nich jód. 

Phaeva
®
 (Schering AG) – progestogén; →gestodén. 

phagedena – [g. fagedaina z fagein žrať] fagedena, progresívna a rýchlo sa šíriaca a rozpadávajúca 

sa ulcerácia. 

phagedaenicus, a, um – [g. fagedaina okolo požierajúci] →fagedenický. 

-phagia, ae, f. – koncovka slov označujúcich abnormálnu chuť (pika), ako je geofágia al. vzťah k 

jedeniu al. hltaniu, napr. aerofágia. 

phago- – prvá časť zložených slov z g. fagein hltať, žrať. 

phagocytolysis, is, f. – [phago- + g. kytos bunka + g. lysis uvoľnenie] fagocytolýza, rozpus-tenie al. 

deštrukcia fagocytu. 

phagocytosis, is, f. – [phago- + g. kytos bunka + -osis stav] fagocytóza. 

phagocytus, i, m. – [phago- + g. kytos bunka] fagocyt. 

phagolysosoma, tis, n. – [phago- + g. lysis uvoľnenie + g. soma telo] fagolyzozóm.  

phagomania, ae, f. – [phago- + g. maniá vášeň] fagománia, nenásytná chuť al. obsesívne jedenie, 

pažravosť. 

phagophobia, ae, f. – [phago- + g. fobos strach] fagofóbia, iracionálny strach z jedenia. 

phagoplasma, tis, n. – [phago- + g. plasma tekutina, hmota] fagoplazma, cytoplazma cyto-faryngovej 

oblasti pri niekt. bičíkovcoch bohatá na enzýmy. 

phagopyrismus →fagopyrizmus. 

phagosoma, tis, n. – [phago- + g. soma telo] fagozóm, syn. fagocytotická vezikula, vezikula fagocytu 

obalená membránou utvorená invagináciou bunkovej membrány a fagocytovaného materiálu. 

phagotroph – [phago- + g. trofein živiť] fagotrof, holozoický organizmus. 

phagotypus, i, m. – [phago- + l. typus typ] fagotyp. 

phakitis, itidis, f. – [phak- + -itis zápal] fakitída, zápal šošovky. 



Phalacrocoracidae – kormoránovité. Čeľaď vtákov veslonožcov, rozšírených takmer po celej 

zemeguli (~ 300 druhov). U nás žije jediný druh kormorán veľký (Phalacrocorax carno). Hiezdi v 

spoločnostiach pri Dunaji vysoko na stromoch. Má kovovolesklé čierne perie, mohutný na hrote 

hákovitý ohnutý zobák. Živí sa rybami, kŕmi nimi aj mláďatá. Po ich odchovaní žije ojedinele a 

roztrúsene okolo väčších riek. 

phalang/o- – prvá časť zložených slov z g. falanx-falangos člen, článok. 

phalangeus, a, um – [g. falanx-falangos člen, článok] falangový, patriaci k článku. 

phalangitis, itidis, f. – [phalang- + -itis zápal] →falangitída. 

phalangosis, is, f. – [phalang- + -osis stav] falangóza, stav, pri kt. očné riasy rastú v radoch. 

phalanx, gis, f. – [g. falanx-falangos člen, článok] falanx, článok prsta. 

Phalanges Deitersi – modifikované kutikulárne platničky tvoriace konce sustentakulkárnych 

epitelových buniek membrana reticularis Cortiho orgánu. 

Phalanges digitorum manus – ossa digitorum manus, články prstov ruky. 

Phalanges digitorum pedis – ossa digitorum pedis, články prstov nohy. 

Phalanx distalis – distálny, posledný článok prsta. 

Phalanx media – stredný článok prsta. 

Phalanx proximalis – prvý, bazálny článok prsta. 

Phalanx secunda digitorum manus – p. media digitorum manus. 

Phalanx secunda digitorum pedis – p. media digitorum pedis. 

Phalaropodidae – lyskonohovité, malé druhy z radu bahniakov (→Limicolae). Prsty na nohách majú 

malú obrubu ako pri lyskách. Zobák je tenký a rovný. 

Phallales – rad bazídiomycét Gasteromycetes, charakterizovaný prítomnosťou zapáchajúcich 

hlienovitých látok okolo bazídiospór s vnútornou stonkou, kt. rastú a odpadávajú z bazídiokarpu. 

Phallenov manéver – [Phallen, George S., *1911, amer. ortopéd] test na dg. syndrómu karpálneho 

tunela (→syndrómy). Priesvit karpálneho tunela sa zmenší stlačením flektovanej al. extendovanej 

končatiny al. naložením manžety tlakomera nafúknutej na hodnotu TK medzi systolickým 

diastolickým na rameno na 30 – 60 s.  

phall/o- – prvá časť zložených slov z g. fallos penis. 

Phallaceae – hadovkovité. Čeľaď bazídiových húb za mlada s bielou guľovitou plodnicou, obalenou 

zákrovkou, kt. receptákulum rozrháva a na jeho povrchu je výtrusná masa. Tá sa po dozretí kašovite 

rozteká a obyčajne nepríjemne zapácha. Najznámnejšia je hadovka smradľavá (Phallus impudicus) 

z humóznych lesov. 

phallalgia, ae, f. – [phall- + g. algos bolesť] falalgia, bolesť penisu. 

phallanastrophia, ae, f. – [phall- + g. anastrofé ohnutie nahor] ohnutie penisu nahor. 

phallaneurysma, tis, n. – [phall- + aneurysma vydutina] falkenuryzma, vydutina penisu. 

phallectomia, ae, f. – [phall- + g. ektomé odstrániť] →falektómia. 

phallicus, a, um – [g. fallos penis] falický, týkajúci sa penisu. 

phallitis, itidis, f. – [phall- + -itis zápal] →falitída. 

phallocampsis, is, f. – [phallo- + g. kampsis ohnutie] falokampsis, ohnutie, zakrivenie penisu. 



phallocrypsis, is, f. – [phallo- + g. krypsis ukrytie] zmraštenie, kontrakcia penisu. 

phallodynia, ae, f. – [phallo- + g. odyné bolesť] falodýnia, bolesť penisu. 

phallographia, ae, f. – [phallo- + g. grafein písať] falografia, falopletyzmografia, grafické znázornenie 

objemových zmien penisu. 

phalloidinum – faloidín, C35H8N8O11S, Mr 788,89; toxín izolovaný z huby Amanita phalloies (Fr.) Seer. 

(Agaricaceae); →amanitín.  

phalloplastike, es, f. – [phallo- + g. plastiké (techné) tvárne umenie] faloplastika, plastická operácia 

penisu. 

phallorrhagia, ae, f. – [phallo- + g. rhagiá od rhégnynai výron] falorágia, krvácanie z penisu. 

phallotomia, ae, f. – [phallo- + g. tomé rez] falotómia, chir. preťatie penisu. 

phallus, i, m. – [g. fallos] penis. 

Phaltan
®
 – poľnohospodárske fungicídum; →folpet. 

phanero- – prvá časť zložených slov z g. faneros viditeľný. 

phanerogenes, es – [phanero- + g. gennan tvoriť] fanerogénny, vyvolaný známou príčinou. 

phaneromania, ae, f. – [phanero- + g. maniá vášeň] →fanerománia. 

phaneroplasma, tis, n. – [phanero- + g. plasma hmota] faneroplazma, membránové organely a 

nemembránové inklúzie v cytoplazme. 

phaneroscopia, ae, f. – [phanero- + g. skopein pozorovať] →faneroskopia. 

phanerosis, is, f. – [phanero- + -osis stav] →faneróza. 

phanchinone →phanquinonum. 

Phanodorm
®
 (Winthrop) – sedatívum, hypnotikum; →cyklobarbital. 

Phanodorn
®
 (Winthrop) – sedatívum, hypnotikum; →cyklobarbital. 

phanquinonum →fanchinón. 

phantasia, ae, f. →fantázia. 

phantasma, tis, n. →fantazma. 

phantasmagoria →fantazmagória. 

phantasmomoria, ae, f. – [g. fantasma prelud, zjavenie + g. moriá pochabosť] →fantazmomória. 

phantasmophobia, ae, f. – [phantasma + g. fobos strach] →fantazmofóbia. 

phatastica (remedia) →fantastiká, psychodysleptiká. 

phantasticus, a, um →fantastický. 

phantogeusia, ae, f. – [phantasma + g. geusis chuť] fantogeuzia, parageuzia, trvalá abnormálna chuť 

v ústach, obyčajne kovovej al. slanej, pri chýbanmí vonkajšieho podnetu. 

phantoma →fantóm. 

phantosmia, ae, f. – [phantasma + g. ósmé vôňa] fantosmia, parosmia, vnímanie neexistujúcej vône, 

vnímanie vône bez vonkajšieho podnetu.  

Phanurane
®
 (Specia) – antagonista aldosterónu, diuretikum; →kanrenón. 



PHA(R) – skr. angl. passive hemagglutination (hemagglutinating reaction) pasívna hemaglu-tinácia 

(pasívna hemaglutinačná reakcia). 

phar/maco- – prvá časť zložených slov z g. farmakon liek. 

Phar B – skr. angl. z l. Pharmaceutical Baccalaureus bakalár farmácie. 

Phar C – skr. angl. Pharmaceutical Chemist farmaceutický chemik.  

Phar D – skr. angl. z l. Pharmaciae Doctor doktor farmácie, náš PharmDr. 

Phar M – skr. angl. z l. Pharmaciae Magister magister farmácie.  

Phar G – skr. angl. Graduate in Pharmacy absolvent strednej farmaceutickej školy. 

Pharlon
®
 – progestogén; →17-hydroxyprogesterónkaproát. 

pharmaceutica →farmaceutika. 

pharmaceuticus, a, um – [g. pharmakeutikos] farmaceutický, týkajúci sa farmácie al. lieku.  

pharmacia, ae, f. – [g. farmakeiá] →farmácia. 

pharmacodiacosmia, ae, f. – [pharmaco- + g. dia- cez + g. kosmein zdobiť] →farmakodiakozmia. 

pharmacodynamica, ae, f. – [pharmaco- + g. dynamis sila] →farmakodynamika. 

pharmacoeconomica, ae, f. – [pharmaco- + g. grafein písať] farmakoekonomika. 

pharmacoemporia, ae, f. –  [pharmaco- + g. emporos pasažier vystupujúci na palubu] →far-

makoempória. 

pharmacoepidemiologia, ae, f. – [pharmaco- + epidemiologia] →farmakoepidemiológia. 

pharmacoergasia, ae, f. – [pharmaco- + g. ergasis práca] →farmakoergázia. 

pharmacoethnologia, ae, f. – [pharmaco- + ethnologia] →farmakoetnológia. 

pharmacoethymologia, ae, f. – [pharmaco- + ethymologia] →farmakoetymológia. 

pharmacofagia, ae, f. – [pharmaco- + g. fagein hltať] →farmakofágia. 

pharmacogenes, es – [pharmaco- + g. gignesthai vznikať] →farmakogénny. 

pharmacogenetica, ae, f. – [pharmaco- + genetica] →farmakogenetika. 

pharmacogeographia, ae, f. – [pharmaco- + l. geographia zemepis] →farmakogeografia. 

pharmacognosia, ae, f. – [pharmaco- + g. grafein písať] →farmakognózia. 

pharmacographia, ae, f. – [pharmaco- + g. grafein písať] farmakografia. 

pharmacohistoria, ae, f. – [pharmaco- + g. historia dejepis] →farmakohistória. 

pharmacochemia, ae, f. – [pharmaco- + g. chemeiá chémia] →farmakochémia. 

pharmacocatagraphologia, ae, f. – [pharmaco- + g. kata dole + g. grafein písať + g. logos náuka] 

→faryngokatagrafológia. 

pharmacokinesis, is, f. – [pharmaco- + g. kinesis pohyb] farmakokinéza, →farmakokinetika. 

pharmacokinetica, ae, f. – [pharmaco- + g. kinesis pohyb] →farmakokinetika. 

pharmacologia, ae, f. – [pharmaco- + g. logia náuka] →farmakológia. 

pharmacometria, ae, f. – [pharmaco- + g. -metriá meranie] farmakometria, porovnávacie hodnotenie 

účinku liekov, kt. na rozdiel od biol. metód porovnáva rozličné chem. zloženie. 



pharmacon – [g. farmakon] liek. 

pharmacophobia, ae, f. – [pharmaco- + g. fobos strach] →farmakofóbia. 

pharmacopoea (poeia), ae, f. – [pharmaco- + g. poiein tvoriť] farmakopea, liekopis, normatívne dielo 

určujúce akosť vybraných liečiv a liekov, spôsob ich kontroly, prípravy, dávkovania, označovania, 

skladovania, výdaja. P. je záväzný pre organizácie a odborných pracovníkov zúčastňujúcich sa na 

príprave, výrobe, kontrole, skladovaní, predpisovaní a výdaji liečiv a zdrav. potrieb uvedených vo p. 

Vydanie zabezpečujú a platnosť p. vyhlasuje MZ SR. Prvá p. na našom území Pharmacopoea 

Austriaco-provincialis vydali r. 1774. R. 1812 bola zavedená Pharmacopoea Austriaca, kt. posledné 

vydanie (1906) platilo v Čechách r. 1907 až 1941 a ešte aj 1945 – 1947. V čase okupácie bol 

záväzný nemecká p. (Deutsche Arzneibuch, 6. Ausgabe). U nás platili do r. 1871 p. uhorské 

(Pharmacopoea hungarica), tretie vydanie (1909) až do r. 1947. Na ČSL začali práce r. 1918, 

hotový bol až r 1937, vydaný po oslobodení r. 1947, druhé vydanie 1954 a tretie vstúpilo do platnosti 

1. 7. 1970, doplnky boli vydané r. 1952, 1959 a 1976. Od r. 1987 platilo u nás štvrté vydanie. T. č. 

platí nový Slovenský liekopis.  

Slovenský liekopis je súbor technických požiadaviek na prípravu, výrobu, označovanie, ucho-

vávanie, predpisovanie, veľkodistribúciu a vydávanie liečiv, pomocných látok, liekových foriem a na 

hodnotenie ich kvality, ako aj viazanosť ich výdaja na lekársky predpis. 

Súbor technických požiadaviek na prípravu, skúšanie, označovanie, uchovávanie, predpisovanie a 

vydávanie hromadne pripravovaných liekov a individuálne pripravovaných liekov a medziproduktov 

na ich prípravu sa nazýva Slovenský farmaceutický kódex. 

pharmacopola, ae, f. – pharmacopoeus, farmakopola, predchodca lekárnikov v starorímskom 

liečiteľstve. K predchodcom lekárnikov patrili v 5. – 4. stor. p. n. l. rhizotomovia (korenári) a 

aromatorovia, kt. zbierali rastliny sušili a predávali liečiteľom, migmatopolovia (predavači mixtúr, 

zmesí), myropolovia a unguentariovia (výrobcovia a predavači mastí), v 1. stor.p. n. l. seplastriovia 

(vyrábali liečivé prípravky). V 13. stor. sa lekárnici nazývali staciobariovia al. confectionariovia. Od 

13. – 14. stor. ich vystriedal pojem apothekarius, od 18. stor. lekárnik. 

pharmacopsychiatria, ae, f. – [pharmaco- + psychiatria] →farmakopsychiatria. 

pharmacopschologia, ae, f. – [pharmaco- + psychologia] →farmakopsychológia. 

pharmacoradiographia, ae, f. – [pharmaco- + l. radius lúč + g. grafein písať] →farmakorádiografia. 

pharmacotherapia, ae, f. – [pharmaco- + g. therapeiá liečenie] →farmakoterapia. 

pharmacothymia, ae, f. – [pharmaco- + g. thymos myseľ] →farmakotýmia. 

pharmacozoologia, ae, f. – [pharmaco- + zoologia] →farmakozoológia. 

Pharmorubicin
®
 (Farmitalia) – antineoplastikum; →epirubicín. 

Pharophyllin
®
 tbl. (Byk-Gulden Oranienburg) – Aminophyllinum 100 mg v 1 tbl.; bronchodilatans, 

antiastmatikum; →aminofylín. 

pharyng/o- – prvá časť zložených slov z l. pharynx hltan. 

pharyngalgia, ae, f. – [pharyng- + g. algos bolesť] →faryngalgia. 

pharyngismus, i, m. – [pharyng- + -ismus stav] →faryngizmus. 

pharyngitis, itidis, f. – [pharynx + -itis zápal] faryngitída, zápal hltana. Ide o zápal sliznice 

a podsliznicového tkaniva ústnej časti hltana. Zriedka je samostatný (napr. po tonzilektómii), 

častejšie zmeny siahajú aj na ostatné časti hltana (epipharyngitis) al. dýchacích orgánov 

(pharyngolaryngitis, rhinopharyngitis). Priebeh choroby môže byť akút. al. chron. 



Pharyngitis acuta – vyskytuje sa najčastejšie ako súčasť rozsiahleho zápalu horných dýchacích 

ciest pri infekčných chorobách vírusovej (detské infekčné choroby, chrípka) al. baktériovej etiológie 

(najčastejšie streptokokovej, pneumokokovej al. stafylokokovej). Podľa rozsahu zmien sa rozlišuje 

difúzny katarálny zápal al. zápal prevažne lokalizovaný na lymfoepitelových štruktúrach (p. 

follicularis acuta), resp. na laterálnych pruhoch lymfatického tkaniva (p. lateralis). Klin. sa prejavuje 

pocitom pálenia v hltane, bolesťou, najmä pri hltaní, často vyžarujúcou do uší. Telesná teplota 

nemusí byť zvýšená, niekedy však dosahuje aj 39 – 40 °C. 

Dg. – stanovuje sa na základe klin. obrazu. Pri faryngoskopii sa zistí katarálny al. hnisavý zápal. 

Identifikácia baktériovej flóry má význam nielen pri spresnení dg., ale aj pri správnom výbere 

antibiotík. Najväčšiu dg. hodnotu má výter. 

Dfdg. – spočíva v určení príčiny. Treba odlíšiť zápal po nadmernom fyz. podnete (ľadový nápoj), keď 

sú zmeny v hlbších tkanivových štruktúrach, ale aj na hrtanovej príchlopke. Včas treba rozpoznať aj 

hlbokú flegmónu, resp. absces hltana. Pri rozlíšení pomôže anamnéza (poleptanie, cudzie teleso 

ap.) Pri vírusovej etiológii sa častejšie zistia zmeny aj na noso-hltane. 

Th. – v ľahších prípadoch stačí lokálna th., kloktanie (Vincentka
®
, Stopangin

®
, Jox

®
, Oro-far

®
), 

nedráždivá diéta. Pri ťažších formách (zvýšená teplota, regionálna lymfadenitída) je indikovaný 

pokoj na posteli a antibiotiká. Pri cielenej antibioterapii a primeranej imunokompetencii je prognóza 

dobrá. Komplikácie – flegmóna, absces hltana, sepsa – sú zriedkavé a súvisia obyčajne s 

imunodeficienciou. 

Pharyngitis chroncia – vzniká pri nadmernom a dlhodobom dráždení sliznice hltana fyz. a chem. 

podnetmi (fajčenie, alkohol), pri častých angínach a opakujúcich sa infekciách z pretrvávajúcich 

zápalov dýchacích orgánov,(rinitídy, sínusitídy, bronchitídy). Príčinou môže byť chýbanie fyziol. 

dýchania nosom (deviácia nosovej priehradky, nosové polypy, alergická nádcha). Pri dlhodobom 

dýchaní cez ústa chýba protektívna činnosť sliznice nosovej dutiny (čistenie a ohrievanie 

vdychovaného vzduchu) a sliznica hltana je nadmerne exponovaná škodlivinám.  

Podľa patol.-anat.zmien na sliznici hltna sa rozlišuje jednoduchá (pharyngitis chronica simplex – 

prekrvenie sliznice a mierna nadprodukcia hliena), hyperplastická (pharyngitis chronica 

hyperplastica – vzniká obyčajne z jednoduchej) a atrofická faryngitída (pharyngitis chronica 

atrophica sicca). Pri zmenách na sliznici a lymfoepitelovom tkanive (atrofia i hy-perplázia) sa strieda 

pocit sucha v hltane s nadmernou produkciou hlienu. Pri atrofickom zápale býva suchý dráždivý 

kašeľ (úbytok hlienotvorných žliazok) a pri hyperplastickom zápale častejšie zvýšené vykašliavanie 

hlienu (aj pri alergózach). Pocit pálenia v hltane sa môže vystupňovať do bolesti, a to nielen pri 

hltaní. Neurotizácia a karcinofóbia sú u žien častejšie. 

Dg. – anamnéza a faryngoskopia odhalia príčinu – anémia, leukocytóza, chron. infekty, zneu-žívanie 

hlasového orgánu a zlozvyku (fajčenie, alkohol, stravovanie, pitie ľadových šumivých nápojov). 

Niekedy ide o pozostatok častých angín a pokladá sa za menšie zlo po tonzilektómii ako angíny 

samotné. 

Th. – spočíva v odstránení príčiny, podpornej th. – kloktadlá, Vincentka, rozt. Natrii perborici, 

bicarbonici, benzoici, chlorati aa), podávajú sa vitamíny A a E (nie dlhodobo), Panthenol, 

vykonávajú sa výtery jódglycerínom (Bevejodin
®
), aplikujú inhalácie, vhodná je kúpeľná th. Pri 

laterálnej faryngitíde al. bolestivých hyperplastických ostrovčekoch lymfoepitelového tkaniva možno 

aplikovať kryoterapiu, resp. ich šetrné poleptanie 30 % kys. trichlóroctovou. Pri nemožnosti 

odstránenia príčiny (profesionálna záťaž) je prognóza choroby horšia. Preventívne treba uvažovať o 

tonzilektómii. Malígny zvrat je zriedkavý. 

pharyngoamygdalitis, itidis, f. – [pharyngo- + g. amygdalon mandľa + -itis zápal] →faryn-

goamygdalitída. 



pharyngobasilaris, e – [pharyngo- + l. basilaris bazilárny] →faryngobazilárny. 

pharyngocele, es, f. – [pharyngo- + g. kélé prietrž] →faryngokéla. 

pharyngodynia, ae, f. – [pharyng- + g. odyné bolesť] →faryngodýnia. 

pharyngoepiglotticus, a, um – [pharyngo- + l. epiglottis príchlopka] →faryngoepiglotický. 

pharyngokeratosis, is, f. – [pharyngo- + g. keras-keratos roh + -osis stav] →faryngokeratóza. 

pharyngolaryngectomia, ae, f. – [pharyngo- + l. larynx hrtan + g. ektomé odstrániť] →faryn-

golaryngektómia. 

pharyngolaryngitis, itidis, f. – [pharyngo- + l. larynx hrtan + -itis zápal] →faryngolaryngitída. 

pharyngolithos, i, m. – [pharyngo- + g. lithos kameň] →faryngolit. 

pharyngomaxillaris, e – [pharyngo- + l. maxilla čeľusť] →faryngomaxilárny. 

pharyngomycosis, is, f. – [pharyngo- + g. myké huba + -osis stav] →faryngomykóza. 

pharyngonasalis, e – [pharyngo- + l. nasus nos] →faryngonazálny. 

pharyngopalatinus, a, um – [pharyngo- + l. palatum podnebie] →faryngopalatínový. 

pharyngoparalysis, is, f. – [pharyngo- + g. paralysis obrna] obrna hltanových svalov. 

pharyngoperistole, es, f. – [pharyngo- + g. peristolé kontraktúra] stenóza hltana. 

pharyngopathia, ae, f. – [pharyngo- + g. pathos choroba] →faryngopatia. 

pharyngoplastiké, es, f. – [pharyngo- + g. plastiké (techné) tvárne umenie] →faryngoplastika. 

Pharyngoplastiké sec. Hynes – Hynesova faryngoplastika pomocou transpozície svalov. 

pharyngoplegia, ae, f. – [pharyngo- + g. plégé rana] →faryngoplégia. 

pharyngorhinitis, itidis, f. – [pharyngo- + g. rhinos nos + -itis zápal] →faryngorinitída. 

pharyngorhinoscopia, ae, f. – [pharyngo- + g. rhinos nos + g. skopein pozorovať] →faryn-

gorinoskopia. 

pharyngorrhagia, ae, f. – [pharyngo- + g. rhagia od rhegnynai výron] →faryngorágia. 

pharyngosalpingitis, itidis, f. – [pharyngo- + g. salpinx Eustachova rúra + -itis zápal] 

→faryngosalpingitída. 

pharyngoscopia, ae, f. – [pharyngo- + g. skopein pozorovať] →faryngoskopia. 

pharyngospasmus, i, m. – [pharyngo- + g. spasmos kŕč] →faryngospazmus. 

pharyngostenosis, is, f. – [pharyngo- + g. stenos úzky] →faryngostenóza. 

pharyngostomia, ae, f. – [pharyngo- + g. stoma ústa] →faryngostómia. 

pharyngotomia, ae, f. – [pharyngo- + g. tomé rez] →faryngotómia. 

pharyngotonsillitis, itidis, f. – [pharyngo- + l. tonsilla mandľa + -itis zápal] →faryngotonzilitída.  

pharyngoxerosis, is, f. – [pharyngo- + g. xeros suchý + -osis stav] →faryngoxeróza. 

pharynx, gis, f. – [l.] hltan, cesta vzduchu a potravy; rúra dlhá 14 – 16 cm, siaha od kraniálnej klenby 

k prechodu do pažeráka, uloženému pred 6. krčným stavcom.  

Vývoj hltana – v bočných stenách p. sa vychlipuje entoderm do tzv. žiabrovej brázdy, kt. pri nižších 

stavovcoch sa prederavuje až na povrch, a tým vznikajú žiabrové štrbiny a v nich (pri rybách a 



plazoch) sa tvoria dýchacie orgány – žiabry (branchie). Medzi žiabrovými štrbinami (u človeka 

brázdami) sa tvoria žiabrové oblúky, arcus branchiales, kt. predstavujú viscerálny skelet hlavy.  

U človeka je päť oblúkov: sánkový, jazylkový a ďalšie 3 branchiálne oblúky. Z epitelu vychlí-pok sa 

druhotne vyvíjajú tzv. branchiogénne orgány (týmus a prištítne žľazy). 

Prvá žiabrová výchlípka sa zachová, ba dokonca sa zväčší a utvorí sluchovú trubicu (tuba 

pharyngotympanica), laterálne bubienkovú dutinu (cavum tympani), proti kt. utvorí vychlipu-júci sa 

ektoderm vonkajší zvukovod. 

Druhá žiabrová vychlípka sa redukuje na malú priehlbinku, sinus tonsillaris, v kt. sa neskôr vykleňuje 

základ mandle, tonsilla palatina. 

Z ektodermu tretej žiabrovej vychlípky dorzálne vzniká kaudálne epitelové teliesko, glandula 

parathyreoidea, ventrálne časť týmusu. 

Z entodermu štvrtej žiabrovej vychlípky vzniká obdobne kraniálne epitelové teliesko (dorzálne) a 

časť týmusu (ventrálne). 

Piata žiabrová vychlípka je malá a z jej epitelu vzniká malé ultimobranchiálne teliesko, kt. sa zanorí 

do štítnej žľazy a utvorí folikul podobný folikulom štítnej žľazy al. ostane v podobe folikulu, resp. 

cysty pri jej kaudálnom okraji. 

Zo stropu embryového p. sa tvorí Rathkeho vychlípka ako základ adenohypofýzy a zo spodiny p. sa 

ako vychlípka zakladá štítna žľaza. Nepárový základ štítnej žľazy zostupuje kaudálne a súvisí s 

miestom, z kt. vznikol kanálikom tzv. ductus thyreoglossus. Tento kanálik neskôr zaniká a zostáva z 

neho kraniálne len foramen caecum linguae kaudálne glandulae thyroideae accessoriae a lobus 

pyramidalis glandulae thyroideae. 

Na hranici hltana a pažeráka sa vykleňuje v embryovom štádiu skoro základ, z kt. vzniknú dolné 

dýchacie cesty a pľúca. 

Hltan je súčasť GIT a súčasne aj dýchacia cesta; okrem toho sa uplatňuje pri fonácii. Je to spredu 

dozadu oploštená rúra lievikovitého tvaru dlhá 12 – 14 cm. Je uložená pred krčnou chrbticou tak že 

siaha od lebkovej bázy k C6, kde prechádza do pažeráka. Ventrálne stena je prederavená otvormi, 

kt. sa do hltana otvára nosová ústna a hrtanová dutina. Podľa uloženia týchto dutín pred hltanom sa 

hltan delí na nosovú, ústnu a hrtanovú časť. 

Nosová časť hltana (pars nasalis pharyngis, nasopharyngis, epipharynx) je najpriestrannejšia časť 

hltana, vysoká ~ 2,5 cm a hlboká 1,5 cm. U detí je nepomerne nižšia, lebo dýchací oddiel nosovej 

dutiny, otvárajúcej sa do nosohltanu dvoma otvormi (choa-nae), je malý. 

Zadná stena nosohltana, kt. sa opiera o epistropheus a predný oblúk atlasu, niekedy prominujúci 

ako priečny val, prechádza plynule do klenby hltana (fornix pharyngis). Fornix nalieha na 

basiooccipitale a telo klinovej kosti tak, že úponová čiara hltana ide od tuberculum pharyngicum 

záhlavnej kosti ventrilaterálne pred m. longus capitis a m. rectus capitis ventrálne, ďalej 

laterodorzálne cez synchondrosis petrooccipitalis k ventrálnemu obvodu apertura externa canalis 

carotici; tu zasahuje stena hltana najlaterálnejšie záhybom, recessus lateralis pharyngis 

Rosenmülleri. Odtiaľ ide úpon hltana ventromediálne cez synchondrosis sphenopetrosa (po 

mediálnej strane tuba pharyngotympanica) k lamina medialis processus pterygoidei a ďalej dopredu 

a kaudálne pozdĺž raphe buccopharyngica k linea mylohyoidea sánky. 

Sliznica zadnej steny a klenby hltana je zriasená do nepravidelných, dorzálne sa zbiehajúcich rias, 

podložených žilovými spleťmi. V sliznici je väčšie množstvo lymfatického tkaniva, kt. je mohutne 

najmä vo fornixe a nazýva sa tonsilla pharyngica (hltanová mandľa, tretia mandľa, nosová mandľa, 

adenoidné vegetácie). Jamky v oblasti tonzily, fossulae tonsillares, často veľmi široké, vedú do krýpt 



odbodne ako pri podnebnej mandli. U deti je tonzila veľká, ale už od 6. r. začína atrofovať a po 10. r. 

je už obvykle involvovaná. V dorzálnej časti tonzily je nekonštantná nepárová vkleslina, bursa 

pharyngica, kt. dno je pevne fixované do lebkovej bázy; je to miesto, kde sa počas vývoja dotýkala 

chorda dorsalis steny hltana. 

Pred tonzilou, tesne za nosovou priehradkou, je v tuhom periostovom väzive v klebne nosohltana 

uložená hypohysis pharyngica, zvyšok dolnej časti Rathkeho vychlípky. U detí je skoro konštantná; 

u dospelých sa javí ako povrazec, dlhý 5 mm, hrubý 1 mm, s obdobnou skladbou ako 

adenophypofýza, ale bez väčšieho funkčného významu. 

V bočnej stene hltana, pred recessus lateralis pharyngis, je vyústenie tuba pharyngotympanica 

(Eustachii), kt. vedie do stredoušnej dutiny; toto ostium pharyngeum tubae pharyngotympanicae je 

oválne až trojuholníkovité, uložené vo výške dolného nosového priechodu, z kt. ho možno sondovať. 

Vpredu ho lemuje úzka sliznicová riasa, kraniálne a dorzálne vyššie riasy, kt. sa vykleňujú ako tzv. 

torus tubalis. Táto zadná riasa, podmienená vyklenutím mediálnej časti platničky tubárnej chrupavky 

a nahromadením tkaniva z sliznici (tonsilla tubalis), pokračuje kaudálne do sliznicovej riasy – plica 

pharyngotubalis (salpingopharyngea), vyvýšená rovnomenným svalom. Predná riasa pokračuje 

kaudálne a mediálne do menšej riasy, kt. smeruje k mäkkého podnebiu – plica palatotubalis 

(salpingopalatina). Od dolného okraja tuby, medzi predchádzajúcimi riasami, je krátka, pri zdvihnutí 

mäkkého podnebia najmä dobre viditeľná riasa – torus m. levatoris (veli palatini) 

Ústna časť hltana (pars oralis pharyngis, oropharynx, mesopharynx) je uložená za ústnou 

dutinou, za koreňom jazyka, kt. zužuje túto časť hltana na polmesiacovitú, ventrálne konkávnu 

štrbinu. Orofarynx je však značne vysoký (6 cm) a siaha od mäkkého podnebia kaudálne až k 

vchodu do hrtana. 

Predná stena chýba, lebo tu sa otvára ústna dutina prostredníctvom isthmus faucium do hltana. 

Zadná stena sa opiera o krčnú chrbticu v rozsahu 2. – 4. stavca. Bočné úzke steny zasahujú 

ventrálne až k arcus pharyngopalatinus; v jej sliznici je mnoho lymfatického tkaniva, kt. sa začína 

vlastne už pri koreni jazyka (tonsilla lingualis), pokračuje cez tonsilla palatina a cez túto riasu do 

tonsilla tubalis a odtiaľ ďalej k tonsilla pharyngea. Realizuje sa tým tzv. Waldayerov lymfatický 

okruh. 

Kraniálne oddeľuje mäkké podnebie orofarynx od nosohltanu, avšak len pri hltaní. Kaudálne 

prechádza ústna časť hltana do hrtanovej časti. 



Obr. 1.  Pharynx I (E). 2 – fauces 

(hrdlo, neužívaný názov pre 

vchod do hltana, priestor medzi 

mäkkým podnebím a koreňom 

jazyka, E); 3 – isthmus faucium 

(hltanová úžina, priestor medzi 

pravostranným a ľavostranným 

arcus palatoglossus 

a palatopharyngeus); 4 – palatum 

molle (velum palatinum, mäkké 

podnebie, zadná pohyblivá časť 

podnebia, visiaca pred zadnou 

stenou hltana; ventilovite uzatvára 

nosohltan pri hltaní, A, D, E); 5 – 

uvula palatina (čapík, visiaci 

uprostred zadného okraja 

mäkkého podnebia, A, D, E); 6 – 

arcus palatoglossus (sliznicová 

riasa podložená rovnomenným 

svalom od podnebia k jazyku, 

pred fossa palatina, A); 7 – arcus 

palatopharyngeus (sliznicová 

riasa podložená rovnomenným 

svalom od podnebia k bočnej 

stene hltana, za fossa tonsillaris, 

A); 8 – plica salpingopalatina 

(plica palato tubalis, riasa, kt. ide 

pred torus tubarius od predného 

okraja ústia sluchovej rúry k 

mäkkému podnebiu, A); 9 – 

tonsilla palatina (mandľa, uložená 

medzi arcus palatoglossus a 

arcus palatopharyngeus, A); 10 – 

fossulae tonsillae (otvorčeky krýpt 

viditeľné na povrchu mandle, B); 

11 – cryptae tonsillares (epitelové 

záhyby, kt. vklesávajú z fossulae do mandle, B); 12 – capsula tonsillaris (väzivové puzdro mandle); 13 – plica 

trianglularis (trojhranná riasa pred podnebnou mandľou, kt. vychádzajú od arcus palatoglossus, A); 14 – plica 

semilunaris (oblúkovitá riasa medzi arcus palatoglossus a palatopharyngeus, kt. ohraničuje hore jamku pre 

mandľu, A); 15 – fossa tonsillaris (jamka pre podnebnú mandľu, ktorou ohraničuje arcus palatopharyngeus, 

plica triangularis a plica semilunaris, D); 16 – fossa supratonsillaris (najvyššia, priestorná mandľová krypta, A); 

17 – musculi palati et faucium (svaly mäkkého podnebia a hltanovej úžiny); 18 – aponeurosis palatina (väzivová 

platnička, kt. vystužuje velum palatinum, tvorí ju najmä šľacha m. tensor veli palatini); 19 – m. levator veli 

palatini (odstupuje pred karotickým kanálom na spodine skalnej kosti a upína sa na aponeurózu mäkkého 

podnebia; prechádza stenou hltana nad horným zvieračom; dvíha a ťahá dozadu mäkké podnebie a ťahá za 

dorzomediálnu časť tubárnej chrupavky za súčasného otvárania ostium pharyngeum tubae auditivae; inervuje 

ho n. vagus, pri fonácii sa zúčastňuje aj n. facialis, C); 20 – m. tensor veli palatini (odstupuje od spina ossis 

sphenoideus, fossa scaphoidea a ventrolaterálneho okraja tubárnej chrupavky; upína sa po zahnutí okolo 

hamulus pterygoideus radiárne do aponeurózy mäkkého podnebia; spevňuje ventrolaterálne steny blanitej časti 

tuby a napína mäkké podnebie; inervuje ho n. mandibularis, C); 21 – m. uvulae (odstupuje od aponeurózy 

mäkkého podnebia a upína sa na väzivo čapíka; inervuje ho n. vagus, C); 22 – m. palatoglossus (odstupuje od 

m. transversus linguae a upína sa na aponeurózu mäkkého podnebia; dvíha koreň jazyka, sťahuje mäkké 

podnebie, zužuje isthmus faucium; inervuje ho n. vagus, D); 23 – m. palatopharyngeus (m. pharyngopalatinus, 



odstupuje od aponeurózy mäkkého podnebia, hamulus pterygoideus a lamina medialis processus pterygoidei; 

upína sa na vonkajšiu stenu hltana a štítnu chrupku; sťahuje mäkké podnebie a zužuje isthmus faucium; 

inervuje ho n. vagus, D); 24 – cavitas pharyngis (dutina hltana obklopená stenami hltana); 25 – fornix pharyngis 

(klenba, strop dutiny hltanu pod klinovou kosťou, E); 26 – pars nasalis pharyngis (nosová časť hltana, úsek 

dutiny hltana, uložená za choanami, E); 27 – tonsilla pharyngealis (tonsilla adenoidea, hltanová, nosová 

mandľa, uložená na klenbe hltana, E); 28 – fossulae tonsillares (vklesnuté ústia krýpt viditeľné na povrchu 

mandle, B); 29 – cryptae tonsillares (epitelové záhyby vklesnuté do pokračovania fossulae tonsillares); 102.2 – 

bursa tendinis m. tensoris veli palatini – (synoviová burza medzi hamulus pterygoideuis a šľachou m. tensor veli 

palatini); 118.8 – pars oralis pharyngis (oddiel dutiny hltanu uložený za ústnou dutinou); 118.12 – pars laryngea 

pharyngis (oddiel hltanovej dutiny uložený za hrtanom)(podľa Feneisa, 1996) 

Hrtanová časť hltana (pars laryngica pharyngis, laryngopharynx, hypopharynx) je na začiatku 

široká, kaudálne však, pri prechode do pažeráka, náhle zúžená (1,5 cm). Vpredu uložený hrtan sa 

vykleňuje proti zadnej stene tejto časti hlana a zužuje ju opäť na polmesiacovitú štrbinu, ventrálne 

konkávnu, kt. vybieha ventrolaterálne do záhybu – recessus piriformis; tade môžu príp. stekať sliny 

a tekutiny po bočnej stene vchodu do hrtana. U novorodencov je recessus piriformis s hrtanom 

uložený kraniálnejšie; toto vysunutie umožňuje dojčaťu hltať pri súčasnom dýchaní. Pod bočnou 

stenou hltana prebieha r. internus n. laryngei cralianis, kt. dvíha sliznicovú riasu – plica 

phragyngoepiglottica, zostupujúca od bočnej steny hltana k epiglottis. 

Hrtan sa otvára do hltana oválnym al. trojuholníkovým otvorom (auditus laryngis), kt. je ohraničený 

vpredu od hrtanovej príchlopky (epiglottis), laterálne od sliznicových rias – plicae aryepiglotticae, kt. 

zostupujú od okrajov epiglottis k hrotom hlasivkových chrupaviek. Nad vchodom do hrtanu sa skláňa 

epiglottis. Sliznica prechádza z jazyka na prednú plochu epiglottis v 3 pozdĺžnych riasach – plica 

glossoepiglottica mediana a plicae glossoepiglotticae laterales, kt. uzatvárajú jamky – valleculae 

epiglottidis. 

Skladba steny hltana je obdobná ako v ostatných oddieloch GIT (→tráviaca sústava). 

Sliznica hltana je pokračovaním sliznice dutín, kt. sa otvárajú do hltana. V nosohltane adheruje 

pevne k periostu lebkovej bázy, je hladká, hrubá, tmavočervená; pri ústi tuby a pri choanách je tiež 

tenšia; v ústnej a hrtanovej časti je zložená do longitudinálnych rias, je tenká, ružová. Lamina 

propria obsahuje lymfocyty a lymfatické uzliny, početnejšie okolo ústia Eustachovej tuby; pokiaľ sú 

zmiešané, sú v sliznici, mucinózne zasahujú do submukózy, ba aj do svaloviny. 

Epitel v nazofaryngu je viacradový s riasinkami, kt. v starobe miznú podobne ako v dýchacích 

cestách. V ostatných častiach hltana je mnohovrstvový dlaždicový. Sliznica je vrstvou elastických 

vláken oddelená od submukózy a v miestach, kde submukóza chýba, od svaloviny; táto membrana 

elastica je v kaudálnych častiach hltana dobre vyvinutá a upína sa na jazylku a hrtan; vyrovnáva 

rozdiely v napínaní a posúvaní skliznice pri hltaní. 

Submukóza miestami chýba, miestami je veľmi tuhá. Kraniálne chýba svalová vrstva a submukóza s 

ostatnými väzivovými zložkami hltanovej steny utvára pevnú blanu – lamina pharyngobasialis; 

kaudálne sa táto väzivová membrána stenčuje, až vymizne.  

Svalovina hltana je z priečne pruhovaného svalstva, kt. pochádza zo svaloviny žiabrových oblúkov. 

Svaly sú upravené do hrubej vrstvy so šikmými vláknami, kt. obopínajú hltan (zvierače hltanu, 

constrictores pharyngis), a do slabšie vyvinutej nesúvislej vrstvy svalov s pozdĺžnymi vláknami 

(zdvíhače hltana, letavores pharyngis), uložených s výnimkou m. stylopharyngeus na vnútornej 

strane zvieračov. 

M. constrictor pharyngis superior (cranialis) – m. cephalopharyngicus, začína sa v oblasti hlavy od 

kostrových častí pochádzajúcich zo žiabrových oblúkov: od lamina medialis proc. pterygoidei (pars 

pterygoidea), raphe buccopharyngea rozopnuté od hamulus pterygoideus k sánke (pars 

bucipharyngea), zadnej časti linea mylohyoidea (pars mylopharyngea) a m. transversus linguae 



(pars glossopharyngea). Snopce jednotlivých častí obkolesujú hltan a upínajú sa pri strednej čiare 

na lamina pharyngobasialis, kde sa čiastočne krížia a utvárajú rhaphe pharyngis. Kraniálny, mierne 

konkávny okraj nedosahuje bázu lebky a obkolesuje preto zdola m. levator veli palatini a ústie tuby; 

vymedzuje tak na každej strane polmesicovitý Luschkeho priestor, v rozsahu kt. nie je lamina 

pharyngobasialis pokrytá svalmi. Horný zvierač vykleňuje sliznicu zadnej steny hltanu proti 

mäkkému podnebiu vo forme priečneho valu (Passavantov val) a zúčastňuje sa tak na uzávere 

nosohltana pri hltaní. Na posun sústa do pažeráka nemá vplyv. 

Musculus constrictor pharyngis medius – m. hyopharyngicus, začína sa od malých rohov jazylky 

(pars chondropharyngea), zadného konca veľkých rohov (pars ceratopharyngea) a niekedy aj na lig. 

hyothyreoideum (pars desmopharyngea). Svalové snopce sa odtiaľ vejárovito rozbiehajú a upínajú 

do rhaphe pharyngis: kraniálne až pri záhlavnej kosti, ku kt. vystupujú a prekrývajú ich z vonkajšej 

strany snopce m. constrictor inferior. 

Musculus constrictor pharyngis inferior (caudalis) – je najväčší zvierač, kt. má obdobnú úpravu ako 

stredný zvierač. Začína sa od štítnej chrupavky za linea oibliqua (pars thyreopharyngea), kde sa 

jeho snopce preplietajú so snopcami m. cricothyreoideus a m. sterniothyroideus, ako aj od vonkajšej 

plochy prstencovej chrupavky (pars cricopharyngea). Svalové snopce sa taktiež vejárovito 

rozbiehajú a upínajú sa na rhape pharyngis. Kraniálne, ascendnetné snopce prekrývajú dolný okraj 

stredného zvierača, kaudálne zostupujú a vyžarujú až na pažerák. Funkcia svalu je obdobná ako 

funkcia stredného zvierača. 

Do štrbiny medzi horný a stredný zvierač sa zanára musculus stylopharyngeus. Medzi stredným 

a dolným zvieračom možno pozorovať nn. et vasa laryngea superiores. Obidva začiatky dolného 

zvierača pokrývajú nn. et vasa laryngea inferiores, kt. možno dosiahnuť príp. štrbinou medzi týmito 

začiatkami. 

Musculus stylopharyngeus – odstupuje od proc. stylohyoideus, zostupuje ventrokaudálne, zanára sa 

medzi horný a stredný zvierač a vyžaruje do podsliznicového väziva hltana. Jeho snopce sa 

splietajú s horným a stredným zvieračom a dosahujú až k dolnému okraju štítnej chrupavky 

a epiglottis; iné snopce vyžarujú do puzdra tonzily. 

Musculus pharyngopalatinus – začína sa v aponeurosis palatina, kde sa jeho snopce preplietajú 

medzi žliazkami a vytláčajú z nich väzký sekrét. Ďalej odstupuje od hamulus pterygoideus a dolného 

obvodu tuby (m. pharyngotubalis, m. salpingopharyngeus). Snopce sa rozbiehajú kaudálne a 

laterálne, dvíhajú sliznicu do rovnomennej oblúkovitej riasy a vyžarujú do steny hltana až k zadnému 

okraju štítnej chrupavky. Sval dvíha hltan, znižuje mäkké podnebie, a tým skracuje ústnu časť hltana 

pri hltaní. 

Nekonštantné svalové snopce sa začínajú od tuby (m. pharyngotubalis), pars petrosa ossis 

temporalis (m. petropharyngeus) hamulus pterygoideus, laterálnej časti záhlavnej kosti a jej 

tuberculum pharyngeum (m. azygos pharyngis seu m. solitarius pharyngis); všetky sa strácajú v 

submukóze a nemajú väčší funkčný význam. 



Obr. 2. Pharynx II – 1 – bursa 

pharyngealis (slepý vačok v strope 

hltana, u detí častejší, u dospelých 

zriedkavý, A); 2 – ostium 

pharyngeum tubae auditivae (otvor 

sluchovej Eustachovej rúry, kt. ústi 

do pars nasalis pharyngis, A); 3 – 

torus tubarius (sliznicový val za 

ústím tuby, vydvihnutý 

dorzomediálnou časťou tubárnej 

chrupky, A); 4 – plica 

salpingopharyngea (riasa na 

priebehu m. salpingopharyngeus, 

kt. ide od dorzomediálneho okraja 

tubárnej chrupky šikmo kaudálne, 

A); 5 – torus levatorius (sliznicový 

val pod ústím tuby, pred 

dorzomediálnym okrajom tubárnej 

chrupky; zodpovedá priebehu m. 

levator veli palatini, A); 6 – tonsila 

tubaria (podsliznicové lymfatické 

tkanivo pri ústí tuby); 7 – recessus 

pharyngeus Rosenmülleri 

(postranný výklenok nosohltana, za 

tuba auditiva, A); 8 – pars oralis 

pharyngis (oddiel dutiny hltana 

uložený za ústnou dutinou, B); 9 – 

vallecula epiglottica (jamka medzi 

plica glossoepiglottica mediana a 

lateralis, B); 10 – plica 

glossoepiglottica mediana 

(nepárová sliznicová riasa, kt. 

prebieha v strednej čiare medzi 

koreňom jazyka a hltanovou 

príchlopkou, B; 11 – plica 

glossoepiglottica lat. (párová 

postranná sliznicová riasa medzi koreňom jazyka a epiglottis, B); 12 – pars laryngea pharyngis (oddiel dutiny 

hltana uložený za hrtanom); 13 – recessus piriformis (vkleslina medzi plica aryepiglottica a membrana 

thyrohyoidea, príp. štítnou chrupkou, B; 14 – plica n. laryngei (riasa v recessus piriformis, vydvihnutá 

priebehom r. internus n. laryngei superioris a a. laryngea superior, B); 15 – fascia pharyngobasilaris (väzivová 

stena stropu a priľahlých kraniálnych častí hltana v miestach, kde nie sú svaly hltana, C, D, E); 16 – tela 

submucosa (podsliznicové väzivo, medzi sliznicou a svalovinou, A); 17 – tela mucosa (sliznica hltana krytá 

vrstvovitým dlaždicovitým epitelom al. v pars nasalis cylindrickým riasinkovým epitelom); 18 – glandulae 

pharyngis (subepitelové malé zmiešané slinové žliazky v hltane); 19 – tunica muscularis pharyngis (svalová 

vrstva steny hltana, A); 20 – raphe pharyngis (väzivový šev medzi svalmi pravej a ľavej strany hltana, kt. 

prebieha vzadu v strednej čiare, C); 21 – raphe pterygomandibularis (šľachovitý pruh medzi hamulus 

pterygoideus a mandibulou, oddeľuje m. buccinator od horného zvierača hltana, D); 22 – m. constrictor 

pharyngis superior (horný zvierač hltana so 4 úsekmi, kt. sa upínajú do raphe pharyngis; inervuje ho plexus 

pharyngeus, C, D); 23 – pars pterygopharyngea (odstupuje od lamina medialis proc. pterygoidei a hamulus 

pterygoideus, D); 24 – pars buccopharyngea (odstupuje od zadného úseku linea mylohyoidea mandibulae, D); 

25 – pars mylopharyngea (odstupuje od zadného úseku linea mylohyoidea mandibulae, D); 26 – pars 

glossopharyngea (odstupuje od vnútornej svaloviny jazyka, D); 27 – m. stylopharyngeus (odstupuje od 

processus styloideus a upína sa radiálne do steny hltana, k štítnej chrupke a epiglottis medzi horným a 



stredným zvieračom hltana; inervuje ho n. glossopharyngeus, C); 28 – m. salpingopharyngeus (odstupuje od 

dorzomediálnej časti tubárnej chrupky, je to pozdĺžna časť svaloviny steny hltana; upína sa na bočnú stenu 

hltana; bráni sklzávaniu m. levator veli palatini dozadu; inervuje ho plexus pharyngeus, A); 29 – m. constrictor 

pharyngis medius (stredný zvierač hltana, kt. ide od jazylky, upína sa na raphe pharyngis; inervuje ho n. 

pharyngeus, C); 30 – pars chondropharyngea (odstupuje od malého rohu jazylky, D); 31 – pars 

ceratopharyngea (odstupuje od veľkého rohu jazylky, D); 32 – m. constrictor pharyngis inf. (dolný zvierač 

hltana, začína sa od hrtana, inervuje ho plexus pharyngeus, C, D); 33 – pars thymopharyngea (odstupuje od 

linea obliqua štítnej chrupky, D); 34 – pars cricopharyngea (odstupuje z prstencovej chrupky, D); 34a – fascia 

buccopharyngealis (povrchová, obalová fascia celého systému); 35 – spatium peripharyngeum (priestor okolo 

hltana, vyplnený riedkym väzivom); 36 – spatium lateropharyngeum (časť perifaryngového priestoru za 

hltanom, medzi ním a lamina praevertebralis fasciae cervicalis, A); 37 – spatium lateropharyngeum (spatium 

parapharyngeum, časť perifaryngového priestoru po stranách hltana)(podľa Feneisa, 1996) 

Svaly hltana a svaly mäkkého podnebia sa zúčastňujú na hltaní a reči. V pokoji je hltan pripevnený k 

lebkovej báze a zavesený faryngobaziálnou membránou. Vpredu je fixovaný na pohyblivé utvary: 

jazylku a hrtan, kt. svojou hmotnosťou a elastickým ťahom priedušnice hltan predĺžujú a napínajú 

tak, že priesvit jeho strednej a kaudálnej časti je štrbinovitý.  

Pri hltaní sa uzavrie najprv rima oris (svaly pier); potom horné svaly jazylky zdvihnú jazylku s 

hrtanom, kt. sa súčasne pritiahne dopred (mm. thyreohyoidei) pod koreň jazyka, aby sa zabránilo 

vniknutiu sústa do jeho vchodu a aby sa rozšírila hrtanové časť hltana. Zdvihom svalového dna 

ústnej dutiny sa pritlačí jazyk so sústom k podnebiu; mm. hyoglossi a mm. styloglossi ťahajú potom 

jazyk dozadu ako piest vo valci a sústo sa ocitá pri vchode do hltana (1. hltacia fáza). 

Kontakt sústa s mäkkým podnebím vybudí hltací reflex, kt. sa sústo stále ešte činnosťou svalov dna 

ústnej dutiny (najmä m. mylohyoideus) vypudí do hltana, kt. svaly posúvajú sústo do ezofágu. 

Pritom zvierače, kt. sa kontrahujú kraniokaudálnym smerom, tlačia sústo do ezofágu, kým levátory 

hltan dvíhajú a skracujú. Veľké sústo kĺže cez epiglottis, menšie sústa a redšia potrava ide po jednej 

al. druhej strane uvuly do príslušného recessus piriformis. 

V tejto 2. hltacej fáze sú nevyhnutné opatrenia, aby sa potrava nevracala späť do úst a aby nevnikla 

do nosa a hrtana. Kontrakcia m. constrictor isthmi faucium uzavrie orofarynx proti ústnej dutine a 

súčasne oddelí, resp. ,,odkrojí“ čas hltacieho sústa. Tenzory a levároty zdvihnú mäkké podnebie a s 

horným zvieračom hltana oddelia nosohltan od ústnej časti hltana. Svaly hltana zúžia vchod do 

hrtana a sklopia epiglottis. Uzáver dolných dýchacích ciest sa ďalej zosilňuje pritlačením epiglottis k 

jazyku pri zdvihnutí a posunutí hrtana dopredu pri prehĺtnutí; tým sa oddiali hrtan od zadnej steny 

hltaha, kt. priesvit sa rozšíri. 

Pri hltaní sa súčasne ventiluje bubienková dutina. Ostium pharyngeum tubae pharyngotympanicae 

je pri kontrakcii m. levator veli palatini uzavreté; pri zmrštení m. tensor veli palatini sa naopak otvára 

a vzduch vniká do tuby a ďalej do bubienkovej dutiny. 

Cicanie sa vyvoláva pohybom jazyka dolu a dozadu pri vzduchotesne zovrených perách a zni-

žovaním sánky. Nasatá tekutina sa hltá ako sústa; len pri oslabenom hltacom reflexe tečie tekutina 

cez recessus piriformes bez hltania do pažeráka a ďalej až do žalúdka. 

Tunica externa (adventicia pharyngis) je jemná väzivová blana z kolagénových a elastických vláken, 

kt. obaľuje svaly hltana ako kaudálne pokračovanie fascia pharyngobucinatoria (fascia pharyngis). 

Topografické vzťahy hltana – zadná stena hltana nalieha na krčnú chrbticu a prevertebrálne svaly, 

kryté hlbokou krčnou fasciou. Od tejto fascie oddeľuje hltan tenká vrstva riedkeho retrofaryngového 

väziva, v kt. kraniálne ležia lymphonodi retropharyngici. Kaudálne pokra-čuje toto väzivo do väziva 

zadného mediastina. 

Aj po stranách hltana je riedke (parafaryngové) väzivo, kt. obdobne ako retrofaryngové väzivo 

umožňuje pohyby a rozširovanie hltana počas hltania. Svaly odstupujú od proc. styloides (m. 



stylohyoideus, styloglossus, stylopharyngeus), kt. fascie a zhustené väzivo, idúce od bočnej steny 

hltana laterálne cez zadné bruško m. biventer k m. sternocleidomastoideus (septum 

stylopharyngeum) delí parafaryngový priestor na zadný a predný oddiel. 

Zadný oddiel (spatium retrostyloideum) obsahuje krčný nervovo-cievny zväzok (a. carotis communis 

et interna, v. jugularis interna, truncus sympathicus, hlavové nervy IX – XII). Predný oddiel (spatium 

praestyloideum) má povrchovú časť, v kt. leží glandula parotis (fossa retromandibulatis seu 

parotidea) a hlbokú časť (paratonzilárnu) a s. palatina et a. pharyngea ascendens. 

Artériové zásobovanie hltana zabezpečuje a. pharyngea et palatina ascendens, kraniálne a. palatina 

descendens, a. canalis pteryogoidei a drobné vetvy z a. lingualis a z a. thyreoidea cranialis. 

Žily tvoria mohutnú spleť v submukóze (plexus venosus submucosus) najmä na prednej a zad-nej 

stene hrtanovej časti hltana, kt. pôsobí ako stály pružný uzáver tejto časti. Ďalšia spleť je na povrchu 

hltana (plexus pharyngeus), kt. anastomozuje s plexus pterygoideus; vv. pharyn-geae, kt. sa 

zbierajú z tejto splete ústia do v. jugularis interna. 

Lymfa odteká cez vsunuté lnn. retropharyngei et parapharyngei a cez lnn. facialis profundi do 

hlbokých krčných uzlín. 

Inervácia hltana motorická i senzitívna pochádza z plexus pharyngicus, kt. obsahuje vlákna n. 

vagus, n. glossopharyngeus a sympatikové vlákna. N. glossopharyngeus sa vetví najmä na m. 

constrictor pharyngis superior, n. vagus najmä na m. constrictor pharyngis inferior. Klenba hltana, 

ústie tuby a jeho okolie je senzitívne inervované vetvami z ggl. pterygopalatinum; sliznica na prednej 

stene hrtanovej časti hltana dostáva vetvičky z r. internus n. laryngici superioris. 

Phasal
®
 (Lagap) – antimanikum; →litium. 

phaseinum – phasinum; →fazín. 

phaseolaminum – fazeolamín, inhibítor -amylázy purifikovaný z fazule (Phaseolus vulgaris); je 

základom tbl., kt. blokujú škrob. 

phaseolinum →fazeolín. 

Phaseolus vulgaris L. (Fabaceae) – fazuľa záhradná (čes. fazol obecný). Droga Fructus phaseoli 

sine semine (syn. Cortex fructus phaseoli, Cortex phaseoli, Legumen 

phaseoli), Semen phaseoli (albae), zrelé oplodie obsahuje najmä 

aminokyseliny (Arg, Asn, Thy, Leu, Try), fytosteroly, flavonoidy, cholín, 

sacharidy, inozit, hemicelulózy, glykozidy (napr. faleolozid D), org. kys. 

(alantoínovú , pipekolínovú, tramatínovú, a v malom množstve aj askorbovú); 

z anorg. zlúč. sa tu nachádza kys. kremičitá, soli K, P, stopy Co, Cu, Ni. 

Hypoglykemický glukokinín sa zatiaľ nedokázal. Nezrelé oplodie obsahuje aj 

alantoín a netoxický alkaloid trigonelín (betaínnikotinát). Semená obsahujú 

navyše sacharidy (45 – 50 % škrobu, dextrín), 10 % gumy a jedovatý 

toxoalbumín fazín, kt. sa varom ničí (nie sušením); preto sa semená nesmú 

užívať surové. 

Faseolus vulgaris 

Droge sa pripisujú účinky diuretika (kys. kremičitá, flavonoidy), metabolika a antidiabetika. Používa 

sa pri th. urolitiázy, reumatických chorôb, niekt. chron. dermatóz, diabetes mellitus (ako adjuvans). 

Na prípravu odvaru sa používa 2 – 3 g (1 – 2 kávová lyžička) drogy pro dosi na šálku vody; pije sa 1 

šálka 3 – 5-krát/d. Odvar sa môže pripravovať aj z vyšších dávok (15 – 20 g drogy sa varí ~ 2 h v 1 l 

vody a užíva v dávke ½ – ¾ l denne). Macerát pripravený za studena z 20 – 30 g drogy sa nechá 



vylúhovať 6 – 8 h v 2 pohároch vody a užíva 3-krát/d po ½ pohára. Pri adjuvantnej th. cukrovky sa 

kombinuje s Radix barbanae, Herba seu Folium uvae ursi, Herba chelidonii, Folium robi fructicosi. 

Odvodené prípravky – Blasen- und Nierentee spec.
 ®

, Diabetan
®
, Eudiaben spec.

 ®
, Galodyn spec.

 ®
, 

Nephrosal
®
 nálevové vrecká.  

Phasianidae  – bažantovité. Čeľaď vtákov z radu hrabavcov (Galliformes). Ich telo býva zakončené 

dlhým chvostom. Vyvinutý je pohlavný dimorfizmus. Kohút je pestrejšie sfarbený ako sliepka, na 

behákoch má ostrohy, nežije v páre, ale má okolo seba viac sliepok. Bažantovité sa živia rastlinnou 

a živočíšnou potravou, napr. zrnom, hmyzom, červami ap. U nás žije len bažant obyčajný 

(Phasianus colchicus), pochádza z Ázie, zdržuje sa v hustom kroví, odkiaľ vychádza na polia za 

potravou. Nocuje v lesoch na stromoch. V Číne žije bažant strieborný (Genneaus nycthemerus), kt. 

má biely, jemne pásikovaný chrbát, bažant kráľovský (Syrmaticus 

reevesii) má veľmi dlhý chvost. Veľmi pekne zlato-červeno-

kovozeleno sfarbený je bažant diamantový (Chrysolophus 

amherstiae), pochádza z horských oblastí Číny a Tibetu. 

Phasianus colchicus (bažant obyčajný) 

Phasil
®
 (Reed & Carnrick) – antiflatulencium; →simetikón. 

phasinum →fazín. 

Phasmidia – podtrieda nematód, zahrňuje organizmy, kt. obsahujú fazmidy (kaudálne chemo-

receptory). Med. al. veter. význam majú nadčeľade Rhabditoidea, Strongyloidea, Oxyuroidea, 

Ascaroidea, Spiruroidea, Filarioidea a Dracunculoidea. 

Phazyme
®
 (Strafford-Miller) →simetikón. 

PhB – skr. angl. British Pharmacopoeia Britský liekopis. 

Ph BC
®
 – choleretikum; →fenipentol. 

PHC – skr. primárny hepatocelulárny karcinóm. 

Ph CJ
®
 – chemoterapeutikum, kt. sa používa v th. colitis ulcerosa; →olsalazín. 

PHD – skr. prolylhydroláza, enzým hydrolyzujúci podjednotky  transkripčného faktora indukovaného 

hypoxiou (→HIF) a ovplyvňujúceho expresiu rôznych génov, v prípade dostatku kyslíka (normoxie).  

Následne sa takto hydrolyzované podjednotky deštruujú v proteazóme; za účasti tumor-

supresorového  génu (→VHL) sa na ne viaže ubikvitín. Pri nedostatku kyslíka hydroxylácia 

nenastáva a HIF následne slúži na iniciáciu expresie rôznych génov (napr. pre erytropoetín, 

angioneogenetické, GLUT1) spojených s hypoxiou a reakciou organizmu a tkanív na ňnu.  

PHD
®
 – tromboxán B2. 

PhD – skr. angl. doctor of Philosophy doktor filozofie. 

PHE – skr. angl. periodic health exam periodické zdrav. prehliadky. 

Phe – skr. fenylalanín. 

Phebuzine
®
 – analgetikum, antiflogistikum; →fenylbutazón. 

-phellandrenum →-felandrén. 

-phellandrenum – -felandrén. 

Phelpsova operácia – [Phelps, Abel Mix, 1851 – 1902, amer. chirurg] →operácie. 

Phe
3
-Lys

8
-oxytocín – antidiuretikum, vazopresor; →lypresín. 



Phe
2
-Lys

8
-vazopresín – vazokonstriktor; →felypresín. 

Phemeride
®
 – antiseptikum; →benzetóniumchlorid. 

Phe-Mer-Nite
®
 – dusičnan fenylortutnatý. 

Phemerol Chloride
®
 (Parke, Davis) – antiseptikum; →benzetóniumchlorid. 

phemfilcon A – hydrofilný materiál kontaktných šošoviek. 

Phemisterov štep – [Phemister, Dallas Burton, 1882 – 1951, amer. chirurg] kostný štep z kortikalis s 

drvinou z retikulárnej kosti na zlepšenie tvorby kalusu. 

Phemisterova operácia – [Phemister, Dallas Burton, 1882 – 1951, amer. chirurg] →operácie. 

Phemithyn
®
 (Flint) – antiseptikum; →benzetóniumchlorid. 

Phemiton
®
 (Pliva) – femitón, →mefobarbital. 

phen-pro – phenterminum and Prozac
®
 (→fluoxetine) fentermín a Prozac

®
 (→fluoxetín). 

phenacainum hydrochloridum →fenakaínhydrochlorid. 

phenacemidum →fenacemid. 

Phenacetinum – skr. Phenacetin., fenacetín, ČSL 4, 4-acetamido-1-etoxybenzén, syn. acet-p-

fenetidín; p-acetofenetid; 4-etoxyacetanilid; acetofenetidín, C10H13NO2, Mr 179,22; antipyretikum, 

analgetikum bez antiflogistického účinku. Sú to bezfarebné, lesklé, šupinkovité kryštáliky al. biely 

kryštalický prášok, bez zápachu a chuti. Je veľmi ťažko rozp. vo vode, 

dobre rozp. v 95 % liehu a chloroforme. 

Phenacetinum 

Dôkaz 

a) Asi 0,1 g látky sa varí 2 min s 2,0 ml konc,. kys. chlorovodíkovej a potom sa pridá 6,0 ml vody. Po 

vychladnutí sa tekutina sfiltruje a pridá sa 1 kv. rozt. dichromanu draselného; tekutina sa sfarbí 

fialovočerveno. 

b) Teplota topenia: 134 – 136 °C. 

Stanovenie obsahu 

Asi 0,3000 g látky sa varí 30 min pod spätným chladičom s 25,0 ml konc. kys. chlorovodíkovej. Po 

ochladení sa tekutina kvantitatívne prevedie zriedenou kys. chlorovodíkovou do kádičky na 150 ml, 

pridajú s 3,0 g bromidu draselného a zvoľna sa titruje odmerným rozt. dusitanu sodného 0,1 mol/l za 

inštrumentálnej indikácie (platinová a tuhová elektróda). 

1 ml odmerného rozt. dusitanu sodného 0,1 mol/l zodpovedá 0,01792 g C10H13NO2. 

Uschovová sa v dobre uzavretých nádobách a chráni pred svetlom. Nesmie sa vydať bez 

lekárskeho predpisu. 

P. sa z GIT resorbuje dobre, pôsobí 3 – 4 h. Tlmí CNS a môže vyvolať eufóriu; môže od neho 

vzniknúť závislosť. Pre riziko nefrotoxickosti a methemoglobinémie, porúch krvotvorby, obe-hu, 

pečene a obličiek pri dlhšom podávaní sa od jeho aplikácie upustilo (toxicky pôsobí jeho metabolit p-

aminofenol). Pokladá sa za karcinogén. Namiesto neho sa podáva podobne účinný analóg 

→paracetamol. 

Dávkovanie – dms p. o. 1,0 g, dmd 3,0 g; th. dávka jednotlivá p. o. je 0,25 – 0,5, denná 0,5 až 1,0 g. 

Podával sa v analgetických kombináciách v dávkach 0,1 – 0,3 g; dms 0,5 g, dmd 1,5 g.  



Používal sa len v kombináciách, treba ich však pokladať za obsol. [Dinyl
®
 tbl. Slovakofarma 

(Aminophenazonum 200 mg + Phenacetini 200 mg + Allobarbitalum 18 mg + Butobalbitalum 12 mg 

+ Coffeinum anhydricum 50 mg v 1 tbl.), Faxonat
®
 tbl. Imeco (Phenacetini 200 mg + Ac. 

acetylsalicylicum 200 mg + Coffeinum anhydricum 50 mg + Codenini phosphas 10 mg + 

Phenobarbitalum 25 mg v 1 tbl.), Harbureta
®
 tbl. Léčiva (Aloxiprimum 160 mg + Phenacetini 150 mg 

+ Chinini sulfas 50 mg + Codeini phosphas 7,25 mg v 1 tbl.), Mironal
®
 tbl. Slovako-farma (Ac. 

acetylsalicylicum 225 mg + Phenacetinum 150 mg + Coffeinum anhydricum 30 mg v 1 tbl., Vicedrin
®
 

dr. Léčiva (Phenacetinum 200 mg + Chinini sulfas 25 mg + Ephedrini hydrochloridum 3,75 mg + Ac. 

ascorbicum 12,5 mg v 1 dr.). 

phenacetolinum – fenacetolín, Degenerov indikátor, reakčný produkt koncentrovanej kys. sírovej, 

kys. octovej ľadovbej na fenol. Pri neutralizácii hydroxidov sa mení jeho žltá farba na červenú, kým 

pri pôsobení kys. na uhličitany sa mení opäť na červenú. 

phenacetylurea – syn. →phenacemidum. 

Phenacide
®
 – insekticídum; →toxafén. 

phenacite – fenacit, nerast kremičitan berylnatý Be2SiO4. 

phenacridanum chloridum →fenakridínhydrochlorid. 

phenactropium chloridum →fenaktrópiumchlorid. 

phenacyl bromidum – fenacylbromid. 

phenacyl chloridum – fenacylchlorid, syn. -chlóracetofenón. 

8-phenacylhomatropinium chloridum – syn. phenactropium chloridum. 

N-phenacyl-O-dl-mandelyltropinium chloridum – syn. phenactropium chloridum. 

Phenadone hydrochloride
®
 – narkotické analgetikum; →metadónhydrochlorid. 

phenadoxonum →fenadoxón. 

Phenaemal 0,1
®
 tbl. (Destin Arzneimittel) – Phenobarbitalum 100 mg v 1 tbl.; hypnotikum, sedatívum, 

antiepileptikum; →Phenobarbitalum. 

Phenaemaletten
®
 tbl. (Destin Arzneimittel) – Phenobarbitalum 15 mg v 1 tbl.; hypnotikum, sedatívum, 

antiepileptikum; →Phenobarbitalum. 

phenaglycodolum →fenaglydokol. 

phenallymalum →fenalymal. 

phenalzinum – syn. →phenelzinum. 

phenamacidum hydrochloridum →fenamacidhydrochlorid. 

phenamet →fenamet. 

phenamidinum →fenamidín. 

Phenamin
®
 – antipyretikum, analgetikum; →phenocoll. 

Phenamine
®
 – antipyretikum, analgetikum; →phenocoll. 

phenamiphos – nematocídum; →fenamifos. 

phenamizolum – syn. →aminofenazol. 

phenampromidum →fenoampromid. 



phenanthrenum →fenantrén. 

o-phenanthrolinum →o-fenantrolín.  

Phenantoinum
®
 – antikonvulzívum; →mefenytoín. 

phenapronilum – fenapronil, fungicídum; syn. fenapanil. 

phenantoinum – fenantoín, mefenytoín. 

phenarsazinum hydrochloridum →fenarzazínhydrochlorid. 

phenarsonum sulfoxylatum →fenarzónsulfoxylát. 

Phenatox
®
 – insekticídum; →toxafén. 

phenazacillinum – syn. →hetacilín. 

Phenazine
®
 – anorektikum; →phendimetrazinum. 

phenazindiaminum – syn. 2,3-diaminofenazín. 

phenazindioldioxidum – syn. jodinín; 1,6-fenazíndiol 5,10-dioxid, C12H8N2O4, Mr 244,20; antibiotikum 

produkované kultúrou Chromobacterium jodinum. 

phenazinum →fenazín. 

1-phenazinolum – 1-fenazinol, C12H8N2O, Mr 196,20; syn. hemipyokyanín, pyoxantóza; nachádza sa 

v starých kultúrach Pseudomonas pyocyanea. 

phenazocinum →fenazocín. 

Phenazodine
®
 – močové analgetikum, používa sa pri afekciách močových ciest; →phenado-

pyridinium hydrochloridum. 

phenazolinum – fenazolín; syn. →antazolín. 

Phenazone salicylate
®
 – analgetikum; →antipyrínsalicylát. 

Phenazonum – skr. Phenazon., ČSL 4, 1-fenyl-2,3-dimetyl-3-pyrazolín-5-ón; syn. antipyrín, 

C11H12N2O, Mr 188,23; antipyretikum a analgetikum, pôsobí slabšie a dlhšie ako aminofenazón, 

dráždi GIT a častejšie alergizuje. Sú to doštičkovité, bezfarebné kryštáliky al. biely, 

kryštalický al. mikrokryštalický prášok, bez zápachu, slabo horkej chuti. Keď sa opatrne 

zahrieva, čiastočne sublimuje, čiastočne sa rozkladá a vyvíjaju sa nepríjemne 

páchnuce, zásadito reagujúce pary. Je ľahko rozp. vo vode, 95 % liehu a chloroforme. 

Phenazonum 

 Dôkaz 

a) Asi 0,05 g vzorky sa rozpustí v 10 ml vody. Rozt. sa použije aj na skúšku b). K jednej polovici 

rozt. sa pridá niekoľko kv. zriedenej kys. sírovej a kryštálik dusitanu sodného; rozt. sa sfarbí 

modrozeleno. 

b) K druhej polovici rozt. zo skúšky a) sa pridá 1 kv. rozt. chloridu železitého; rozt. sa sfarbí červeno. 

c) Teplota topenia: 109 – 113 °C. 

 Stanovenie obsahu 

Asi 0,1500 g sa rozpustí v 5,0 ml bezvodej kys. octovej a 5,0 ml anhydridu kys. octovej, pridajú sa 2 

kv. rozt. malachitovej zelenej a titruje sa odmerným rozt. kys. chloristej 0,1 mol/l zo zeleného do 

jasno žltého sfarbenia. Zistená spotreba sa koriguje výsledkom slepého pokusu. 



1 ml odmerného rozt. kys. cloristej 0,1 mol/l zodpovedá 0,01882 g C11H12N2O. 

Uschováva sa dobre uzavretých fľašiach a chráni pred svetlom. Nesmie sa vydať bez lekárskeho 

predpisu. 

Dávkovanie – dms p. o. je 1,0 g, dmd p. o. 3,0 g; th. dávka jednotlivá p. o. je 0,25 – 0,5 g, denná 0,5 

až 1,0 g. 

Prípravky →antipyrín. 

Phenazonum cum coffeino et acido citrico – zmes →fenazónu s  →kofeínom a  →kyseli-nou 

citrónovou. Príprava: Phenazonum (V) 90,0 g, Coffeinum (V) 9,0 g, Ac. citricum (V) 1,0 g. Kys. 

citrónová, kofeín a fenazón sa dôkladne premieša. Je to biely, kryštalický prášok, bez zápachu, 

mierne horkej chuti, mierne hygroskopický. Je ľahko rozp. vo vode, dobre rozp. v 95 % liehu a ľahko 

rozp. v chloroforme. 

 Dôkaz 

a) Asi 0,1 g vzorky sa rozpustí v 10,0 ml vody, pridá sa niekoľko kv. zriedenej kys. sírovej a kryštálik 

dusitanu sodného; rozt. sa sfarbí modrozeleno (fenazón). 

b) Asi 0,5 g vzorky sa pretrepáva 1 min s 5,0 ml 95 % liehu a potom sa nechá stáť. Rozt. nad 

nerozp. zvyškom sa opatrne zleje a nerozpustený zvyšok sa 2-krát za sebou pridanými niekoľkými 

kv. zriedeného rozt. peroxidu vodíka spláchne do porcelánovej misky. Tekutina sa okyslí 2 kv. 

zriedenej kys. chlorovoríkovej a potom sa odparí na vodnom kúpeli do sucha. Odparok sa navlhčí 1 

kv. zriedeného rozt. amoniaku; sfarbí sa intenzívne červenofialovo (kofeín). 

c) Asi 0,5 g sa rozpustí v 1,0 ml vody, pridá sa 1,0 ml zriedeného rozt. amoniaku, 1,0 ml rozt. 

chloridu vápenatého a zahreje sa k varu; rozt. sa zakalí (kys. citrónová). 

  Stanovenie obsahu 

d) Kys. citrónová. Asi 4,000 g vzorky sa rozpustí v 20,0 ml vody, pridajú sa 3 kv. rozt. fenolftaleínu a 

titruje sa z mikrobyrety odmerným rozt. hydroxidu sodného 0,1 mol/l do trvalého slabo červeného 

sfarbenia. Stitrovaný rozt. sa použije na stanovenie fenazónu. 

1 ml odmerného rozt. hydroxidu sodného 0,1 mol/l zodpovedá 0,007005 g C6H8O7.H2O. 

e) Fenazón. Stitrovaný rozt. zo stanovenia d) sa pomocou vody kvantit. prevedie do odmernej banky 

na 500 ml a doplní sa ňou po značku. 20,0 ml tohto rozt. sa odmeria do banky so zabrúsenou 

zátkou, pridajú sa 2,0 g octanu sodného, 20,0 ml 95 % liehu a 20,0 ml odmerného rozt. jódu 0,1 

mol/l, banka sa uzavrie a nechá stáť 1 h v tme. Potom sa prebytočný jód retitruje odmerným rozt. 

tiosíranu sodného 0,1 mol/l za použitia 2,0 ml rozt. škrobu ako indikátora. K stitrovanému rozt. sa 

pridá z byrety objem odmerného rozt. tiosíranu sodného asi o 1,00 menší (= a ml), ako bola 

spotreba odmerného rozt. jódu 0,1 mol/l, okyslí sa 15,0 ml koncentrovanej HCl a po 5 min sa 

vylúčený jód titruje odmerným rozt. tiosíranu sodného 0,1 mol/l (= b ml). Súčet obidvoch spotrieb (a 

+ b ml) odmerného rozt. tiosíranu sodného 0,1 mol/l zodpovedá obsahu fenazónu. 

1 ml odmerného rozt. tiosíranu sodného 0,1 mol/l zodpovedá 0,009412 g C11H12N2O. 

f) Fenazón a kofeín. Asi 0,1500 g vysušenej látky (suší sa 1,000 g látky 30 min pri 80 °C) sa 

rozpustí v 5,0 ml bezvodej kys,. octovej a 5,0 ml anhydridu kys. octovej, pridajú sa 2 kv. rozt. 

malachitovej zelene a titruje sa odmerným rozt. kys. chloristej 0,1 mol/l zo zeleného do jasne žltého 

sfarbenia. Zistená spotreba sa koriguje výsledkom slepého pokusu. 

Uschováva sa v dobre uzavretých nádobách a chráni pred svetlom. Nesmie sa vydať bez 

lekárskeho predpisu. 



Dávkovanie – dms p. o. je 1,0 g, dmd p. o. 3,0; th. dávka jednotlivá p. o. je 0,5 – 1,0 g, denná 1,0 až 

2,0 g.  

phenazopyridinium hydrochloridum →fenazopyridínhydrochlorid. 

phenbenzaminum →fenbenzamín. 

phenbutamidum →fenbutamid. 

phenbutazonum natricum glyceratum →fenbutazón glycerát sodný. 

phenbutrazatum →fenbutrazát. 

phencarbamidum →fenkarbamid. 

phencylidinum →fencyklidín. 

phendimetrazinum →fendimetrazín.  

phenelzinum →fenelzín. 

Phenergan
®
 (Rhône-Poulenc Rorer) – Promethazini hydrochloridum 50 mg v 1 amp. 2 ml; 

antihistaminikum; →prometazín. 

phenesterinum →fenesterín. 

phenetharbitalum →fenetarbital. 

phenethicillinum kalicum →feneticilín draselný.  

phenethyl alcoholum →fenetylalkohol. 

phenethylaminum →fenetylamín. 

phenethylbiguanidum →phenforminum. 

o-phenetidinum →o-fenetidín. 

p-phenetidinum →p-fenetidín. 

phenetol →fenetol. 

pheneturidum →feneturid. 

phenforminum →fenformín. 

phenglutarimidum →fenglutarimid. 

phengophobia, ae, f. – fengofóbia, →fotofóbia. 

phenicarbazidum →fenikarbazid. 

phenicinum →fenicín. 

phenindaminum →fenindamín. 

phenindionum →fenindión. 

pheniprazinum →feniprazín. 

pheniraminum  →feniramín. 

phenmediphan →fenimedifan. 

Phenmetrazinum chloratum – skr. Phenmetrazin. chlorat., chlorid fenmetrazínia, ČSL 4, (+)-2-fenyl-

3-metyltetrahydro-1,4-oxazín, C11H15NO, Mr 177,27; sympatikomimetikum, stimulans CNS, 

anorektikum, štruktúrne a pôsobením podobné amfetamínu. Jeho pravotočivý izomér sa označuje 



ako dexfenmetrazín. Je to biely, kryštalický prášok, bez zápachu, slabo horkej chuti. 

Je ľahko rozp. vo vode, 95 % liehu a chloroforme. 

Phenmetrazinum chloratum 

 

 Dôkaz 

a) Asi 0,2 g vzorky sa rozpustí v 10,0 ml vody. Rozt. sa použije aj na skúšku b). K jednej polovici 

rozt. sa pridá niekoľko kv. Nesslerovho-Winklerovho činidla; vylučuje sa nažltlá zrazenina, kt. sa 

zahriatím rozpúšťa (derivát tetrahydro-1,4-oxazínu). 

b) K druhej polovici rozt. zo skúšky a) sa pridajú 3 kv. zriedenej kys. dusičnej a rozt. dusičnanu 

strieborného; vylučuje sa biela klkovitá zrazenina, ľahko rozp. v zriedenom rozt. amoniaku, nerozp. v 

konc. kys. dusičnej (Cl
–
). 

 c) Teplota topenia: 172 – 178 °C. 

c1) Na tenkú vrstvu silikagélu s fluorescenčnou prísadou na detekciu pri 254 nm, napr. Silufol UV 

254, sa nanesú na štart pripravené rozt. látok v 95 % liehu v poradí: 

 1. 100 ml rozt. skúšanej látky (10 mg/ml), 

 2. 100 ml rozt. fenmetrazíniumchloridu (RL)(10 mg/ml), 

 3. 100 ml rozt. fenmetrazíniumchloridu (RL)(1 mg/ml). 

Vyvíja sa zmesou 1-propanol–konc. rozt. amoniaku (95 + 5 obj.). Po vybratí z komory sa vrstva 

vysuší voľne na vzduchu a pozoruje vo svetle ortuťovej výbojky s maximom žiarenia pri 254 nm. Na 

chromatograme 1 je viditeľná hlavná škvrna zhášajúca fluorescenciu, ktorá má zhodnú polohu a 

intenzitu zhášania so škvrnou na chromatograme 2. Chromatogramy 1 a 3 sa ďalej použijú na 

skúšku na cudzie organické látky. 

d) Absorpčné spektrum rozt. skúšanej látky (0,50 g/l) v rozt. kys. chlorovodíkovej (0,01 mol/l), 

meranej v 10 mm vrstve proti tomu istému rozpúšťadlu, vykazuje v ultrafialovej časti maximá pri 250 

± 1, 261 ± 1 a 267 ± 1 nm a minimá pri 252 ± 1, 258 ± 1 a 265 ± 1 nm. 

 Stanovenie obsahu 

Asi 0,2000 g vysušenej látky zo skúšky na stratu sušením (suší sa asi 1,000 g látky pri 105 °C do 

konštantnej hmotnosti) sa rozpustí v 25,0 ml bezvodej kys. octovej, pridá sa 10,0 ml rozt. octanu 

ortutnatého v kys. octovej, 2 kv. rozt. kryštálovej violete a titruje sa odmerným rozt. kys. chloristej 

0,1 mol/l z fialového do modrého sfarbenia. Zistená spotreba sa koriguje výsledkom slepého 

pokusu. 

1 ml odmerného rozt. kys. chloristej 0,1 mol/l zodpovedá 0,02137 g C11H16ClNO. 

Uskladňuje sa v dobre uzavretých nádobách. Nesmie sa vydať bez lekárskeho predpisu.  

Ide o priame adrenergikum, kt. sa používa ako stimulans CNS, psychoanaleptikum a anorektikum. 

Dobre sa resorbuje z GIT, jeho biol. t0,5 je ~ 8 h. Má slabšie sympatikomemtické účinky ako 

amfetamín. Antagonizuje tlmivé účinky rôznych liekov, ale neruší antiepileptický účinok. Prechádza 

placentárnou bariérou.  

Indikácie – adjuvans pri th. org. (endokrinne ap.) podmienenej obezity dospelých aj väčších detí; 

org. podmienená hypersomnia, narkolepsia, encefalopatia a Parkinsonov sy. so zníženou 

dynamogenézou. 

Kontraindikácie – absol.: hepatopatie, stavy spojené s úzkosťou al. zvýšenou psychickou tenziou, 

sympatikotónia, hypertyreóza, mánie, agitovanosť, dojčenie. Relat.: funkčné psychózy (schizofrénia 

a mániodepresívna psychóza), srdcová nedostatočnosť, poruchy obličiek, nespavosť, psychické 



poruchy v klimaktériu. Nie je vhodné podávať liek pri obezite vzniknu-tej návykovým prejedaním al. 

psychogénne.  

Nežiaduce účinky – eufória, zvýšená aktivita, agitovanosť, tremor, nespavosť, závraty, bolesti hlavy, 

mydriáza, zvýšené potenie, návaly tepla, tachykardia, palpitácie, arytmie, anginózne bolesti v 

prekordiu, zvýšenie TK, nechuť do jedenia, nauzea, sucho v ústach s pocitom kovovej chuti, 

poruchy mikcie, sexuálnej aktivity, menej často glositída, stomatitída. U vnímavých jedincov môže 

vzniknúť psychóza s prejami paranoie a schizofrénie so vzrušením, bludmi, halucináciami, 

agresívnym správaním a rozpadom osobnosti. Opísala sa aj aplastická anémia, pancytopénia, 

kožné erupcie, gynekomastia. Už malé dávky znižujú pozornosť a motorickú koordináciu. Riziko 

liekovej závislosti. Pri opakovanom podávaní môže vzniknúť návyk, niekedy už po 3-týžd. 

pravidelnom užívaní. Pri dlhšom podávaní sa zvyšuje riziko vzniku toxickej psychózy. 

Interakcie – p. znižuje účinok antihypertenzív a chlórpromazínu, potencuje účinky sympati-

komimetík. Súčasné al. predchádzajúce podávanie inhibítorov MAO zvyšuje psychotoxickosť p. 

Amantadín a alkohol zvyšujú výskyt nežiaducich účinkov, pričom prejavy účinkov alko-holu sa 

oslabujú. U detí v školskom veku sa po jeho podávaní zhoršuje prospech. 

Dávkovanie – th. dávka jednotlivá p. o. je 0,0125 – 0,025 g, denná 0,025 – 0,05 g. Najvhod-nejšie je 

intermitentné podávanie v 14-d intervaloch. Celkový čas podávania nemá prekročiť 6 týžd. Ak sa 

anorektický účinok nedostaví do 3.d, nie je vhodné v th. obezity fenmetrazínom pokračovať. Bežne 

sa podáva 3-krát/d 20 mg. Môže od neho vzniknúť závislosť, preto podlieha zákonným 

ustanoveniam o omamných látkach. 

Prípravky – hydrochlorid – Fenmetrazin Slovakofarma
®
 tbl. 

pheno- – 1. prvá časť zložených slov z g. phainein pozerať, znázorňovať; 2. v chémii označuje zlúč. 

odvodenú od benzénu; →feno-. 

Phenobarbitalum – skr. Phenobarbital., fenobarbital, ČSL 4, syn. acidum phenylaethylbarbi-turicum; 

kys. 5-etyl-5-fenylbarbiturová; fenylbarbitón; fenyletylmalonylmočovina; 5-etyl-5-fenyl-2,4,6-

(1H,3H,5H)pyrimidíntrión, C12H12N2O3, Mr 232,23; dlhodobo pôsobiace sedatívum (v centigramových 

dávkach) s hypnotickým a antikonvulzívnym účinkom (antiepileptikum v decigramových dávkach); 

→barbituráty. 

Sú to bezfarebné kryštáliky al. biely prášok, bez zápachu, nahorklej chuti. Je veľmi ťažko rozp. vo 

vode, dobre rozp. v 95 % liehu a mierne rozp. v chloroforme. Rozpúšťa sa v rozt. 

alkalických hydroxidov a uhličitanov. 

 

Phenobarbitalum 

Dôkaz 

a) Asi 0,02 g vzorky sa rozpustí v 5,0 ml 95 % liehu, pridá sa 1 kv. metanolového rozt. chloridu 

kobaltnatého a 2 kv. zriedeného rozt. amoniaku; vznikne modrofialové sfarbenie (barbituran). 

b) K asi 0,01 g vzorky sa pridá 1,0 ml rozt. formaldehydu v kys. sírovej a zahreje sa na vodnom 

kúpeli; do 1 min vznikne hnedočervené sfarbenie (fenyl). 

c) Teplota topenia: 174 – 178 °C, v kapiláre 172 – 175 °C. 

 Stanovenie obsahu 

Asi 0,2000 g vysušenej látky zo skúšky na stratu sušením (suší sa asi 1,000 g látky pri 105 °C do 

konštantnej teploty) sa rozpustí v 20,0 ml dimetylformamidu, pridajú sa 3 kv. rozt. tymolovej modrej 



v bezvodom metanole a titruje sa odmerným rozt. metoxidu draselného 0,1 mol/l v atmosfére dusíka 

zo žltého do modrého sfarbenia. Zistená spotreba sa koriguje výsledkom slepého pokusu. 

1 ml odmerného rozt. metoxidu draselného 0,1 mol/l zodpovedá 0,02322 g C12H12N2O3. 

Uschováva sa v dobre uzavretých nádobách. Nesmie sa vydať bez lekárskeho prepisu. 

Fenobarbital tlmí najmä retikulárny aktivačný systém. Po podaní vyšších dávok hrozí riziko útlmu 

dýchacieho a obehového centra. Podáva sa per os. Nie je vhodný na dlhodobé užívanie pre značnú 

kumuláciu. Silne indukuje mikrozómové enzýmy. Nerozp. p. sa v kyslom prostredí zráža (napr. 

tiamínom), sodná soľ sa v zásaditom prostredí rozkladá; z amónnych solí uvoľňuje amoniak, z 

chloralhydrátu chloroform; →barbituráty.  

Indikácie – 1. prim. a sek. generalizované tonicko-klonické záchvaty, t. j. grand mal u detí 

i dospelých., kt. prebiehajú vo dne za bdenia (nie je vhodný proti nočných záchvatom, pretože 

vyvoláva synchronizáciu EEG krivky a niekt. záchvaty skôr potencuje); 2. parciálne simplex-né 

záchvaty, najmä epilepsia temporálneho laloku; 3. novorodenecké kŕče, individuálne aj ostatné 

formy epilepsie s výnimkou absencií a parciálnych komplexných záchvatov.  

Proti nočným záchvatom sa používajú kompozitá, napr. barbiturát s noradrenalínom (Fali-Lepsin
®
, 

Malisin
®
), kt. nemajú excitačný účinok fenylalkylamínov, nepôsobia sedatívne a ne-majú EEG 

synchronizujúci účinok barbiturátov. 

Kontraindikácie – porfýria, precitlivenosť na barbituráty, nočný nepokoj, ťažšia hepatopatia al. 

nefropatia, respiračná insuficiencia, absencie, parciálne komplexné záchvaty; zvýšená opatrnosť je 

žiaduca v gravidite a laktácii, ako aj u detí s hyperkinetickým sy. 

Nežiaduce účinky – útlm, ataxia, nystagmus, paradoxne psychomotorický nepokoj, agitovanosť, u 

starších al. dementných osôb zmätenosť, u detí hyperkinetický sy., alergické kožné reakcie, 

megaloblastická anémia (treba podávať kys. listovú). 

Interakcie – indukuje pečeňové enzýmy, znižuje účinok mnohých liečiv (antidepresíva, perorálne 

antikoagulanciá, cimetidín, doxycyklín, fenotiazíny, hydantoináty, chinidín, kardiálne glykozidy, 

kortikosteroidy, levotyroxín, meprobamat, pyrazolidínové deriváty); zvyšuje účinok (i toxickosť) 

cyklofosfamidu, chloralhydrátu, merkaptopurínu, metotrexátu a petidínu; jeho účinok znižujú 

antacidá, fenylbutazón a kolestyramín a zvyšujú hydantoináty, valproát a látky acidifikujúce moč.  

Dávkovanie – dms p. o. 0,3 g, dmd 0,6; th. dávka jednotlivá p. o. je 0,015 – 0,1 g, denná 0,030,3 g. 

Deťom sa podáva 4 – 6 mg/kg/d v 2 čiastkových dávkach; parenterálne sa podáva 40 – 200 mg/d s. 

c., i. m. al..i. v., deťom 1 – 2,5-r., 10 – 20 mg/d, 2,5 – 5-r. 20 – 40 mg/d s. c. al. i. m.  

Prípravky fenobarbitalu – Agrypnal
®
, Alepsal Genevrier

®
, Aphenyletten

®
, Barbenyl

®
, Barbiphenyl

®
, 

Barbipil
®
, Bialminal

®
, Cratecil

®
, Dormiral

®
, Drimy

®
, Eskabarb

®
, Etilfen

®
, Euneryl

®
, Fenilcal

®
, 

Gardenal
®
 inj. sicc. Specia, Hysteps

®
 tbl., Lepinal

®
, Linasen

®
, Luber-gal

®
, Lubrokal

®
, Lumalco

®
, 

Lumindon
®
, Luminal

®
 inj. Desitin, Neurobarb

®
, Noptil

®
, Nu-nol

®
, Phenaemal 0,1

®
 tbl. Desitin, 

Phenaemaletten
®
 tbl. Desitin, Phenobal

®
, Phenobarbital

®
 inj. a tbl. Léčiva,, Prodonal Sodium

®
, 

Phenonyl
®
, Phenyral

®
, Psiconal

®
, Sedicat

®
, Sevenal

®
, Somonal

®
, Spaespilin

®
, Stental Extent

®
, 

Thalamone
®
.  

Kombinované prípravky – Alnagon
®
 tbl., Bellaspon

®
 dr., Bellaspon retard

®
 tbl., Contraspan

®
 gtt., 

Fali-Lepsin
®
 tbl., Fahlberg-List

®
; Salutas Fahlberg-List

®
 (Cathini racemici phenobarbitalum 100 mg v 

1 tbl.), Fasconal
®
 tbl., Livikliman

®
 dr., Phenaemal 0,1‹ tbl, Phenaemaletten‹ tbl., Phemnobarbital 

Léčiva
®
 tbl., Pulsnorma

®
 tbl. obd., Sanepil

®
 tbl. Slovakofarma (Phenytoinum 80 mg + 

Phenobarbitalum 18,5 mg v 1 tbl.), Spasmoveralgin
®
 tbl., Spasmoveralgin Neo

®
 tbl. 



Phenobarbitalum natricum – skr. Phenobarbital. natric., ČSL 4, syn. Phenobarbitalum solubile, 

sodná soľ fenobarbitalu; sodná soľ kys. 5-etyl-5-fenylbarbiturovej, C12H11N2NaO3, Mr 254,22; 

hypnotikum. 

Phenobarbitalum natricum 

 

 

Sú to šupinkovité kryštáliky al. biely kryštalický prášok, hygroskopický, bez zápachu, horkej, slabo 

lúhovitej chuti. Vodný rozt. reaguje na lakmus zásadito; dlhším uschovávaním al. varom sa 

čiastočne rozkladá, po ochladení sa vylúči fenyletylacetylmočovina. Je ľahko rozp. vo vode, dobre 

rozp. v 95 % liehu a prakticky nerozp. v chloroforme. 

 Dôkaz  

a) Asi 0,2 g vzorky sa rozpustí v 2,0 ml vody, pridajú sa 2,0 ml rozt. uhličitanu draselného a zahreje 

sa; rozt. má zostať číry. Potom sa pridajú 4,0 ml rozt. hexahydroxyantimoničnanu draselného a 

znova sa zahreje; po chvíli sa vylučuje biela kryštalická zrazenina. Vylučovanie zrazeniny sa urýchli 

trením stien skúmavky sklenou tyčinkou (Na
+
). 

b)  Asi 0,5 g vzorky sa rozpustí v 20,0 ml vody a pridajú sa 2,0 ml zriedenej kys. dusičnej. Vylúčená 

biela zrazenina sa odfiltruje, premyje malým množstvom vody, prekryštaluje sa z 95 % liehu a 

vysuší v sušiarni pri 105 °C; topí sa pri 174 – 178 °C (fenobarbital). Vykonajú sa ňou ešte skúšky a) 

a b) v hesle Phenobarbitalum. 

 Stanovenie obsahu 

Asi 0,3000 g vysušenej látky zo skúšky na stratu sušením (suší sa asi 0,5000 g látky 4 h pri 150 °C) 

sa v deliacom lieviku rozpustí v 15,0 ml vody, pridá sa 5,0 ml zriedenej kys. chlorovodíkovej a 

vytrepáva sa postupne 30 ml, 20 ml a 15 ml chloroformom, pričom sa každý chloroformový výtrepok 

premyje v ďalšom deliacom lieviku tými istým 5,0 ml vody a sfiltruje sa do vopred vysušenej a 

zváženej odparovacej misky. Deliaci lievik i filter sa premyjú ešte 3-krát 5,0 ml chloroformu a 

spojené filtráty sa odparia do sucha. Odparok sa suší 30 min pri 105 °C a po vychladnutí v 

exsikátore sa zváži. 

 1 g zvyšku (fenobarbitalu) zodpovedá 1,095 g C12H11N2NaO3. 

Uschováva sa v dobre uzavretých nádobách. 

Dávkovanie – dms i. m. je 0,3 g, dmd 0,6 g; th. dávka jednotlivá i. m. je 0,1 – 0,2 g, denná 0,2 až 0,4 

g. 

Prípravky – Injectio phenobarbitali natrici. 

phenobutjodilum →fenobutjodil. 

phenocoll →fenokol. 

phenoctid →fenoktid. 

phenodeviant – [pheno- + l. deviatrio úchylka] fenodeviant, jedinec, kt. fenotyp sa značne líši od 

typického fenotypu populácie.  

phenolaemia, ae, f. – [phenolum + g. haima krv] fenolémia, prítomnosť fenolov v krvi. 

Phenolax
®
 – laxatívum; →fenolftaleín. 

Phenolphthaleinum – skr. Phenolphthalein., fenolftaleín, ČSL 4, 3,3-bis(4-hydroxyfenyl)-3H-

izobenzofuran-1-ón; 3,3-bis-p-hydroxyfenylftalid, C20H14O4, Mr 318,34; farbivo trifenylmetánového 



typu, laxatívum (→ftaleíny). Je to biely až nažltlý kryštalický al. amorfný 

prášok, bez zápachu a chuti. Je prakticky nerozp. vo vode, ľahko rozp. v 

95 % liehu a veľmi ťažko rozp. v chloroforme. 

Phenolpththaleinum 

 Dôkaz 

a) Asi 0,01 g vzorky sa rozpustí v 1,0 ml 95 % liehu a zriedi niekoľkými ml vody. Po pridaní 1 kv. 

rozt. hydroxidu sodného sa rozt. sfarbí červeno a následným okyslením sa odfarbí. 

b) Teplota topenia: 260 – 265 °C. 

c) Absorpčné spektrum rozt. skúšanej látky v metanole (50 mg/l), meranej v rozpätí 250 – 320 nm v 

10 mm vrstve proti tomu istému rozpúšťadlu, vykazuje maximum pri 278 ± 1 nm a mi-nimum pri 260 

± 1 nm. 

 Stanovenie obsahu 

Asi 0,06000 g vysušenej látky zo skúšky na stratu sušením (suší sa asi 1,000 g pri 105 °C do 

konštantnej hmotnosti) sa v banke na 250 ml so zabrúsenou zátkou rozpustí opatrným zahria-tím v 

15,0 ml rozt. uhličitanu sodného. Po vychladená sa pridá 20,0 ml odmerného rozt. jódu 0,1 mol/l. 

Banka sa uzavrie a po premiešaní sa nechá stáť 30 min v tme. Potom sa pridá 7,0 ml zriedenej kys. 

chlorovodíkovej, 10,0 ml chloroformu a 2,0 ml rozt. škrobu a za stáleho pretrepávania sa titruje 

odmerným rozt. tiosíranu sodného 0,1 mol/l do odfarbenia vodnej vrstvy. 

1 ml rozt. jódu 0,1 mol/l zodpovedá 0,003979 g C20H14O4. 

Uschováva sa v dobre uzavretých nádobách. Nesmie sa vydať bez lekárskeho predpisu. 

Podáva sa ako laxatívum v dávke 0,1 g pri akút. funkčnej zápche, účinok nastupuje asi 6 h po 

podaní. Možno ho používať len obmedzený čas, napr. na prevenciu namáhavého vyprázdňovania 

stolice po operácii a u pacientov s ochoreniami srdca a hypertenziou; dms 0,3 g, dmd 0,5 g. Používa 

sa ako indikátor pri vyšetrovaní pH moču a žalúdkovej šťavy v rozpätí pH 8,2 až 10 (v mierne 

zásaditom prostredí je červený, v silne zásaditom prostredí je bezfarebný, pretože sa mení jeho 

štrukúra účinkom iónov OH). 

Dávkovanie – dms p. o. je 0,3 g, dmd 0,5 g; th. dávka jednotlivá p. o. je 0,1 – 0,2 g, denná 0,1 až 0,2 

g. 

Prípravky – Tabuletta phenolpthaleini, Chocolax
®
, Darmol

®
, Lafinol

®
 emul., Laxin

®
, Novopuren

®
, 

Oral Poliomyelitis vaccine
®
 inj., Phenolax

®
. 

phenolphthaleinum natricum →fenolftaleín sodný. 

phenolphthalinum →fenolftalín.  

phenolpthalolum →fenolftalol. 

phenolsulfophthaleinum →fenolsulfoftaleín. 

phenoltetrachlorophthaleinum →fenoltetrachlórftaleín. 

Phenolum – skr. Phenol., fenol, ČSL 4, acidum carbolicum, →kyselina karbolová, benzenol, C6-H5OH, 

Mr 94,11; destilačný produkt kamenného uhlia. Sú to ihlicovité, bezfarebné al. načervenalé kryštliky 

al. kryštalická hmota tej istej farby, charakteristického zápachu, leptavých vlastností. Vplyvom svetla 

a vzduchu sa pozvoľna farbí červeno. Je dobre rozp. vo vode, veľmi dobre rozp. v 95 % liehu a 

chloroforme. 

 



Phenolum 

 Dôkaz 

a) Asi 0,1 g vzorky sa rozpustí v 10,0 ml vody. Rozt. sa použije aj na skúšku b). K jednej polovici 

rozt. sa pridajú 1 – 2 kv. rozt. chloridu železitého; rozt. sa sfarbí modrofialovo. 

b) K druhej polovici rozt. zo skúšky a) sa pridá 1,0 ml čerstvo pripravenej brómovej vody; vylučuje sa 

klkovitá zrazenina. 

 Stanovenie obsahu 

Asi 0,1000 g vzorky sa v odmernej banke na 100 ml rozpustí vo vode a doplní sa ňou po značku. K 

25 ml tohto rozt. sa pridá v kužeľovej banke so zabrúsenou zátkou 25,0 ml odmerného rozt. 

bromičnanu draselného 0,0167 mol/l. asi 1,0 g bromidu draselného a 30,0 ml zriedenej kys. sírovej. 

Banka sa ihneď uzavrie, jej obsah sa dobre premieša a nechá sa stáť 15 min na tmavom mieste. 

Potom sa opatrne pridajú asi 2 g jodidu draselného a zmes sa po premiešaní nechá stáť za 

rovnakých podmienok ďalších 10 min. Uvoľnený jód sa titruje odmerným rozt. tiosíranu sodného 0,1 

mol/l do slabo žltého sfarbenia, potom sa pridajú 3,0 ml rozt. škrobu a dotitruje sa do odfarbenia. 

1 ml odmerného rozt. bromičnanu draselného 0,0167 mol/l zodpovedá 0,001569 C6H6O. 

Uschováva sa v dobre uzavretých nádobách a chráni pred svetlom. Nesmie sa vydať bez 

lekárskeho predpisu. 

Fenoly sú arenoly, aromatické hydroxyzlúčeniny, kt. majú na jadre hydroxylovú skupinu; s jednou 

skupinou OH sú jednosýtne fenoly, s dvoma dvojsýtne fenoly, s troma trojsýtne fenoly atď. 

Zákl. predstaviteľom fenolov je fenol. Hydroxylované naftalény (naftalenoly) sa nazývajú naftoly, 

antracény – antroly, fenantrény – fenantroly atď. Fenoly sa získavajú rozkladnou destiláciou 

čiernouhoľného dechtu, synteticky tavením sodných solí arylsulfokyselín s hydroxidmi alkalických 

kovov al. hydrolýzou arylhalogenidov. Niekt. fenoly sa vyskytujú vo fenolovej vode, v odpadových 

vodách z rafinérií ap., ľahko sa halogenujú, nitrujú a sulfonujú, s hydroxidmi dávajú fenoláty  

C6H5OH + NaOH → C6H5ONa + H2O 

Fenoláty sú dobre rozp. vo vode rozkladajúce sa pôsobením CO2 na uhličitan alkalického kovu a 

fenol.  

Alkyláciou fenolov vznikajú fenolétery 

C6H5Na + ICH3 → C6H5CH3 + NaI 

Acyláciou fenolov vznikajú fenolové estery 

C6H5OH + (CH3CO)2O → CH3COOH + C6H5OCOCH3 

Pôsobením NH3 na fenol vznikajú aromatické amíny, pôsobeím PCl5 arylhalogenidy.  

Najvýraznejšou vlastnosťou fenolov je ich vyslovene kyslý charakter, čím sa podstatne odlišujú od 

alkoholov. Na aciditu skupiny OH vplýva mezomérny účinok -elektrónov aromatického jadra.  

K ďalším fenolom a ich derivátom patria napr. aminofenoly, floroglucinol, gvajakol, hydrochinón, 

chlórfenoly, karvakrol, krezoly, kys. 4-fenolsulfónová, kys. pikrová, naftoly, nitrofenoly, piperonál, 

pyrogalol, pyrokatechol, rezorcinol, tribrómfenol, tymol, vanilín. 

Fenol sa vyrába z čiernouhoľného dechtu alkalickým tavením kys. benzénsulfónovej; z benzénu cez 

chlórbenzén hydrolyzovaný vodnou parou (Raschingova metóda); rozkladom kuménperoxidu v 

prítomnosti kyslých katalyzátorov. Soli fenolu sú fenoláty, napr. →fenolát vápenatý. 



Fenol sa využíva v org. syntéze, na výrobu plastov (bakelitu) atď. Používa ako antiseptikum 

a dezinficiens, leptadlo a konzervancium. V koncentrácii 1,5 % pôsobí baktericídne a fungicídne. 

Prvý ho ako antiseptikum pri ošetrovaní rán použil Lister (1887). Na tie isté účely sa používajú aj 

deriváty fenolu: krezol (metylfenol), kreozot (zmes gvajakolu, kreozolu a krezolu), hydrochinón, lyzol, 

naftol, rezorcinol a tanín. Fenol sa používa na selektívnu blokádu periférnych nervov na zabránenie 

prenosu nervových impulzov, napr. pri lokalizovaných svalových spazmoch nervového pôvodu. Je 

súčasťou Chlumského rozt. (Solutio phenoli camphorata) a prípravkov proti svrbeniu. Používa sa aj 

na výrobu a riedenie alergénov [COCA I F Sevac
®
 inj. obsahuje Phenolu 4 g, Natrii 

hydrogenphosphas 1,45 g, Kalii dihydrogenphosphas (dodecahydricum) 0,36 g, Natrii chloridum 5 g, 

Polysorbatum 80 0,05 g a Aqua purificata ad 1000 ml; COCA III F Sevac
®
 obsahuje: Phenolum 4, 

Natrii hydrogeno-carbonas 2,75 g, Natrii chloridum 5 g, Polysorbatum 80 0,05 g a Aqua puruficata 

ad 1000 ml]. 

Otrava fenolom – fenolové látky sú toxické, konc. rozt. pôsobia leptavo. Poškodzujú všetky bunky 

denaturáciou a vyzrážaním bunkových bielkovín. Smrteľná dávka fenolu a krezolu je 2 ml, tanínu až 

20 ml fenolu. Po požití fenolu al. zlúč. obsahujúcich fenol vznikajú lokálne poleptania slizníc. Sliznica 

od úst po žalúdok nadobúda mŕtvolne biely výzor. Dostavuje sa hemateméza a krvavá hnačka, 

slabosť, bledosť. Po začiatočnej fáze hyperpnoe zo stimulácie dýchacieho centra sa v ďalšom 

priebehu otravy vyvinie stupor, kóma, kŕče, edém pľúc a šok. Počiatočná respiračná alkalóza rýchlo 

prechádza do acidózy v dôsledku strát hydrogén-uhličitanov močom, kyselinovej povahu fenolu a 

poruchy metabolizmu sacharidov pri poruche bunkových enzýmov. Ak pacient prežije akút. štádium 

otravy, poškodenie obličiek vyvolá oligúriu až anúriu, poškodenie pečene sa prejaví ikterom. Po 

inhalácii pár fenolu sa dostavuje tinitus, vracanie, závraty, podráždenosť, nespavosť, v ťažších 

prípadoch pľúcny edém, kŕče a kardiorespiračné a obličkové zlyhanie.  

Otravu fenolom možno dg. podľa charakteristického zápachu. Po pridaní niekoľkých kv. chloridu 

železitého do moču sa moč v prítomnosti fenolových látok sfarbí do fialova až modra. 

Th. otravy fenolom – ak pažerák nie je závažnejšie poleptaný, vyvoláva sa vracanie a vykoná 

výplach žalúdka, podá aktívne uhlie a salinické preháňadlo, udržiavajú sa voľné dýchacie cesty (pri 

edéme hlasiviek intubáciou al. tracheotómiou), liečiť príp. šok a kŕče, upraviť poruchu acidobázickej 

rovnováhy.  

phenoluria, ae, f. – [phenolum + g. úron moč] fenolúria, prítomnosť fenolov v moči. 

phenomorphanum →fenomorfán. 

phenoperidinum →fenoperidín. 

phenopropazinum – syn. etopropazín. 

phenopyrazonum →fenopyrazón. 

phenosafraninum →fenosafranín. 

phenosulfazolum →fenosulfazol. 

phenothiazinum →10H-fenotiazín. 

phenoxazinum – fenoxazín. 

phenoxazolinum →fenoxazolín. 

phenoxyacetylum cellulosum →fenoxyacetylcelulóza. 

phenoxybenzaminum →fenoxybenzamín. 

phenoxyethanolum →fenoxyetanol.  



Phenoxymethylpenicillinum benzathinum – skr. Phenoxymethylpenicil. benzathin., ČSL 4, 

benzatínfenoxymetylpenicilín, tetrahydrát N,N
,
-dibenzyletyléndiamóniovej soli kys. 6-(feno-

xyacetamido)penicilánovej, C48H56N6O10S2.4 H2O, Mr 1013,20; antibiotikum. Je to biely al. takmer 

biely, mikrokryštalický prášok, bez zápachu al. slabého charakteristického zápachu. Je veľmi ťažko 

rozp. vo vode a chloroforme a ťažko rozp. v 95 % 

liehu. Rozpúšťa sa ľahko vo formamide a 

dimetylformamide. 

Phenoxymethylpenicillinum benzathinum 

 

 Dôkaz 

a) K asi 0,1 g látky sa pridajú asi 3 kv. rozt. paraformaldehydu v konc. kys. sírovej (1 g/100 ml); 

vznikne hnedočervené sfarbenie (fenoxymetylpenicilín). 

b) Asi 0,1 g látky sa rozpustí v 2,0 ml konc. kys. octovej a pridá sa 1,0 ml rozt. dichromanu 

draselného; vznikne žltooranžová zrazenina (N,N
,
-dibenzyletyléndiamín). 

c) Absorpčné spektrum rozt. skúšanej látky v metanole (0,400 g/l), meranej v rozpätí 220 až 320 nm 

v 10-mm vrstve proti metanolu, vykazuje maximá pri 263 ± 2, 268 ± 2 a 275 ± 2 nm. 

 Stanovenie obsahu 

Asi 0,1800 g látky sa rozpustí v 3,0 ,l dimetylformamide, pridá sa 5,0 ml rozt. hydroxidu sodného (1 

mol/l! a mieša sa 10 min. Potom sa pridá 4,60 ml rozt. kys. chloristej (1 mol/l), 20,0 ml tlmivého 

octanového rozt. s pH 4,8 a titruje sa odmerným rozt. chloristanu ortutnatého 0,05 mol/l rýchlosťou 

0,6 ml/min za potenciometrickej indikácie (platinová a nasýtená kalomelová elektróda) do druhej 

inflexie (spotreba a). 

1 ml odmerného rozt. chloristanu ortutnatého 0,05 mol/l zodpovedá 0,02353 g C48H56N6O10-S2. 

Obsah penicilínu, počítaný ako C48H56N6O10S2 v % (x), vztiahnutý na bezvodú látku sa vypočíta 

podľa vzorca 
 
           a       b 
 x = (––– – ––– ) . 0,02353 . 100, 
           qa     qb 

kde qa = navážka skúšanej látky v g na stanovenie obsahu, qb = navážka skúšanej látky v g na 

skúšku na rozkladné produkty, oboje prepočítané na bezvodú látku. 

Uschováva sa v dobre uzavretých nádobách a chráni pred svetlom, pri teplote nepresahujúcej 25 

°C. 

Phenoxymethylpenicillinum kalicum – skr. Phenoxymethylpenicillin. kal., draselná soľ fe-

noxymetylpenicilínu, syn. penicilín V, kys. 6-(fenoxyacetamido)penicilánová, C16H18N2O5S, Mr 

350,42; biosyntetické stredne široko-spektrálne antibiotikum penicilínového typu. Vlastnosťami je 

zhodný s benzylpenicilínom. Líši sa od neho odolnosťou voči 

kyslému pH (preto ho možno podávať p. o.) a o niečo vyššou 

vnímavosťou voči penicilináze. 

Phenoxymethylpenicillinum kalicum  

 

Po p. o. podaní sa resorbuje rýchlo, avšak nepravidelne a nedokonale (~ 60 %). Rýchlosť zvýšenia 

koncentrácie liečiva v plazme sa blíži rýchlosti resorpcie po i. m. podaní benzylpenicilínu. Zvýšením 

dávky sa zvýši max. koncentrácia, pre veľmi rýchle vylučovanie sa však neovplyvní trvanie účinku. 

Max. koncentrácia v plazme sa dosahuje asi za 1 h po podaní. Pri podaní po jedle sú sérové 



koncentrácie asi o ½ nižšie a dosahujú max. až po 2 h po podaní. Väzba na plazmatické bielkoviny 

je asi 55 – 80 %, na tkanivové bielkoviny až 40 %. Prienik liečiva do tkanív je lepší ako pri penicilíne 

G. Distribučný priestor e ~ 0,5 l/kg. Eliminuje sa až 90 % látky v nezmenenej forme do moču, z 

väčšej časti tubulárnou sekréciou. Len malý podiel dávky sa vylučuje žlčou do stolice. Biol. t0,5 je ~ 

0,5 h, pri renálnej insuficiencii sa predlžuje až na 4 h. Hemodialýza odstráni < 50 % podanej dávky. 

Indikácie – pneumónia a i. infekcie vyvolané pneumokokmi (s výnimkou enterokokov), 

pneumokoková meningitída (v kombinácii so sulfónamidmi), infekcie vyvolané pyogénnymi 

streptokokmi, citlivými zlatými stafylokokmi, gonokokmi a meningokokmi (v kombinácii so 

sulfónamidmi), antrax, diftéria, syfilis, listerióza, aktinomykóza, infekcie vyvolané klostrídiami a 

korynebaktériami a i. infekciami, pri kt. je pôvodca citlivý na penicilín. 

Kontraindikácie – absol.: hypersenzitivita na penicilín al. cefalosporíny. Relat.: alergia, asthma 

bronciale, senná nádcha a žihľavka v anamnéze. Stavy, kt. negat, ovplyvňujú resorpciu liečiva z 

čreva (nauzea, vracanie, hnačka ap.). V bežných dávkach nie je kontraindikovaný v gravidite, 

šestonedelí, počas laktácie ani u pacientov s insuficienciou obličiek.  

Nežiaduce účinky – alergické reakcie (2 – 5 %) vrátane anafylaktického šoku (0,015 – 0,04 %), 

nauzea, vracanie, tlak v epigastriu, hnačka, glositída. 

Interakcie – negat. ovplyvnenie resorpcie príjmom potravy, súčasným podaním neomycínu a 

hydrogénuhličitanu sodného p. o. Pri súčasnom podaní so sulfónamidmi a bakteriostatickými 

antibiotikami (tetracyklíny, chloramfenikol, erytromycín a i.) nastáva vzájomné zníženie účinku. 

Dávkovanie – dospelým a deťom > 14-r. sa podáva 1,2 mil. IU každých 8 h, neskôr 1,2 mil. IU 

každych 12 h. Deťom 6 – 14-r. sa podáva prvé 2 d 600 tis. IU každých 8 h, neskôr 5600 tis. IU 

každých 12 h. Prípravok sa podáva min. 5 – 7 d, pri th. infekcií vyvolaných -hemolytickým 

streptokokom 10 d. Resorpciu značne zlepšuje kys. askorbová. Niekedy sa za th. začína i. m. 

podaním benzylpenicilínom (Cliacil
®
, V-penicilin Spofa

®
; spolu s vitamínom C je súčasťou prípravku 

Fenascopen
®
).  

phenoxypropazinum →fenoxypropazín. 

phenpenterminum →fenpentermín. 

phenprobamatum →fenprobamat.  

phenprocoumonum →fenprokumón. 

phenprometaminum →fenprometamín.  

Phensuximidum – skr. Phensuximid., fensuximid, ČSL 4, 3-fenyl-1-metyl-2,5-pyrolidíndión, 

C11H11NO2, Mr 189,21; antiepileptikum. Je to biely al. takmer biely mikrokryštalický prášok, 

slabo horkej chuti, bez zápachu al. takmer bez zápachu. Je veľmi ťažko rozp. vo vode, 

mierne rozp. vo vriacej vode, ľahko rozp. v 95 % liehu a chloroforme. 

Phensuximidum 

Dôkaz 

a) Asi 0,1 g látky sa zmieša s 5,0 ml konc. rozt. hydroxidu sodného a mierne sa zahreje; je cítiť 

zápach metylamínu. 

b) Asi 0,1 g látky sa rozpustí v 2,0 ml pyridínu, pridajú sa 2 kv. rozt. síranu meďnatého a zahreje sa 

k varu; pôvodné modrozelené sfarbenie prejde do žltozeleného. 

c) Asi 0,05 g látky sa v porcelánovej miske zmieša s 1,0 ml dýmavej kys. dusičnej a zahrieva sa 15 

min na vodnom kúpeli. Zvyšok sa po vychladnutí rozpustí v 10,0 ml acetónu, pridá sa 5 kv. konc. 

rozt. hydroxidu sodného a dôkladne sa pretrepe; vznikne temno červenofialové sfarbenie. 



d) Teplota topenia: 69 – 74 °C. 

Stanovenie obsahu 

Asi 0,4000 g sa v banke so zábrusom zmieša s 300 ml zriedeného rozt. hydroxidu sodného. Banka 

sa spojí chladičom s predlohou (banka na 500 ml), kt. obsahuje 40,0 ml rozt. kys. boritej; ústie 

chladiča musí byť ponorené pod hladinu rozt. Oddestiluje sa asi 250 ml, potom sa destilácia preruší 

a chladič odpojí. Po vychladnutí sa dsetilovaná tekutina zriedi asi 75 ml vody a rovnakým spôsobom 

sa oddestiluje do tej istej predlohy ešte asi 70 ml. Potom sa predloha zníži pod ústie chladiča, kt. sa 

opláchne malým objemom vody a destilácia sa preruší. K destilátu sa pridá niekoľko kv. zmesného 

indikátora a titruje sa odmerným rozt. kys. chlorovodíkovej 0,1 mol/l zo zeleného do fialového 

sfarbenia. Zistená spotreba sa koriguje výsledkom slepého pokusu. 

1 ml odmerného rozt. kys. chlorovodíkovej 0,1 mol/l zodpovedá 0,01892 g C11H11NO2. 

Uschováva sa v dobre uzavretých nádobách a chráni sa pred svetlom a teplom. Nesmie sa vydať 

bez lekárskeho prepisu. 

Fensuximid sa používa v th. petit mal. K nežiaducim účinkom patria poruchy GIT, psychické 

poruchy. Nebezpečné sú kožné reakcie a zmeny krvného obrazu vrátane agranulocytózy.  

Dávkovanie – dms p. o. je 1,5 g, dmd 3,0 g; th. dávka jednotlivá p. o. je 0,25 – 0,5 g, denná 2,0 g. 

Pre krátky biol. t0,5 (4 h) sa podáva trikrát/d 0,5 g/d (Epimid
®
). 

Prípravky – Tabuletta phensuximidi, Epimid
®
, Lifène

®
, Milontin

®
, Mirontin

®
, Succitimal

®
. 

phenterminum →fentermín. 

phentetiothaleinum natricum →fentetiotaleínsulfát. 

phentolaminum →fentolamín. 

phentonium bromidum →fentóniumbromid. 

phenuronum →fenurón. 

phenyl- →fenyl. 

  →-fenylacetamid. 

phenylacetonum →fenyl-2-propanón. 

phenylacetyl salicylatum →fenylacetylsalicylát. 

-phenylacrylaldehydum →cinamladehyd. 

L-Phenylalaninum – skr. L-Phenylalanin., fenylalanín, L--amino--fenylpropionová, ČSL 4, 

aromatická proteogénna, glukogénna a ketogénna, esenciálna aminokyselina, C9H11NO2, C6H5CH3–

CH(NH2)–COOH, Mr 165,15; →L-fenylalanín. Sú to bezfarebné kryštáliky al. biely kryštalický prášok, 

takmer bez zápachu, horkastej chuti. Je ťažko rozp. vo vode, mierne rozp. v horúcej vode a 

prakticky nerozp. v 95 % liehu a chloroforme. Rozpúšťa sa v zriedených rozt. minerálnych kys. a 

alkalických hydroxidov. 

 

L-Phenylalaninum  

 Dôkaz 

a) Na teknú vrstvu silikagélu sa nanesú na štart vodné rozt. látok v poradí: 

 1. 20 ml rozt. skúšanej látky (1,0 mg/ml), 

 2. 20 ml rozt. overenej vzorky L-fenylalanínu (1,0 mg/ml). 



Vyvíja sa zmesou 1-butanol–konc. kys. octová–voda (4 + 1 + 1 obj.). Po vybratí z komory sa vrstva 

vysuší voľne na vzduchu, rovnomerne sa postrieka rozt. ninhydrínu a vloží sa na 5 min do sušiarne 

vyhriatej na 80 °C. Na chromatograme 1 je viditeľná škvrna, kt. má rovnakú polohu a farbu ako 

škvrna na chromatograme 2. Chromatogram 1 sa použije aj na skúšku na iné aminolátky. 

D
20

] = –33,0 až –35,°; meria sa vodný rozt. (20,0g/l), pripravený za 

horúca z vysušenej látky zo skúšky na stratu sušením a ochladený. 

 Stanovenie obsahu 

Asi 0,1000 g vysušenej látky zo skúšky na stratu sušením (suší sa asi 1,500 g látky pri 105 °C do 

konštantnej hmotnosti) sa rozpustí v 1,0 ml bezvodej kys. mravčej, pridá sa 20,0 ml bezvodej kys. 

octvoej, 1 kv. rozt. kryštálovej violete a titruje sa odmerným rozt. kys. chloristej 0,1 mol/l z fialového 

do zelenomodrého sfarbenia. Zistená spotreba sa koriguje výsledkom slepého pokusu. 

1 ml odmerného rozt. kys. chloristej 0,1 mol/l zodpovedá 0,1652 g C9H11NO2. 

Uschováva sa v dobre uzavretých nádobách a chráni pred svetlom. 

Phe je potrebná na normálny rast a vývoj detí a normálny metabolizmus bielkovín. Prvým stupňom 

katabolizmu Phe je hydroxylácia na L-tyrozín, kt. je prekurzorom melanínu, dopa-mínu, hormónov 

adrenalínu, noradrenalínu a tyroxínu a i. zlúč. Prvý stupeň katalyzuje Phe hydroxyláza 

(monoxygenáza, EC 1.14.16.1). Nadbytok L-tyrozínu sa degraduje na fumarát a acetoacetát. 

Vrodený deficit Phe hydroxylázy má za následok →fenylketonúriu, kt. postihuje asi 1:10 000 detí. 

Pacienti nie sú schopní premieňať Phe na tyrozín, čím sa blokuje hlavná cesta metabolizmu Phe. 

Močom sa vylučuje fenylpyruvát a kys. fenyloctová. Iné vrodené ochorenie podmienené poruchou 

metabolizmu Phe vzniká následkom deficitu homogentizátoxidázy (diooxygenázy, EC 1.13.11.5), 

tzv. →alkaptonúria.  

V rastlinách a baktériách sa Phe a L-tyrozín syntetizujú shikimátovou cestou aromatickej biosyntézy. 

Kys. chorizmová sa mení na kys. prefénovú, prekurzor L-tyrozínmu i Phe. Prety-

rozíndehydrogenáza, pretyrozíndehydratáza, prefenátdehydrogenáza a prefenátdehydratáza môžu 

slúžiť ako taxonomické markery mikroorganizmov. Napr. v Cyanobacteria, niekt. koryneformných 

baktériách, Hansenula henrici, Halobacterium halobium, Trichococcus, Sulfolobusa acidocaldarius, 

Methanosarcina barkeri, Methanococcus voltae, Micrococcus luteus, Leptothrix spp., Sphaerotilus 

spp., Euglena gracilis a Zea mais sa tyrozín syntetizuje výlučne cestou pretyrozínu. V Pseudomonas 

spp. sa však tyrozín syntetizuje 2 cestami, cestou pretyro-zínu a 4-hydroxyfenylpyruvátu. V niekt. 

organizmoch sa môže pretyrozín premieňať na Phe pretyrozíndehydratázou, väčšina Eubacteria, 

Cyanobacteria, Archaebacteria a eukaryotov (kvasinky, zelené riasy) sa však Phe syntetizuje 

výlučne cestou fenylpyruvátu; →fenylalanín. 

phenylalaninaemia, ae, f. – [L-Phenylalaninum + g. haima krv] →fenylalaninémia. 

phenylaminosalicylatum →fenylaminosalicylát. 

2-phenyl-1H-benzimidazolum →2-fenyl-1H-benzimidazol. 

Phenylbutazon Neu
®
 inj. (Germed) – Phenylbutazonum natricum 400 mg, zodpovedá 373 mg 

fenylbutazónu v 1 amp. 2 ml; →Phenylbutazonum, ČSL 4. 

Phenylbutazonum – skr. Phenylbutazon., fenylbutón, ČSL 4, syn. difebuzol, 4-butyl-1,2-difenyl-3,5-

pyrazolidíndión, C19H26N2O2, Mr 308,41; nesteroidové antiflogistikum a antireumatikum. Sú to 

bezfarebné ihličky al. biely kryštalický prášok, bez zápachu. Je prakticky nerozp. vo vode, dobre 

rozp. v 95 % liehu a veľmi ľahko rozp. v chloroforme. Rozpúšťa sa v rozt. alkalických hydroxidov, 

uhličitanov a hydrogénuhličitanov.  



Phenylbutazonom 

 

 Dôkaz 

a) Asi 0,05 g sa rozpustí v 1,0 ml konc. kys. octovej, pridajú sa 2,0 ml konc. kys. chlorovodíkovej a 

zmes sa zahrieva 30 min na vodnom kúpeli. Potom sa ochladí, sfiltruje sa a k filtrátu sa pridajú 2,0 

ml čerstvo pripraveného rozt. dusitanu sodného (10 g/l); vznikne žlté sfarbenie. K 1,0 ml sfarbenej 

tekutiny sa pridá rozt. asi 50 mg 1-naftolu v 5,0 ml rozt. hydroxidu sodného; vznikne hnedočervená 

zrazenina, kt. sa po pridaní 95 % liehu rozpustí na červený rozt. 

b) Teplota topenia: 105 – 108 °C. 

c) Na tenkú vrstvu silikagélu s fluorescenčnou prísadou na detekciu pri 254 nm, napr. Silifol UV 254, 

sa nanesú na štart čerstvo pripravené rozt. látok v chloroforme v poradí: 

 1. 5 ml rozt. skúšanej látky (10 mg/ml), 

 2. 5 ml rozt. overenej vzorky fenylbutazónu (10 mg/ml). 

Vyvíja sa zmesou éter–pentán (7 + 3 obj.). Po vybratí z komory a vysušení voľne na vzduchu sa 

vrstva pozoruje vo svetle ortuťovej výbojky s maximum žiarenia pri 254 nm. Na chromatograme 1 je 

viditeľná škvrna zhášajúca fluorescenciu, kt. má zhodnú polohu a intenzitu zhášania so škvrnou na 

chromatograme 2. Chromatogram 1 sa použije aj na skúšku na prítomnosť cudzích org. látok.  

 Stanovenie obsahu 

Asi 0,5500 g látky sa rozpustí v 25,0 ml acetónu, pridá sa 5 kv. rozt. bromtymolovej modrej a titruje 

sa odmerným rozt. hydroxidu sodného 0,1 mol/l zo žltého do modrého sfarbenia, kt. musí pretrvať 

najmenej 30 s. Zistená spotreba sa koriguje výsledkom slepého pokusu. 

1 ml odmerného rozt. hydroxidu sodného 0,1 mol/l zodpovedá 0,03084 g C19H20N2O2. 

Uschováva sa v dobre uzavretých nádobách a chráni pred svetlom. Nesmie sa vydať bez 

lekárskeho predpisu. 

Fenylbutazón sa používa v th. akút. zápalových reumatických ochorení (reumatoidnej artritídy, 

ankylozujúcej spondylartrózy), záchvatov dny al. vzplanutia akút. dny; neodporúča sa podávať liek 

dlhšie ako 1 týžd. 

Indikácie – dlhšie trvajúce akút. artritídy pri objektívnom trvaní zápalových kĺbových prejavov, ako 

intervalová th. pri atívnych chron. polyartritídach pri súčasnej th. zákl. antireumatikami, kt. však 

fenylbutazón nenahradzujú, al. pri prechodnom a krátkodobom prerušení zákl. th.; aktívna forma 

ankylozujúcej spodylartritídy, dekompenzované a iritované fázy osteoartró-zy, najmä so súčasnou 

synovitídou kĺbov, dlhšie trvajúcou a polytopnou bolstivou diskopatiou a vetebrogénne sy. dlhšie 

trvajúce bolestivé formy mimokĺbového reumatizmu, najmä pri značnom znížení pohybovej funkcie 

(periartritída, tendovaginitída, burzitída, myozitída, pani-kulitída), entezopatie; bolesti pri zhubnych 

nádoroch; iritída, iridocyklitída, iritácia bulbu po extrakcii katarakty a pri vnútroočných operáciách; 

povrchové zápaly žíl; dna; zápaly vnútorn-ých rodidiel; ako adjunans pri lymphogranuloma 

malignum. 

Kontraindikácie – absol.: ulcus pepticum aj v anamnéze, hepatopatie, nefropatie, s poruchou funkcie 

obličiek, kardiopatie so sklonom k edémom, gravidita, laktácia, krvné choroby (leukopénia, 

trombocytopénia, hemoragická diatéza), precitlivenosť na fenylbutazón, opuchy. Relat.: pokročilá 

staroba, diabetes mellitus, hypertenzia, súčasné podávanie nepriamych anti-koagulancií a 

perorálnych antidiabetík. 



Nežiaduce účinky – trombocytopénia, okultné krvácanie, aktivácia gastroduodenálneho vredu s 

možnosťou perforácie, retencia vody, zmeny bieleho KO. Niekt. nežiaduce účinky závisia od veľkosti 

dávky a dĺžke podávania. 

Interakcie – pre silnú väzbu na plazmatické bielkoviny je pri súčasnom podaní niekt. ďalších farmák 

(dikumarolové deriváty, hydantoináty, perorálne antidiabetiká) možnosť zosilnenia účinku. 

Závažné nežiaduce účinky a riziko interakcií znižuje širšie klin. používanie fenylbutazónu, najmä 

jeho dlhodobé podávanie. Jeho použitie vyžaduje stále sledovanie pacienta (kontrola KO, hmotnosti 

a i. bežné vyšetrenia); treba obmedziť prívod NaCl v potrave. 

Dávkovanie – dms p. o. 0,6 g, i. m. 0,6 g., rektálne 0,5 g, dmd p. o. 1,2 g, i. m. 0,6 g, rektálne 0,75 g. 

Th. dávka jednotlivá po. o. je 0,2 g, i. m. 0,2 – 0,6 g, rektálne 0,25 g, denná p. o. 0,2 až 0,6 g, i. m. 

0,2 – 0,6 g, rektálne 0,25 – 0,5. 

Prípravky – Odbuctetta phenylbutazoni, G 13871
®
, Alindor

®
, Antadol

®
, Anuspiramin

®
, Artrizin

®
, 

Azolid
®
, Benzone

®
, Betazed

®
, Bizolin

®
, Bizolin 200

®
, Bunetzone

®
, Butacote

®
, Butadion

®
, 

Butapirazol
®
, Butazolidin

®
, Butidiona

®
, Butoz

®
, Buzon

®
, Ecobutazone

®
, Elmedal

®
, Equipalazone

®
, 

Exrheudon N
®
, Fenibutol

®
, Fenilbutina

®
, Fenotone

®
, Fenybutazon Spofa

®
, Ia But

®
, Intrabutazone

®
, 

Intrazone
®
, Maphabutazon

®
, Phebuzine

®
, Phenyzone

®
, Pirarreumol ,,B“

 ®
, Praecirhuemin

®
, R-3-

ZON
®
, Reudo

®
, Reudox

®
, Robzone-V

®
, Schemergen

®
, Spondy-ril

®
, Tevcodyne

®
, Ticinil

®
, Uzone

®
, 

Zoplaphen
®
; vápniková soľ C38H36CaN4O2 – Pyrazon

®
; piperazínová soľ C23H30N4O4 

pyrazinobutazón, pyrasazón – Carudol
®
, Dartranol

®
, Ranoroc

®
). 

-phenylbutyramidum →-etylbenzénacetamid. 

phenylcarbonatum →fenylkarbonát. 

phenylendiaminum →fenyléndiamín. 

phenylephrinum →fenylefrín. 

phenylethanolaminum →fenyletanolamín. 

Phenylhydrargyrum boricum – skr. Phenylhydrarg. boric., Hydrargyrum phenylboricum, 

Phenylhydrargyri boras, bóritan fenylortutnatý, ČSL 4. Je to org. zlúč. ortuti s antiseptickým účinkom 

Pôsobí fungicídne i virocídne. Jeho antiseptický účinok sa znižuje kontaktom s or-

ganickým materiálom, zvyšujú ho detergenty. E. znižuje účinnosť polyvidonjódu. 

Phenylhydrargyrum boricum  

 

Indikácie – dermatózy vyvolané baktériami (pôsobí baktericídne aj na mykobaktérie vrátane 

Mycobacterium tuberculosis), dermatofytami, kvasinkami, bifázickými hubami, plesňami a vírusmi; 

najmä dermatofytózy, intertriginózne kandidózy, pityriasis versicolor, erythrasma, intertrigo, 

otomykózy, onychomykózy.)  

Kontraindikácie – precitlivenosť na zložky preparátu. 

Nežiaduce účinky – iritácia, zriedka kontaktná senzibilizácia (najmä pri dlhodobej aplikácii). Pri 

ošetrovaní chorobných plôch presahujúcich 15 % telového povrchu možnosť celkovej reakcie 

(CNS). 

Dávkovanie – spočiatku 1 – 2-krát/d, po vymiznutí klin. prejavov infekcie ešte 3 – 4-krát týždenne 

počas 1 mes. Na prevenciu reinfekcie treba dezinfikovať osobné prádlo, príp. súčasti odevu, mycie 

huby, ručníky, osušky, príp. asanovať domáce hygienické zariadenie. 

Prípravky – Exomycol
®
 gel Zyma, licencia Pliva. 



phenylhydrazinum →fenylhydrazín. 

phenylhydrazonum →fenylhydrazón. 

phenylhydroxylaminum →fenylhydroxylamín. 

2-phenyl-6-chlorophenolum →2-fenyl-6-chlorofenol. 

phenylketonuria →fenylketonúria. 

phenylmercuribori boras →fenylmerkuriborát. 

o-phenyl phenolum →o-fenylfenol. 

phenylpropanolaminum hydrochloridum →fenylpropanolamínhydrochlorid.  

phenylpropanolum →-etylbenzylalkohol. 

phenylpropylmethylaminum →fenylpropylmetylamín. 

1-phenyl-3-pyrazolidinonum →1-fenyl-3-pyrazolidinón. 

phenyl salicylatum →fenylsalicylát. 

phenylthiocarbamidum →fenyltiokarbamid. 

phenylthiourea →fenyltiomočovina, syn. phenylthiocarbamidum. 

phenyltoloxaminum →fenyltoloxamín.  

phenyramidolum →fenyramidol. 

Phenytoin AWD
®
 tbl. (Arzneimittelwerk Dresden) – Phenytoinum 100 mg v 1 tbl.; antiepileptikum; 

→Phenytoinum, ČSL 4.  

Phenytoinum – fenytoín, ČSL 4,syn. difenylhydantoín, 5,5-difenyl-2,4-imidazolidíndión, 5,5-

difenylhydantoín, C15H12N2O2, Mr 252,39; difenylhydantoín, antiepileptikum, antiarytmikum. Je to 

biely, mikrokryštalický prášok, bez zápachu a chuti. Je prakticky nerozp. vo vode, 

mierne rozp. v 95 % liehu a veľmi ťažko rozp. v chloroforme. 

Phenytoinum 

 

Dôkaz 

a) Asi 1 mg látky sa ropzpustí v 2,0 ml rozt. formaldehydu v kys. sírovej a zahreje sa vo vodnom 

kúpeli; vznikne intenzívne hnedočervené až hnedé sfarbenie (fenyl). 

b) Asi 0,05 mg sa zmieša s 5,0 ml vody, pridá sa 5 kv. zriedeného rozt. hydroxidu sodného 

a nadbytok brómovej vody; vylučuje sa biela zrazenina. 

c) Eutektická teplota: 186 – 188 °C (salofén), 238 – 240 °C (fenolftaleín). 

 Stanovenie obsahu 

Asi 0,2000 g látky sa skúša spôsobom uvedeným v stati Stanovenie dusíka (ČSL 4, str. 81/I) s tým 

rozdielom, že sa tekutinba titruje odmerným rozt. kys. chlrovodíkovej 0,1 mol/l  

1 ml odmerného rozt. kys. chlorovodíkovej 0,1 mol/l zodpovedá 0,01261 g C15H12N2O2. 

Uschováva sa v dobre uzavretých nádobách. Nesmie sa vydať bez lekárskeho predpisu. 

Predlžuje refraktérnu fázu len mierne, neznižuje vodivosť, nemá vlastný ,,atropínový“ účinok na 

srdce a neskracuje refraktérnu fázu v AV uzle. 



Indikácie – 1. parciálne epileptické záchvaty s jednoduchou i komplexnou symptomatológiou, sek. i 

prim. generalizované tonicko-klonické záchvaty; profylaxia a th. epileptických záchvatov pri 

neurochir. výkonoch; postherpetická neuralgia, neuralgia trigeminu, n. V a IX (obvykle v kombinácii s 

karbamazepoínom); parenterálne pri status epilepticus; 2. antiarytmikum, najmä pri arytmiách 

vyvolaných digitalisom, komorové extrasystolické arytmie, najčastejšie pri intoxikácii digitalisom 

(komorová tachykardia, komorová fibrilácia a flutter); môže sa použiť pri supraventrikulárnych 

arytmiách vyvolaných kardiotonikami a po operá-ciách vrodených srdcových chýb, sy. predlženého 

intervalu QT. 

Kontraindikácie – ťažšia hypertenzia, srdcová dekompenzácia, hemoragická diatéza, AV blokáda, 

sínusová bradykardia, leukopénia. 

Nežiaduce účinky – prevažne neurotoxické v závislosti od dávky (až v 10 %), najmä cerebelárna 

symptomatológia, ataxia, nystagmus, poruchy reči, tras, závraty, zmätenosť; idiosynkratická reakcia, 

poškodenie hemopoetického systému (leukopénia, granulocytopénia až agranulocytóza, 

trombocytopénia, megaloblastická anémia), poškodenie pečene al. obličiek, erythema multiforme, 

hyperlázia ďasien, hirsutizmus, lupus erythematodes, lymfadenopatia, osteopatia, poruchy rastu, 

hyperglykémia. Pri predávkovaní vznikajú podobné príznaky ako pri barbiturátoch (nystagmus, 

zahmlené videnie, diplopia, ataxia, príp. somnolencia až letargia). Vysoké dávky vyvolávajú útlm 

CNS (ospalosť, obnubiláciu), rýchle podanie i. v. môže vyvo-lať hypotenziu. Blokáda spontánnej 

repolarizácie môže zapríčiniť výraznú bradykardiu až zastavenie srdcovej činnosti. I. v. infúzia môže 

vyvolať flebitídu. 

Interakcie – zvyšujú účinnosť antiarytmík, znižuje koncentráciu kys. listovej, vápnika, 

karbamazepínu, primidónu, diazepamu, chinidínu, kortikosteroidov a perorálnych antikoncepčných 

prostriedkov; jeho koncentráciu zvyšuje klonazepam, valproát, perorálne antikoagulanciá, 

chloramfenikol, fenylbutazón; jeho koncentráciu znižuje fenobarbital a karbamazepín. 

Dávkovanie – dms p. o. je 0,2 g, dmd 0,6 g; th. dávka jednotlivá p. o. je 0,05 – 0,1 g, denná 0,2 až 

0,3 g. Podáva sa obvykle 300 mg/d (4 – 6 mg/kg), rozdelene v 3 dávkach p. o., pri status epilepticus 

sa podáva v i. v. infúzii 20 mg/kg al. pomaly i. v. 250 – 500 mg; ak sa do 20 – 30 min nedostaví 

účinok, aplikuje sa ďalšia dávku do celkovej dávky 1,5 g; ak je 1. dávka účinná, pokračuje sa 

frakcionovane v pravidelných intervaloch do celkovej dávky 0,5 – 1 g. Deťom < 12-r. sa podáva 1. d 

30 mg/kg/d v 3 čiastkových dávkach, 2. d 20 mg/kg, 3. d 10 mg/kg; pri prechode od i. v. aplikácie na 

perorálnu sa podáva 10 – 12 mg/kg/d v 3 čiastko-vých dávkach; v ostatných indikáciách sa podáva 

v i. v. infúzii (3 – 4 mg/min). P. o. sa podá-va v th. a profylaxii epileptických záchvatov obvykle 5 – 7 

mg/kg/d v 2 čiastkových dávkach, dms je 300 mg; deťom sa podáva 3 – 8 mg/kg/d, v th. neuralgií 

100 mg 3-krát/d. Th. koncentrácie v sére sú 10 – 20 mg/l, t. j. 40 – 80 mmol/l. 

Ako antiarytmikum p. o. 100 mg každých 6 h. Pre pomalé zvyšovanie koncentrácie v plazme sa 

však účinok dostavuje až po mnohých h (ide o väzbu na tkanivové bielkoviny pri pozvoľnej resorpcii 

z GIT). I. v. sa podáva v dávke 50 – 100 mg každých 5 min, podľa potreby až do 500 mg; dms 0,4 g, 

dmd 1,0. . 

Prípravky – Aleviatin
®
; Antisacer

®
; Citrullamon

®
; Comitoina Simple

®
; Danten

®
; Dentinal

®
; Dentoinal

®
; 

Difhydan
®
; Dihycon Epileptan

®
; Di-Hydan

®
; Dihydantoin

®
; Dilantin

®
; Epiman

®
; Epanutin

®
 inj. sicc. 

Parker, Davis & Co.; Epillin
®
; Dintoina

®
; Diphantoine

®
; Ekko Kapsules

®
; Elepsindon

®
; Enkefal

®
, 

Epdantoine Simple
®
; Epilan D Gerot

®
 tbl. Gerot; Epised

®
; Fenantoin

®
; Fenylepsin

®
; Hidantilo

®
; 

Hydantin
®
; Hydantoinal

®
; Idantoin

®
; Labopal

®
; Lepsin

®
; OM Hidantoina Simple

®
; Phendyndan

®
 inj. 

Desitin; Phentoin
®
; Phenytoin AWD

®
 tbl. Arzneimittelwerk Dresden; Sodanton

®
 Slovakofarma; 

Solantyl
®
; Tocosal

®
; Toin Unicelles

®
. Kombinácia s fenobarbitalom Sanepil

®
 tbl. Slovakofarma. 

pheromonum, i, n. →feromóny.  



phetharbitalum →fetarbital. 

phethenylatum natricum →fetenylát sodný. 

PhG – 1. skr. angl. Graduate in Pharmacy absolvent farmácie; 2. skr. Pharmacopoeia Ger-manica 

Nemecký liekopis. 

-philia – druhá časť zložených slov z g. filiá láska, priazeň. 

Philipsove žľazy – [Philips, Robert sir, 1857 – 1939, škótsky lekár] zväčšené lymfatické uzliny nad 

klavikulou, vyskytujú sa pri detskej tbc. 

Phillippeov-Gombaultov trakt – [Phillipe, Claudien, 1866 – 1903, franc. patológ; Gombault, François, 

Alexis Albert, 1844 – 1904, franc. neurológ] Gombaultov-Phillippeov troj-uholník, trojuholníkové 

políčko v conus medullaris tvorené vláknami tractus septomarginalis.  

Phillipsova-van Slykeova metóda →metóda. 

phillyrinum →filyrín. 

philosophia – [g. filiá priazeň + g. sofia múdrosť] →filozofia. Philosophia prima – prvá filozofia; 

podľa Aristotela →metafyzika, podľa Wolffa →ontológia.  

philtrum, i, n. – [g. filtron z g. filiá láska, „miesto na bozkávanie“, ,,kúzlo lásky“] žliabok od nosovej 

priehradky k okraju hornej pery. 

phimosis, is, f. – [g. fimósis uzatváranie, zužovanie] fimóza. vrodené zúženie vnútorného prstenca 

predkožky penisu, takže ju nemožno pretiahnuť cez glans penis a späť. Po narodení adheruje u 

chlapcov vnútorný list predkožky k povrchu glans penis. Pri erekcii sa adhézie postupne uvoľňujú. 

Ak pretrvávajú, treba ich tupo uvoľniť. U dievčat sa vyskytuje obdoba – synechia veľkých pyskov 

ohanbia, kt. niekedy zabraňuje voľnému odtoku moču a zapríčiní poškodenie obličiek. Uvoľňujú sa 

jednoducho pomocou kovovej sondy. Ku komplikáciám p. patrí 1. balanitída; 2. vznik prepuciálnych 

konkrementov z inkrustácie sekrétu močovými soľami; 3. zaškrtenie penisu v corona glandis a 

sťaženie odtoku krvi a lymfy z glans penis po násilnom prehrnutí; 4. retencia moču s následným 

poškodením obličiek; 5. malígne zvrhnutie chron. zápalového procesu (karcinóm). 

Th. – pri pretrvávaní fimózy po 2. r. života je indikovaná cirkumcízia, kt. sa odstráni prebytočná 

predkožka aj so zúženým prstencom. Parafimóza vyžaduje nenásilné pretiahnutie predkožky naspäť 

cez corona glandis po predchádzajúcom, miernom stlačení glans penis a odtoku stagnujúcej krvi a 

lymfy Ak to nie je možné, je indikovaná incízia zúženého prstenca na dorzálnej strane a po čase 

cirkumcízia. 

Phimosis acquisita – získaná fimóza. 

Phimosis completa – atresia praeputii, kompletná fimóza, pri kt. je otvor predkožky úplne zrastený.  

Phimosis labialis – p. oralis, labiálna (orálna) fimóza, vrodené uzavretie úst (orálna), vrodené 

uzavretie pošvy al. zúženie pošvového vchodu. 

phleb/o- – prvá časť zložených slov z g. flebos žila. 

phlebalgia, ae, f. – [phleb- + g. algos bolesť] flebalgia, nešpecifikovaná bolesť žíl. Phlebalgia 

ischiadica – ischias varicosa, m. Quénni, ischiadická flebalgia, varikózny ischias, bolesť v oblasti 

sedacieho nervu vyvolaná tlakom rozšírených žíl. 

phlebangioma, tis, n. – [phleb- + g. angeion cieva + -oma bujnenie] flebangióm, žilová aneuryzma. 

phlebarteriectasia, ae, f. – [phleb- + l. arteria tepna + g. ektasis rozšírenie] flebarteriektázia, celkové 

rozšírenie tepien a žíl. 



phlebectasia, ae, f. – [phleb- + g. ektasis rozšírenie] flebektázia, chorobné rozšírenie žíl vyvolané 

degeneráciou steny s tvorbou vakovitých vydutín, varixov. 

Phlebectasia angiomatosa – angiomatózna flebektázia, vrodené ložiská nepravidelne rozšírených 

žíl v koži a podkožnom väzive. 

Phlebectasia haemorrhoidalis – hemoroid, konečníkový varix, rozšírenie konečníkových žíl. 

Phlebectasia laryngis – chorobné rozšírenie žíl v hrtane. 

Phlebectasia oesophagealis – pažeráková flebektázia, pažerákové varixy. 

phlebectomia, ae, f. – [phleb- + g. ektomé odstránenie] flebektómia. 

phlebemphraxis, is, f. – [phleb- + g. emfraxis upchatie] flebempraxia, upchatie žily napr. zrazeninou. 

phlebexairesis, is, f. – [phleb- + g. exairesis odstránenie] flebexairéza, chir. odstránenie žily, 

flebektómia. 

phlebitis, itidis, f. – [phleb- + -itis zápal] flebitída, zápal žíl. 

Phlebitis adhaesiva – syn. p. plastica, p. proliferativa, flebitída s tendenciou k obliterácii žily. 

Phlebitis anaemica – flebitída sprevádzajúca anémiu al. chlorózu. 

Phlebitis migrans – sťahovavá, recidivujúca flebitída periférnych žíl. 

Phlebitis obliterans – obliterujúca flebitída, zápal žíl spojený s uzavretím svetlosti žily. 

Phlebitis obturans, p. obstructiva – flebitída spojená s postupnou obštrukciou žily. 

Phlebitis plastica – p. adhaesiva. 

Phlebitis proliferativa – p. adhaesiva. 

Phlebitis puerperalis – septický zápal vv. uterinae a i. žíl po pôrode. 

Phlebitis purulenta – hnisavý zápal žíl. 

Phlebitis septica – p. suppurativa, súvisí so septickým procesom, napr. pri ruži, peritonitíde al. 

endometritíde. Charakterizuje ju rozpad septického trombu a rozsev septických embolov do 

vzdialených miest. 

Phlebitis suppurativa – p. septica. 

Phlebitis umbilicalis – umbilikálna flebitída, zápal pupočných žíl.  

phleboclysis, is, f. – [phlebo- + g. klyzein vyplachovať] fleboklýza, inj. tekutiny do žily. 

phlebofibrosis, is, f. – [phlebo- + l. fibra vlákno + -osis stav] flebofibróza, fibróza žily, napr. pri 

fleboskleróze. 

phlebogenes, es – [phlebo- + g. gignesthai vznikať] flebogénny, žilového pôvodu. 

phlebogramma, tis, n. – [phlebo- + g. gramma zápis] flebogram; 1. rtg snímka žily po aplikácii 

kontrastnej látky; 2. záznam žilového pulzu zhotovený pomocou flebografu al. sfygmografu.  

phlebographia, ae, f. – [phlebo- + g. grafein písať] flebografia, 1. rtg snímka žíl po vpravení 

kontrastnej látky; 2. grafické znázornenie žilového pulzu. 

phlebolithiasis, is, f. – [phlebo- + g. lithos kameň] →flebolitiáza. 

phlebologia, ae, f. – [phlebo- + g. logos náuka] flebológia, náuka o chorobách žíl. 

phlebomanometria, ae, f. – [phlebo- + g. metrom miera] priame meranie žilového tlaku pomocou 

flebomanometra. 



phlebometritis, itidis, f. – [phlebo- + g. métrá maternica + -itis zápal] flebometritída zápal žíl 

a maternice. 

phlebophlebostomia, ae, f. – [phlebo- + g. stoma ústa] fleboflebostómia, operačné spojenie žily so 

žilou. 

phleboplastica, ae, f. – [phlebo- + g. plastiké (techné) tvárne úmenie] fleboplastika, plastická 

operácia žíl. 

phleborheographia, ae, f. – [phlebo- + g. rheos prúd + g. grafein písať] metóda merania zmien 

žilového objemu následkom dýchania a kompresie nohy al. predkolenia pomocou pletyzmografu po 

naložení manžety na brucho, stehno, hornú, strednú a dolnú časť predkolenia a nohu; používa sa 

na dg. trombózy hlbokých žíl. 

phleborrhagia, ae, f. – [phlebo- + g. rhagiá od rhégnynai výron] fleborágia, krvácanie zo žíl, žilové 

krvácanie. 

phleborrhaphia, ae, f. – [phlebo- + g. rhafé ševe] fleborafia. 

phleborrhexis, is, f. – [phlebo- + g. rhéxis prasknutie] fleborexia, prasklina, trhlina žily. 

phlebosclerosis, is, f. – [phlebo- + g. skleros tvrdý + -osis stav] fleboskleróza. 

phlebostasis, is, f. – [phlebo- + g. stasis zastavenie, stáza] flebostáza, stáza krvi v žilách. 

phlebostenosis, is, f. – [phlebo- + g. stenos úzky + -osis stav] flebostenóza, zúženie žíl. 

phlebothrombosis, is, f. – [phlebo- + thrombosis] flebotrombóza, uzáver žíl trombom.  

Phlebothrombosis profunda – hlboká flebotrombóza, uzáver hlbokých žíl dolných končatín 

trombom s následnou zápalovou reakciou žilovej steny. Trombus môže narastať až do panvy al. do 

dolnej dutej žily. Vzniká po chir. výkonoch. Ak sa nepodnikli preventívne opatrenia vzniká 

flebotrombóza po výkonoch trvajúcich > 30 min v 10 %, po dlhšie trvajúcich výkonoch až v 80 %. 

Vysoká je prevalencia u osôb upútaných na posteľ pre cievnu mozgovú príhodu al. kongestívnu 

srdcovú slabosť (40 – 50 %). U osôb > 65-r. je jej prevalencia ~ 20 %. Pomerne častá je p. p. u 

pacientov s akút. exacerbovanou chron. obštrukčnou chorobou pľúc. 

Na tvorbe trombu v hlbokom žilovom systéme dolných končatín sa zúčastňujú 3 zákl. faktory: 1. 

spomalenie rýchlosti krvného prúdu; 2. zmenené vlastnosti krvi; 3. lézia žilovej steny. Rýchlosť 

krvného prúdu zabezpečuje najmä činnosť svalstva končatín a ži- lové chlopne. Rizikovým faktorom 

je preto znížená telesná aktivita, najmä imobilizácia. Pravepodobnosť vzniku trombózy je tým 

väčšia, čím vyššia je viskozita krvi (diuretická th., dehydratácia). Vznik hlbokej flebotrombóze ďalej 

podporujú malignity (paraneoplastické zmeny krvných bielkovín), obezita, estrogény (znižujú 

koncentráciu antitrobínu III) a i. faktory. 

Klin. obraz – p. p. sa prejavuje mäkkým opuchom, kt. sa zjavuje obvykle ráno po prebudení a býva 

spojený s pocitom napätia až bolesťou zväčšujúcou sa pri státí al. chôdzi a v ležiacej polohe. V 

ležiacej polohe, najmä pri zdvihnutej končatine, ustupuje. Provokuje ju kašeľ a dor-zálna flexia nohy 

(Homansov príznak). Po-stihnutá končatina je teplejšia, často so zvýšenou náplňou podkožných žíl. 

Pri ileofemorálnej trombóze je opuchnutá celá dolná končatina pri trombóze dolnej dutej žily vzniká 

opuch obidvoch dolných končatín a zjavujú sa kolaterály na bruchu. P. p. dolných končatín býva 

často asymptomatická. 

Dg. – na hlbokú f. treba myslieť u rizikových pacientov s podozrivým nálezom na dolnej kon-čatine. 

K dg. prispieva ultrazvukové Dopplerovo vyšetrenie, definitívna dg. sa však stanoví len flebografiou. 

Novšie je jej alternatívou kompresívna sonografia v reálnom čase (real-time compression 

sonography, RTCS). Používa sa pri nej 5-MHz lineárna sonda, fotodokumentá-cia sa vyhotovuje 

pomocou polaroidovej kamery. Princíp metódy spočíva v tom, že netrom-botizované žily sa úplne 



komprimujú oproti sprievodným artíériám. Pri chýbajúcej stlačiteľ-nosti žily sa dá predpokladať aj pri 

nedokázanom trombovom materiáli p. p. dolnej končatiny. O p. p. svedčí aj dôkaz i. v. uloženého 

echogénneho materiálu RTCS má dg. citlivosť 95 % a špecifickosť 99 %. Umožňuje posúdenie 

stavu v. saphena magna, kt. môže byť tiež zdrojom p. p. dolných končatín. 

Th. – akút. štádium si vyžaduje hospitalizáciu. Pacient má zachovávať pokoj na posteli do 2. d po 

začiatku th. heparínom a postihnutá končatina má byť vo zvýšenej polohe asi o 15 cm. Ak nie sú 

kontraindikácie začína sa čo najskôr s podávaním heparínu, v závažnejších prípadoch 

(ileofemorálna trombóza) príp. sa uvažuje o trombolytickej th. V prevencii embólie a. pulmonalis je 

dôležité zvýšenie končatiny, kompresná bandáž povrchových žíl (najmä varikózne rozšírených), 

kontrakcie lýtkového svalstva; najúčinnejšia je opakovaná flexia extenzia v členkovom kĺbe. U 

ochrnutých pacient sa lýtkové svaly stimulujú galvanickým prúdom al. špeciálnou manžetou, kt. sa 

intermitentne nafukuje, a tak stláča svaly. U rizikových pacientov, napr. po chir. výkonoch na 

bedrovom kĺbe, sa v prevencii p.p. odporúča s. c. podávanie heparínu (miniheparinizácia): v 

intervale 8 – 12 h 5000 j. retardovaného heparínu, t. j. 0,2 ml Heparin retard
®
 Léčiva al. 

nízkomolekulového heparínu (Faxiparine
®
 Coay) v dávke 0,3 ml raz/d; →tromboflebitída. 

phlebotomia, ae, f. – [phlebo- + g. tomé rez] flebotómia. 

Phlebotomus – [phlebo- + g. tomos krájajúci] flebotum, 2 – 3 mm dlhý chlpatý komár jeho samičky 

cicajú krv, najmä v noci, bodnutie je veľmi bolestivé. Prenáša na človeka →bartonelózu, 

→leišmaniózu (kala-azar) a i. U nás sa nevyskytuje. 

Phlebotomus argentipes – vektor viscerálnej leišmaniózy v Indii. 

Phlebotomus chinensis – vektor viscerálnej leišmaniózy v Číne. 

Phlebotomus longipes – vektor Leishmania aethiopica, pôvodcu difúzne kožnej leišmaniózy v Keni 

a Etiópii. 

Phlebotomus major – vektor Leishmania donovani infantum v oblasti Stredozmeného mora. 

Phlebotomus martini – hlavný vektor pôvodcu viscerálnej leišmaniózy vo vých. Afrike. 

Phlabotomus noguchi – syn. Lutzomyia noguchii, vyskytuje sa v Peru, kt. prenáša Bartonella 

bacilliformis, pôvodcu Carriónovej choroby. 

Phlebotomus orientalis – vektor viscerálnej leišmaniózy v Sudane. 

Phlebotomus papatasi – druh, kt. prenáša vírus horúčky phlebotomus al. prvoky komplexu 

Leishmania tropica a L. donovani. 

Phlebotomum papatasi 

 

 

Phlebotomus pedifer – vektor Leishmania aethiopica, pôvodcu difúzne kožnej leišmaniózy v Keni 

a Etiópii. 

Phlebotomus perniciosus – vektor Leishmania donovani infantum, pôvodcu leišmaniózy v oblasti 

Stredozemného mora. 

Phlebotomus sergenti – vektor Leishmania tropica, pôvodcu kožnej leišmaniózy. 

Phlebotomus verrucarum – vektor Bartonella bacilliformis, pôvodcu Carriónovej choroby. 

phlebotonometria, ae, f. – [phlebo- + g. tonos napätie + g. metron miera] flebotonometria, meranie 

žilového tlaku krvi. 



Phlebovirus – rod RNA-vírusov z čeľade Bunyaviridae, ku kt. patrí aspoň 39 druhov v 9 

séroskupinách; patrí sem vírus flebotomovej horúčky, kt. vyvoláva u ľudí horúčku papatačí, 

neapolskú, sicílsku, toskánsku a horúčku údolia Rift Valley. Väčšinou sa prenáša druhmi komárov 

rodu Phlebotomus.  

Ochorenia vyvolané flebovírusmi sa vyznačujú zvýšenou teplotou, bolesťami kĺbov a svalov 

a svrbivým exantémom. Rezervoárom nákazy sú drobné hlodavce, prenášačmi komáre 

Phlebotomus. Ohniská nákazy sú okolo Stredozemného mora, v stred. Ázii, Paname a Brazílii. 

Významným predstaviteľom tohto rodu je vírus horúčky údolia Rift Valley. Vyvoláva hemoragickú 

horúčku s lymfadenopatiou a meningoencefalitídu s retinitídou. Rezervoárom nákazy sú divoké 

párnokopytníky, prenášačmi moskyty. Infekcie ľudí a epizootie oviec, kôz a hovädzieho dobytka sú 

časté v stred. a juž. Afrike, Egypte a Austrálii. 

phlegma, tis, n. – [g. flegma-flegmatos oheň, zápal; jedna z telových tekutín] chladnokrvnosť, 

ľahostajnosť. 

phlegmasia, ae. f. – [g. flegma-flegmatos oheň, zápal + -ia stav] zápal, najmä akút. a rozsiahly. 

Phlegmasia alba dolens – leukoflegmázia, zápalová trombóza žíl dolnej končatiny s hroma-dením 

lymfy. 

Phlegmasia coerulea dolens – fulminantná hlboká flebotrombóza; pseudoembólia, akút. masívny 

uzáver žíl. Ide o náhle zrazenie krvi vo všetkých žilách jednej končatiny s reflektorickým znížením 

artériového prietoku po operáciách, infekciách, pľúcnych chorobách a i. Prejavuje sa náhlym 

vznikom intenzívnej bolesti v jednom lýtku, rýchlo vzniknutým opuchom končatiny s progresívnou 

cyanózou, príp. šokom. Hrozí riziko pľúcnej embólie a gangrény končatiny.  

phlegmone, es, f. – [g. flegmoné zápal podkožných častí] flegmóna, hnisavý difúzny intersticiálny 

zápal charakterizovaný hnisavým skvapalnením postihnutého tkaniva; por. cellulitis. Na rozdiel od 

→abscesu nie je ohraničený membránou, ohraničenie tvoria len zvyšky príslušných tkanív z okolia. 

Flegmóna môže vyvolať baktérie aeróbne (stafylokoky, E. coli) aj anaeróbne (klostrídiá, bakteroides 

a i.). Klin. sa prejavuje celkovými príznakmi zápalu (horúčka, tachykardia, tachypnoe, celková 

vyčerpanosť), lokálnymi príznakmi (bolesť, opuch, začervenanie, porucha funkcie, zapálené miesto 

je teplejšie). Prítomná je leukocytóza. 

Flegmóna postihuje najmä mäkké tkaniva, napr. sliznicu a podsliznicové tkanivo mäkkého podnebia 

a uvuly (angina phlegmonosa), odkiaľ infekcia preniká puzdrom mandle al. lymafickými cievami do 

riedkeho retrofaryngového spojiva (amygdalittis et periamygdalitis phlegmonosa). Hnisavý proces sa 

môže ohraničiť (retrofaryngový absces) al. šíriť ďalej v spojive obklopujúcom veľké krčné cievy 

(retrotonzilová a retrofaryngová flegmóna).  

Nebezpečnou je flegmóna očnice (orbitocellulitis). Vzniká ako komplikácia hnisavých ochorení 

prinosových dutín, spontánnych al. operačných poranení očnice, zápalových ochorení tváre 

(furunkul, eryzipel, hordeolum, absces mihalnice, flegmóna slzného vaku, zhnisané zubné korene 

ap.), zriedkavejšie vzniká metastaticky (u detí po šarlachu a osypkach, po týfe). 

Klin. sa prejavuje bolesťami v očnici a na čele, horúčkou, vyčerpanosťou, nevoľnosťou až vracaním. 

Objektívne sa zisťuje mohutný zápalový opuch mihalníc, zápalová chemóza spojovky, exoftalmus, 

obmedzenie pohyblivosti bulbu až nehybnosť, bolesť pri dotyku a pokuse o pohyb oka. Zraková 

ostrosť môže byť normálna, pri súčasnom postihnutí zrakového nervu al. vnútroočných ciev je 

porušená, príp. ide až o amaurózu. Pretože môže ľahko vyvolať septickú trombózu kavernózneho 

sínu, meningitídu, meningoencefalitídu a absces mozgu, je život vždy ohrozený. Preto je dôležité 

ochorenie včas dg. a účinne liečiť. 



Dg. – sa opiera o prítomnosť exoftalmu, obmedzenej pohyblivosti bulbu a celkové príznaky. U 

dojčiat nie je flegmona očnice zriedkavá, na jej vznik stačí nádcha. Podobné príznaky môže u detí 

vyvolať hordeolum vonkajšieho kútika. 

Th. – okamžitá hospitalizácia, pokoj na posteli, širokospektrálne antibiotiká, lokálne vlhké teplé 

obklady, starostlivosť o celkový stav. Ak sa utvorí absces, má sa incidovať a drénovať.  

Zriedkavá je flegmóna steny žalúdka (gastritis phlegmonosa), pri kt. hnisavý zápal prechádza na 

serózu, kde sa vyvíja hnisavá peritonitída. Flegmóna žalúdka býva komplikáciou poranenia sliznice 

ostrým predmetom al. poleptania. Niekedy sa jej príčina nezistí (gastritis phlegmonosa idiopathica), 

napr. pri cirhóze pečene, pri kt. má venostaticky edematózna sliznica žalúdka menšiu rezistenciu 

proti infekcii.  

Následkom tlakovej nekrózy sliznice žlčníka vyvolanej konkrementom môže vzniknúť flegmóna 

steny žlčníka, kt. môže mať za následok perforáciu do voľnej brušnej dutiny s následnou hnisavou 

peritonitídou, príp. do dvanástnika al. colon transversum. 

Flegmóna môže byť aj komplikáciou akút. →apendicitídy, najmä pri retrocekálne uloženom apendixe 

(retroperitoneálna flegmóna). 

V podkoží po infekcii napr. poranením nastáva výrazná fibrinolýza, kt. podmieňuje značnú 

neohraničenosť a trvalé šírenie procesu. Postihnutá koža býva červená, opuchnutá, bolestivá, 

teplejšia. Lokálne sa osvedčujú antiflogistické masti (ung. Burowi, kamfor-ichtyol ap.) al. obklady s 

rozt. octanu hlinitého. Po kolikvácii infiltrátu sa vykonáva incízia, kontraincízie, evakuácia hnisu, 

drenáž, imobilizácia končatiny. Dfdg. treba odlíšiť eryzipel (šíri sa do okolia typicky jazykovito a 

bolestivosť je na rozdiel od flegmóny, kt. je najväčšia v strede, mieste príp. fluktuácie, difúzna); na 

dolných končatinách prichádza do úvahy flebitída (sčervenanie v priebehu žily s hmatným 

flebotrombotickým pruhom), eryzipeloid (nebýva spojený s horúč-kou, zapálené miesto má 

fialovočervenú farbu a je lokalizované na prstoch rúk). 

Charakter flegmóny majú aj začiatočné štádia osteomyelitídy (dreňová flegmóna). Pevné kostné 

tkanivo však nepovolí tlaku, preto sa hnis tlačí do Haversových kanálikov, až pod periost a vzniká 

hnisavá periostitída a subperiostový absces.  

Pri plynovej (emfyzematóznej) flegmóne sa zisťuje typické praskanie pri tlaku na zapálenú oblasť, 

podmienené plynovými bublinami, kt. vznikajú pri anaeróbnej infekcii. Incízie musia byť výdatné, 

dlhé, viaceré, aby sa do tkanív dostalo čo najviac kyslíka. Robia sa tiež výplachy a tamponády 

incízií roztokmi uzvoľňujúcimi kyslík; rozt. hypermangánu, peroxidu vodíka. Podávajú sa antibiotiká 

a antigangrenózne sérum. V th. sa používa aj hyperbarická komora. Prognóza ochorenia býva 

vážna. 

Phlegmone Holzi – Holzova flegmóna, chron. celulitída dna ústnej dutiny a krku. 

Phlegmone periurethralis – syn. cellulitis periurethralis, je rozsiahla fulminantná flegmóna močovej 

rúry a jej okolia spojená s masívnou gangrénou genitálií a perigenitálneho tkaniva. 

phloema, tis, n. – [g. phloios kôra] floém, forma cievneho pletiva rastlín, kt. prúdia obidvoma smermi 

syntetizované živiny, ako je glukóza; por. xylema. 

phlegmonosus, a, um – [g. flogósis oheň, zápal] flegmonózny, vzťahujúci sa na flegmónu. 

phlogisticus, a, um – [g. flogósis oheň, zápal] flogistický, zápalový. 

phlogiston – [g. flogistos horľavý] flogistón. 

phlogo- – prvá časť zložených slov z g. flox-flogos plameň. 



phlogocytus, i, m. – [phlogo- + g. kytos bunka] flogocyt, bunka typická pre tkanivo v zápalovom 

stave; plazmatická bunka. 

phlogocytosis, is, f. – [phlogo- + g. kytos bunka + -osis stav] flogocytóza, prítomnosť flogocytov 

(plazmatických buniek) v krvi. 

phlogogenes, es – [phlogo- + g. gennan tvoriť] flogogénny, vyvolávajúci zápal. 

phlogosis, is, f. – [g. flogósis oheň, zápal] flogóza, zápal. 

phloretinum →floretín. 

phloridzinum →floridzín. 

phloridzin hydrolase – glykozylceramidáza. 

phloroglucinolum →fluroglucinol. 

phloxinum →floxín.  

phlyctaena, ae, f. – [g. flyktaina puchier] keratoconjunctivitis phlyctenulosa, uzlíčkovitý zápal očnej 

spojovky a rohovky; →flykténa. 

Phlyctaena corneae simplex – flykténa s ložiskom na rohovke, kt. môže vymiznúť al. po nej 

zostáva jazva. 

Phlyctaena eczematosa – ekzematózna flykténa. 

Phlyctaena emphyseamtosa – plynová flegmóna, gangraena emphysematosa. 

Phlyctaena maligna – flykténa s tvorbou vredov, kt. zapríčiňujú prederavenie rohovky. 

Phlyctaena migrans – sťahovavá flykténa. 

Phlyctaena scrophulosa – skrofulóza. 

Phlyctaena urinosa – urinózna flegmóna, flegmóna, pri kt. je tkanivo presiaknuté močom. 

phlyctaenoides, es – [g. flyktaina puchier + g. eidos podoba] flyktenoidný, podobný flykténe. 

phlyctaenosis, is, f. – [g. flyktaina puchier + -osis stav] flyktenóza, choroba charakterizovaná tvorbou 

puchierov. 

phlyctaenula, ae, f. – [g. flyktaina puchier] flyktenula, malé puchieriky na spojovke a rohovke. 

pH-metria – meranie →pH. 

PhMr. – Pharmaciae Magister magister farmácie. 

phobia, ae, f. – [g. fobos strach] →fóbia. 

phobophobia, ae, f.  – [phobo- + g. fobos strach] fobofóbia, nadmerný strach z úzkostných stavov. 

Phocasova choroba – [Phocas, Gerasime B., 1861 – 1937, franc. chirurg] →choroby. 

phocomelia, a e, f. – [g. phocos tuleň + g. melos úd] →fokomélia. 

Phoenicopteri – plameniaky, vtáky s dlhým krkom a nohami. Zobák v strede ohnutý nadol, slúži na 

filtráciu potravy z vody. Živia sa drobnými kôrovcami a mäkkýšmi. Na prstoch majú plávaciu blanu. 

Vysokými nohami sa podobajú bocianom. Žijú v teplých pásmach na celej Zemi okrem Austrálie, 

zväčša v spoločenstvách. P. ružový (Phoenicopterus ruber) žije na morských lagúnach teplého 

pásma. Zúbkovaným zobákom cedí potravu. 

 



Phoenicurus – žltochvost, spevavý vták z čeľade drozdovitých (Turdidae) so šidlovitým zobákom a 

dlhými behákmi, pohlavne dimorfný. Potriasa chvostom. 

pholcodinum →folkodín.  

pholedrinum →foledrín. 

phon/e- – prvá časť zložených slov z g. foné hlas.  

phonophobia, ae, f. – [phono- + g. fobos strach] →fonofóbia. 

phonascopia, ae, f. – [phono- + g. skopein pozorovať] fonoskopia, kombinácia perkusie a auskultácie 

pomocou rezonančnej komôrky zvonovitého tvaru obsahujúcej perkusné kladivko, kt. sa aplikuje na 

prednú stenu hrudníka, pričom vyšetrujúci počúva zvuky na chrbtovej strane hrudníka.  

phonasthenia, ae, f. – [phon- + g. astheniá slabosť] fonasténia. 

phonatio, onis, f. – [g. foné hlas] fonácia. 

phonema, tis, n. – foném. 

phonendoscopus, i, m. – [phon- + endoscopus] →fonendoskop. 

phonetica, ae, f. – [g. foné hlas] →fonetika. 

phoniatria, ae, f. – [phon- + g. iátreiá lekárstvo] →foniatria. 

phonismus, i, m. – [g. foné hlas] fonizmus. 

phonocardiogramma, tis, n. – [phono- + g. kardiá srdca + g. gramma zápis] fonokardiogram. 

phonocardiographia, ae, f. – [phono- + g. kardiá srdce + g. grafein písať] fonokardiografia. 

phonogramma, tis, n. – [phono- + g. gramma zápis] fonogram. 

phonologia, ae, f. – [phono- + g. logos náuka] fonológia. 

phonomania, ae, f. – [phono- + g. maniá vášeň] fonománia. 

phonometron, i, n. – [phono- + g. metron miera] fonometer. 

phonomyoclonus, i, m. – [phono- + myoclonus] fonomyo-klonus, myoklonus, pri kt. sa počujú zvuky 

pri auskultácii postihnutého svalu, svedčiace o fibrilárnych zášklboch. 

phonomyographia, ae, f. – [phono- + g. mýs-myos sval + g. grafein písať] fonomyografia. 

phonopathia, ae, f. – [phono- + g. pathos choroba] fonopatia. 

phonophobia, ae, f. – [phono- + g. fobos strach] fonofóbia, chorobný strach pred silnými zvukmi al. 

hlasným hovorom. 

phonopsia, ae, f. – [phon- + g. óps-opsis videnie] fonopsia, subjektívne vnímanie farieb vyvolané 

počutím zvukov.  

phonoscopia, ae, f. – [phono- + g. skopein pozorovať] 1. vymedzenie solídnych al. dutých orgánov 

(pečeň, srdce, pľúca atď.) auskultáciou pomocou stetoskopu za súčasnej perkusie v susedstve; 2. 

používanie fonoskopu (prístroja na auskultačnú perkusiu). 

phonoselectoscopus, i, m. – [phono- + l. selectio výber + g. skopein pozorovať] fonoselektoskop, 

prístroj na auskultáciu pomocou kt. sa eliminujú nízke (normálne) pľúcne zvuky, čím sa zvýraznia 

vyššie patol. zvukové elementy. 

phonostethograph – [phono- + g. stéthos prsia + g. grafein písať] fonostetograf, prístroj, pomocou kt. 

sa zosilňujú, filtrujú a zaznamenávajú. hrudníkové zvuky.  



phoratum →forát. 

phorbol →forbol.  

-phoresis – -foréza. 

phoria – heterophoria. 

Phormia – modré, zelené al. čierne muchy čeľade Calliphoridae. Phormia regina – syn. Lucilia 

regina, vyvoláva kožnú myiázu oviec v USA a Kanade. Larvy aplikované do infikovaných rán 

uľahčujú hojenie. 

phoroblastos, i, m. – [g. foros nesúci + g. blastos výhonok] foroblast, fibroblast.  

phoron →forón. 

phosalon →fosalon. 

phosfolan →fosfolan. 

phosgenum →fosgén. 

phosmet →fosmet. 

phosphataemia, ae, f. – [phosphatum + g. haima krv] →fosfatémia. 

phosphatasis – fosfatáza. 

phosphatum – fosfát, fosforečnan; →fosfor. 

phosphaturia, ae, f. – [phosphatum + g. úron moč] →fosfatúria. 

phosphenum, i, n. →fosfén. 

phosphinothricinum →fosfinotricín. 

phosphinum →fosfín. 

phosphocreatinum – fosfokreatín; →fosfagény. 

phosphopenia, ae, f. – [phosphorus + g. peniá nedostatok →fosfopénia. 

phosphorescentia, ae, f. →fosforescencia. 

phoshorus →fosfor. 

phosphorylcholinum →fosfatidy. 

phosphoserinum – fosfoserín; →fosfatidy. 

phosphosiderit →fosfosiderit. 

phosphothion – syn. malatión. 

Phosphotope
®
 (Squibb) – antineoplastikum, používa sa v dg. a th. polycytémie; rádioaktívny 

fosforečnan sodný. 

Phosphotoxin
®
 (Degesch) – zdroj fosfínu, používa sa v polovodičovom výskume a ako fumigant; 

fosfid hliníka. 

Phosvel
®
 (Velsicol) – insekticídum; leptofos. 

phosvitin – antikoagulans; →fosfovitín. 

phot/o- – prvá časť zložených slkv z g. fós-fótos svetlo. 

Photine R
®
 – fluorescenčné farbivo na celulózu, vlákna proteínov, nylon, drevo a papier; Blancophor. 



photisma, tis, n. – [g. fós-fótos svetlo] fotizmus, druhotné vnímanie farieb al. svetla pri podráždení 

iných zmyslov, nie zraku. 

photoactinicus, a, um – [photo- + g. aktis-aktinos lúč] fotoaktinický, vyvolaný svetelnými lúčmi. 

photoaesthesia, ae, f. – [photo- + g. aisthésis cítenie] fotoestézia. 

photobilinum – rtg kontrastná látka; jódftaleín sodný. 

photobiologia, ae, f. – [photo- + biologia] fotobiológia. 

photocauterisatio, onis, f. – [photo- + g. kautérion želiezko na pálenie] fotokauterizácia. 

photodermatitis pigmentaria Freund – syn. Berloqueova dermatitída, hyperpigmentácia najmä tváre 

a krku po kozmetických prípravkoch obsahujúcich furokumarín (napr. Eau de Cologne, parfémov, 

kožných krémov). 

photodermatosis, is, f. – [photo- + g. derma kože + -osis stav] fotodermatóza, choroba kože 

vyvolaná účinkom svetelných lúčov. Na kožu pôsobí tzv. fotoaktinický komplex, kt. zahrňuje všetko 

žiarenie z nášho životného prostredia. Najväčší význam má slnečné žiarenie, kt. lúče prechádzajú 

filtrom zemskej atmosféry a jej ozónovou vrstvou. Slnkom vysielané elektromag-netické  žiarenie  

má  rozličnú vlnovú dĺžku l. Podľa fyziol. pôsobenia sa rozoznáva oblasť A s l 320 – 340, B s l 280 

až 320 a C s l 100 – 280. UV lúče s l < 280 nm neúčinkujú na kožu, pretože sa absorbujú ozónovou 

vrstvou. S pribúdajúcou l sa zväčšuje hĺbka prenikania. Vo vrchných vrstvách kože prebieha 

vplyvom absorbovaného žiarenia fotochemická reakcia, pri kt. zo 7 dehydrocholesterolu vzniká 

vitamín D. Hyperémia vyvolaná slnečným žiarením sa využíva pri th. rozličných kožných ochorení 

(acne punctata, acne indurativa a i.). Pôsobením UV žiarenia nastáva fotooxidáciou predtým 

utvoreného redukovaného melanínu (promelaní-nu) pigmentácia, kt. chráni kožu a v nej uložené 

štruktúry. Kozmeticky želaná pigmentácia je dôsledkom pôsobenia UV-A oblasti. Niekoľko d po 

slnení nastáva disperzia melanínových zrniečok v dendritických melanocytoch a ich postup do 

epidermy. Pri nadmernom pôsobení lúčov UV-B vzniká solárny erytém so sčervenaním, pálením a 

svrbením, kt. môže prejsť do solárnej dermatitídy (→dermatitis solaris). Vzniká fotochemické 

poškodenie jadrovej kys. tymonukleovej, čím sa končí tvorba nového melanínu.  

Priaznivý vplyv slnečného žiarenia v súčasnosti negat. ovplyvňujú ozónové diery, kt. prepúšťajú 

ionizujúce žiarenie. Jeho vplyvom nastáva štiepenie molekúl nukleových kys. za tvorby voľných 

kyslíkových radikálov. Vplyvom lúčov UV-A sa poškodzujú DNA, RNA, enzýmové reparačné 

systémy, bielkoviny (fotochemická oxidácia, štiepenie disulfidových mostíkov a peptidických väzieb). 

Následkom poškodenia elastínu a kolagénu vzniká ireverzibilné poškodenie kože, jej predčasné 

starnutie, tvorba vrások. UV žiarenie patrí k najvýznamnejším faktorom vzniku kožných nádorov 

(→melanóm). Riskantné je najmä nárazové, prudké opaľovanie. 

V profylaxii p. sa používajú prim. a sek. ochranné prostriedky. Prim. ochranné prostriedky absorbujú, 

rozptyľujú al. odrážajú žiarenie, sek. ochranné látky prerušujú reťaz fotochemických reakcií po 

vniknuté UV lúčov do kože. K prim. ochranným prostriedkom patria UV filtre, kt. absorbujú na 

energiu bohaté lúče, deaktivujú ich a uvoľňujú žiarenie inej l. Podľa absorpčného spektra sa delia na 

UV-A, UV-B a širokospektrálne filtre. V miestnych príprav-koch sa nachádzajú v molekulovej 

disperzii, preto po aplikácii tvoria na koži neviditeľný film. Najčastejšie sa používajú 

oktylmetoxycinamát, butylmetoxydibenzoylmetán, benztofenón 3, kys. benzimidazolsulfónová. 

Mnohé z chem. UV filtrov však alergizujú, preto sa hľadajú ďalšie látky, najmä zo skupiny 

pigmentov, napr. oxid titaničitý a oxid zinočnatý, kt. sa pripravuje vo forme koncentrovanej 

suspenzie s veľkosťou častíc 100 – 200 nm (Indulona UV
®
). 

Photodyn
®
 – antidepresívum; →hematoporfyrín. 



photodynamica, ae, f. – [photo- + g. dynamis sila] fotodynamika, náuka, kt. sa zaoberá aktivujúcim 

účinkom svetla; →fotodynamická terapia.  

photodynia, ae, f. – [photo- + g. odyné bolesť] fotodýnia, bolesť vyvolaná svetelnými lúčmi. 

photogenes, es – [photo- + g. gignesthai vznikám] fotogénny. 

photochemia, ae, f. – [photo- + g. chemeiá chémia] fotochémia. 

photochemotherapia, ae, f. – [photo- + chemotherapia] fotochemoterapia. 

photokymographia, ae, f. – [photo- + kymographia] fotokymografia. 

photolysis,m is, f. – [photo- + g. lysis uvoľnenie] fotolýza. 

photometria, ae, f. – [photo- + g. metrias meranie] fotometria. 

photometrum, i, n. – [photo- + g. metron miera] fotometer. 

photon – fotón. 

photoparaesthesia, ae, f. – [photo- + g. para pri + g. aisthesis vnímanie] fotoparestézia.. 

photophilia, ae, f. – [photo- + g. filiá priazeň] fotolýza. 

photophobia, ae, f. – [photo- + g. fobos strach] fotofóbia. 

Photophor
®
 – fosfid vápnika. 

photophthalmia, ae, f. – [phot- + g. oftalmos oko] →fotoftalmia. 

photopicus, a, um →fotopické videnie.  

photopsia, ae, f. – [phot- + g. óps-opsis videnie] →fotopsia. 

photopsinum – fotopsín; →opsíny. 

photoreactio, onis, f. – [photo- + l. reactio reakcia] →fotoreakcia. 

photoreceptor, oris, m. – [photo- + receptor] →fotoreceptor. 

Photo-Rex
®
 – fotografcká vývojka; p-metylaminofenolsulfát.. 

photosensitivus, a, um – [photo- + l. sensitivus citlivý] →fotosenzitívny. 

Photosensitizer 101
®
 – imunomodulátor; platonín. 

photosensorius, a, um – [photo- + g. sensorius zmyslový, citlivý] →fotosenzorický. 

photostimulatio, onis, f. – [photo- + l. stimulatio povzbudenie, podráženie] →fotostimulácia. 

photosynthesis, is, f. – [photo- + synthesis] →fotosyntéza. 

phototherapia, ae, f. – [photo- + g. therapeiá liečenie] →fototerapia. 

phototropia, ae, f. – [photo- + g. tropé obrat] →fototropia. 

phototropismus, i, m. – [photo- + g. tropé obrat] →fototropizmus. 

phoxim →foxím. 

PHPPA – skr. angl. p-hydroxyphenylpyruvic acid kys. p-hydroxyfenylpyrohroznová. 

Phragmobasidiomycetes – trieda húb pododdelenia Basidiomycotina v niekt. klasifikačných 

systémoch 



Phragmobasidiomycetidae – [g. phragma ohrada + basidium + g. mykés huba] podtrieda húb z radu 

Hymenomycetes, pododdelenia Basidiomycotina, kt. majú septované bazídium; v niekt. 

klasifikačných systémoch sa zaraďuje ako trieda. 

phren/ic/o- – prvá časť zložených slov z g. 1. frén bránica; 2. g. frén myseľ, rozum. 

phrenalgia, ae, f. – [phren- + g. algos bolesť] →frenalgia. 

phrenasthenia, ae, f. – [phren- + g. asthenés slabý] frenasténia, slabomyseľnosť. 

Phrenazol
®
 – stimulans CNS, antagonista narkotík; pentenyltetrazol.  

phrenesis, is, f. – [g. frén myseľ, rozum] frenéza, frenézia, posadnutosť. 

phreneticus, a, um – [g. frén myseľ, mozog] frenetický, prudký, búrlivý, nadšený. 

phrenicectomia, ae, f. – [phrenic- + g. ektomé odstrániť] →frenikektómia. 

phrenicoabdominalis, e – [phrenico- + l. abdomen brucho] →frenikoabdominálny, týkajúci bránice a 

brušnej dutiny. 

phrenicocolicus, a, um – [phrenico- + g. kolón hrubné črevo] →frenikokolický. 

phrenicocostalis, e – [phrenico- + l. costa rebro] →frenikokostálny. 

frenicoex(h)airesis, is, f. – [phrenico- + g. exairesis vytiahnutie] →frenikoexhairéza. 

phrenicohepaticus, a, um – [phrenico- + l. hepar pečeň] →frenikohepatálny. 

phrenicolienalis, e – [phrenico- + l. lien slezina] →frenikolienálny.  

phrenicomediastinalis, e – [phrenico- + l. mediastinum medzipľúcie] →frenikomediastinálny. 

phreniconeurectomia, ae, f. – [phrenico- + g. neuron nerv + g. ektomé odstrániť] →freni-

koneurektómia. 

phrenicopericardialis, e – [phrenico- + l. pericardium osrdcovník] →frenikoperikardiálny. 

phrenicopleuralis, e – [phrenico- + l. pleura pohrudnica] →frenikopleurálny. 

phrenicothripsis, is, f. – [phrenico- + g. tripotein stláčať] →frenikotripsia. 

phrenicotomia, ae, f. – [phrenico- + g. tomé rez] →frenikotómia. 

phrenitis, itidis, f. – [phren- + -itis zápal] →frenitída. 

phrenocardia, ae, f. – [phreno- + g. kardiá srdce] →frenokardia. 

phrenosinum →frenozín.  

phrenocele, es, f. – [phreno- + g. kélé prietrž] →frenokéla. 

phrenocolicus, a, um – [phreno- + g. kolón hrubné črevo] →frenokolický.  

phrenodynia, ae, f. – [phren- + g. odyné bolesť] →frenodýnia. 

phrenogastricus, a, um – [phreno- + g. gaster žalúdok] →frenogastrický.  

phrenohepaticus, a, um – [phreno- + l. hepar pečeň] →frenohepatálny. 

phrenologia, ae, f. – [freno- (2) + g. logos náuka] zastaraná doktríne, že každá rozumová funkcia je 

lokalizovaná v určitej časti mozgovej kôry. 

phrenooesophagealis, e – [phreno- + l. oesophagus pažerák] frenoezofágový, týkajúci sa bránice a 

pažeráka.  

phrenoparalysis, is, f. – [phreno- + g. paralysis ochrnutie] →frenoparalýza. 



phrenopathia, ae, f. – [phreno- + g. pathos choroba] →frenopatia. 

phrenoplegia, ae, f. – [phrenico- + g. plégé rana] →frenoplégia. 

phrenoptosis, is, f. – [phreno- + g. ptosis pokles] →frenoptóza. 

phrenosinum →frenozín. 

phrenospasmus, i, m. – [phreno- + g. spasmos kŕč] →frenospazmus. 

Phrenotropin
®
 – antipsychotikum, antihistaminikum; →protipendyl. 

Phrilon
®
 (Phrixwerke) – nylón 6. 

phrynoderma, tis, n. – [g. frýné ropucha + g. derma koža] frynoderma, choroba kože pri nedostatku 

vitamínu A v tele, koža pripomína vzľad kože ropuchy. 

phthalamodinum – ftalamonid, syn. chlórtalidón. 

phthalamudinum – ftalamudín, syn. chlortalidón. 

phthalanhydridum →ftalanhydrid. 

phthalazinum →ftalazín. 

pthalidum →ftalid. 

fthaleinum →ftaleíny. 

phthalimidum →ftalimid. 

phthalofynum – ftalofýn, 1,2-benzéndikarboxylovej, C14H14O4, Mr 246,25; anthelmintikum (NSC-

25614
®
; Whipcide

®
). 

Phthalophos
®
 (USSR) – insekticídum, akaricídum; →fosmet. 

phthalofos – ftalofos, anthelmintikum, syn. naftalofos. 

phthaloylglutarimidum – ftaloylglutarimid, syn. talidomid. 

pththalthrin – ftaltrín, insekticídum; syn. tetrametrín. 

phthalyl chloridum →ftalylchlorid. 

phthalyl sulfacetamidum →ftalylsulfacetamid. 

Phthalylsulfathiazolum – skr. Phthalylsulfatiazol, ftalylsulfatiazol, syn. ftalylsulfonazol; kys. 2-[[[4-[(2-

tiazolylamino)sulfonyl]fenyl]amino]karbonyl]benzoová, C17H13N3O5S2, Mr 403,43; ČSL 4, kys. N-[N-

(2-tiazolyl)-4-sulfamopylfenyl]amidoftalová, chemoterapeutikum. Je to biely al. nanajvýš slabo 

nažltlý, mikrokryštalický prášok, bez zápachu, slabo horkastej chuti. Chránený pred svetlom je stály, 

na svetle sa pomaly farbí tmavšie. Je veľmi ťažko rozp. vo vode, ťažko rozp.v 95 % liehu a prakticky 

nerozp. v chloroforme. Rozpúšťa sa v rozt. alkalických hydroxidov a 

uhličitanov.  

Phthalylsulfathiazolum 

 

 Dôkaz 

a) Asi 0,1 g látky sa rozpustí zahriatím v 5,0 ml zriednej kys. chlorovodíkovej, rozt. sa ochladí, pridá 

sa niekoľko kv. rozt. dusitanu sodného a 2,0 ml rozt. 50 mg 2-naftolu v 5,0 ml rozt. hydroxidu 

sodného; vznikne oranžovočervená zrazenina (aromatický amín). 



 

b) Asi 0,1 g. látky sa zmieša s 0,10 g rezorcínu, pridajú sa 2 kv. konc. kys. sírovej a zmes sa 

zahrieva 3 min v olejovom kúpeli pri 160 °C. Po ochladení sa pridajú 4,0 ml zriedeného rozt. 

hydroxidu sodného, pretrepe sa a rozt. sa vleje do banky s 200 ml vody; získaný rozt. fluoreskuje 

intenzívne zeleno. Fluorescencia zmizne okyslením rozt. a opäť sa vracia po jeho zakalizovaní (kys. 

ftalová). 

c) Asi 0,15 g látky sa varí veľmi opatrne s 10,0 ml rozt. hydroxidu sodkého počas 10 min. Rozt. sa 

ochladí, pridá sa 5,0 ml konc. kys. chlorovodíkovej, znova sa ochladí a doplní metanolom do 100 ml 

(rozt. skúšanej látky). 

Asi 0,10 g sulfatiazolu sa rozpustí v 10,0 ml rozt. hydroxidu sodného, pridá sa 5,0 ml konc. kys. 

chlorovodíkovej, rozt. sa ochladí a doplní metanolom do 100 ml (rozt. sulfatiazolu). 

Na tenkú vrstvu silikagélu, napr. Silufol, sa nanesú na štart rozt. látok v poradí: 

 1. 5 ml rozt. skúšanej látky. 

 2. 5 ml rozt. sulfatiazolu. 

Vyvíja sa zmeou chloroform–metanol–konc. rot. amoniaku (12 + 7 + 1 obj.) do vzdialenosti asi 150 

mm. Po vybratí z komory sa vrstva vysuší v prúde vzduchu a rovnomerne sa postrieka roztoku 1,0 g 

4-dimetylaminobenzaldehydu v zmesi 15,0 ml dýmavej kys. chlorovodíkovej a 85,0 ml metanolu. Na 

chromatograme 1 je viditeľná škvrna, kt. má zhodnú polohu a farbu ako na chromatograme 2. 

 Stanovenie obsahu 

Asi 0,8000 g látky sa v banke na 250 ml so zábrusom zmieša s 50,0 ml konc. HCl a zmes sa varí 1 

h pod spätným chladičom. Po vychladnutí sa rozt. prevedie do kádičky na 250 ml pomocou 50 ml 

zriedenej kys. chlorovodíkovej, ochladí sa na 15 – 20 °C a zvoľna sa titruje odmerným rozt. dusitanu 

sodného 0,1 mol/l za inštrumentálnej indikácie (platinová a tuhová elektróda).  

1 ml odmerného rozt. dusitanu sodného 0,1 mol/l 0,04034 g C17H13N3O5S2. 

Uschováva sa v dobre uzavretých nádobách a chráni pred svetlom. Nesmie sa vydať bez 

lekárskeho predpisu. 

Z GIT sa nevstrebáva, v hrubom čreve však pôsobením baktérií nastáva jeho hydrolýza, pri kt. sa 

uvoľňuje sulfatiazol ako účinná bakteriostatická látka. Pretože sa v hrubom čreve sulfatia-zol 

prakticky nevstrebáva (< 5 % a tento podiel sa nezvyšuje ani pri patol. procesoch črevnej steny), 

vzniká tam jeho vysoká koncentrácia. 

Indikácie – hnačkové choroby infekčnej etiológie, najmä bacilárna dyzentéria a kolibacilárna 

dyspepsia; príprava pacienta pred operáciou čriev; enteritis regionalis; coilitis ulcerosa; niekt. 

kolibacilárne infekcie močových ciest, kde zdroj infekcie je v čreve. 

Kontraindikácie – precitlivenosť na sulfónamidy, porfyrická choroba; isnuficiencia pečene, obličiek a 

granulocytopénia; nemá sa podávať novorodencom do 3 týžd a dojčiacim ženám. 

Nežiaduce účinky – dysmikróbia nebýva vyznačená, je možný deficit vitamínu K a komplexu 

vitamínov B; pri nízkych dívkach vznik rezistentných baktériových kmeňov; zriedkavý je liekový 

exantém; alergické reakcie u pacientov senzibilizovaných predchádzajúcim podávaním sulfatiazolu; 

Stevensov-Johnsonov sy; superinfekcia kandidou. 

Interakcie – kompetícia s kys. p-aminobenzoovou, je teda súčasné podávanie p. o. napr. prokaínu 

nevhodné. Prípravok môže zvyšovať účinok perorálnych antikoagulancií, penicilínov, antidiabetík, 

metotrexátu, ganglioplegík a alkoholu. Nemajú sa podávať súčasne laxatíva ani minerálny olej. 



Dávkovanie – th. dávka jednotlivá p. o. je 1,0 – 2,0 g, denná 4,0 – 8,0 g. Podáva sa 100 mg/kg/d, 

max. 8 g počas 2 – 3 d v čiastkových dávkach po 4 – 6 h. Po zlepšení klin. stavu sa podávajú ďalšie 

1 – 2 d 2/3 a ďalšie 2 d ešte polovica pôvodnej dávky. 

Prípravky – Tabuletta phthalylsulfathiazoli, AFI-Ftalyl
®
, Enteramida

®
, Entero-Sulfina

®
, Entexidin

®
, 

Ftalazol Spofa
®
, Intestiazol

®
, Sulfacetil

®
, Sulftalyl

®
, Sulfathalidina

®
, Taleudron

®
, Talidine

®
, 

Thalazole
®
, Thalistatyl

®
, Ultratiazol

®
; 8-hydroxychonolínová soľ – Colitiazolo

®
, Ilentazol

®
. 

phthalylsulfonazolum – sulfónamid  

phthiocol →ftiokol. 

phthiriasis – [Phthirus pubis + -asis stav ] →ftiriáza. 

phthiriophobia, ae, f. – [Phthirius + g. fobos strach] ftiriofóbia, chorobný strach pred zavšivavením.  

Phthirius – [g. ftheir voš] voš. Phthirius pubis – voš ohanbia. 

Phthirius pubis 

 

 

 

phthis/e/i/o- – prvá časť zložených slov z g. fthisis ftíza, tbc. 

phthiseophobia, ae, f. – [fthiseo- + g. fobos strach] ftizeofóbia, chorobný strach pred tbc. 

phthisicus, a, um – [g. fthisis ftíza, tbc] ftizický, tuberkulózny. 

phthisiochirurgia, ae, f. – [fthisio- + chirurgia] ftiziochirurgia, pľúcna chirurgia. 

phthisiogenesis, is, f. – [fthisio- + g. genesis vznik] ftiziogenéza, vznik a vývoj tbc. 

phthisiologia, ae, f. – [fthisio- + g. logos náuka] ftiziológia, odvetvie med., kt. sa zaoberá štúdium a 

th. tbc. 

phthisiotherapia, ae, f. – [fthisio- + g. therapeiá liečenie] ftizioterapia, liečenie tbc. 

phthisis, is, f. – [g. fthisis z g. fthino ubúdať, miznúť] ftíza, suchotiny, starý názov tbc. 

Phtisis atra – čierna ftíza, kombinácia antrakózy s tvorbou kaverien pri pľúcnej tbc. 

Phthisis bulbi – 1. ftíza očného bulbu s max. postihnutím dúhovky a vráskovca s tvorbou tbc 

uzlíkov; 2. zmraštenie dvanástnikového bulbu pri vedovej chorobe. 

Phthisis renalis tuberculosa – obličková ftíza, tbc. obličiek s tvorbou kaverien v obličkovom paren-

chýme a postihnutím odvodných močových ciest. 

Phthisis ulcerocavitaria – ulcerokavitárna ftíza s tvorbou rozpadových dutín – kaverien. 

Phthisis ulcerosa acuta – perakút. priebeh tbc s rýchlo sa rozpadajúcimi ložiskami kazeóznej 

nekrózy v pľúcach.  

Phthorouracil
®
 (Medexport) – Fluorouracilum 250 mg v 1 amp. 5 ml; antineoplastikum; →fluórouracil.  

Phtorazinsin
®
 (Medexport) – antidepresívum; →fluacizín. 

phycite – fycit, syn. erytritol. 

phycobilinum – fykobilín; →phycobiliproteinum. 

phycobiliproteinum – fykobiliproteín, tmavosfarbené, silne fluoreskujúce fotoreceptorové pigmenty, 

kt. sa nachádzajú v zelených rastlinách a riasach (Cryptomonadae), obsahujú lineárny tetrapyrol 



ako prostretickú skupinu. Pozostávajú zo žlčového pigmentu al. fykobilínu a apoproteínu. Podľa 

absorpčných maxím sa delia na fykokyaníny (modré pigmenty), fykoerytríny (červený pigment) a 

alofykokyaníny (bledomodrý pigment). Fykokyaníny a fykoerytrínu sa nachádzajú v 

makromolekulových zhlukoch tzv. fykobilizómoch, kt. sú viazané na fotosyntetických membránach 

na transportný systém obsahujúci chlorofyl. Podobný biliproteín je fytochróm, kt. sa v rastlinách 

zúčastňuje na fotomorfogenéze.  

phycocyaninum – fykokyanín; →phycobiliproteinum. 

Phycomycetes – [g. fykos riasa + g. mykés huba] fykomycéty, plesne, trieda oddelenia húb 

(Mycophyta). Podľa novšej klasifikácie 2. pododdelenie pravých húb  (Eumycota). Vyznačujú sa 

jednobunkovým vegetatívnym telom – mycéliom, kt. bunková stena je z chitínu, celulózy al. z 

obidvoch látok. Vlákna mycélia (hýfy) sú rúrkovité, jednobunkové al. na vyššom vývojovom stupni 

mnohojadrové, nerozkonárené al. rozkonárené a len zriedka v dospelosti priečne delené. Nižšie 

formy žijú vo vode, vyššie na suchej zemi. S tým súvisí aj ich rozmnožovanie. Vodné plesne sa 

rozmnožujú zoospórami, suchozemské spórangiospórami, resp. konídiami. Pohlavne sa rozmnožujú 

izogamiou, anizogamiou, oogamiou al. gametangiogamiou. Ich vegetatívne telo je haploidné, 

diploidná je len zygota, kt. sa ihneď redukčne delí. Vývojove prejavujú vzťah k niekt. riasám. Sú 

saprofytické al. parazitické. Rozdeľujú sa na tri podtriedy: chytrídie, oomycéty a zymoycéty, podľa 

novšej klasifikácie na 2 podtriedy: 1. Zygomycetes (zygomycéty, pravé huby); 2. Trichomycetes 

(trichomycéty). Chytrídie sa zaradili do 1. triedy 1. pododdelenia pravých húb. 

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

Klasifikácia pravých húb 

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

12. oddelenie nižších rastlín: pravé huby (Eumycota) 

     1. pododdelenie: Mastigomycotina 

        1. trieda: bunkovkotvaré (Chytridiomycetes) 

        2. trieda: bunkovčeky (Hyphochytridiomycetes) 

        3. trieda: riasovky (Oomycetes) 

     2. pododdelenie: plesne (Zygomycotina) 

        1. trieda: pravé plesne (Zygomycetes) 

         1. rad: plesňotvaré (Mucorales) 

     1. čeľaď: plesňovité (Mucoraceae) 

     2. čeľaď: Thamnidiaceae 

     3. čeľaď: Cunninghamellaceae 

     4. čeľaď: mršťovcovité (Pilobolaceae) 

     5. čeľaď: Endogonaceae 

 2. rad: hmyzomorkotvaré (Entomophtorales) 

      3. pododdelenie vreckaté huby, askomycéty (Ascomycotina) 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

Hnilovka cudzopasná (Saprolegnia parasitica) parazituje na rybách a rakoch a na ich vývojových 

štádiách. Nebezpečným škodcom viniča je plazmopara viničová (Plasmopara viticola). Parazitmi 

rastlín sú aj druhy rodu Perenospora, ako perenospóra kapustová (Perenospora brassicae) a 

perenospóra špenátová (Perenospora effusa). Hnitie zemiakov zaviňuje fytoftóra zemiaková 

(Phytophtora infestans) a plodov jahody fytoftóra jahodová (Phytophtora cactorum). Hnitie odrezkov 

skleníkových rastlín zapríčiňuje hnilobník pelargóniový (Pythium ultimatum) a padanie mnohých 

klíčnych rastlín hnilobník de Baryho (Pythium debaryanum). Na rastlinných zvyškoch je bežná 

pleseň hlavičkatá (Mucor mucedo), hnitie ovocia a zeleniny zaviňuje rizop černastý (Rhizopus 

nigrescens). Mrštec jagavý (Pilobolus crystallinus) je zaujímavý vymrštením svojich spórangií až do 

vzdialenosti niekoľkých cm. Hynutie múch na jeseň zaviňuje hmyzomorka mušia (Entomophthora 

muscae).  



Samostatnú ríšu húb tvoria mikromycéty (Micromycetes). Sú to, vláknité mikroskopické 

viacbunkové, eukaryontové, pokročilé heterotrofné, saprofytické al. parazitické mikroorganizmy, 

dekompozitory (deštruenty) org. hmoty, viazané na priestorové určité miesto, žijúce väčšinou v 

suchozemskom prostredí. Majú bunkovú stenu, vakuoly, tukové kvapky, mitochondrie, 

endoplazmatické retikulum, Golgiho aparát, jadro s jadierkami, nemajú však lyzozómy. V životnom 

prostredí sa opísalo 64 000 druhov mikromycét, kvasiniek a kvasinkových mikroorganizmov. V 

potravinách sa z nich uplatňuje 114 druhov mikromycét a 12 druhov kvasiniek. 

Toxigénne mikromycéty produkujú →mykotoxíny. Vďaka svojmu enzýmovému vybaveniu sú veľmi 

adaptabilné na kontamináciu takmer akéhokoľvek substrátu a sú rozšírené po celom svete. Veľká 

morfol. rozmanitosť a adaptabilnosť im umožňuje osídliť rozdielne biotopy, teda aj kuchyne a 

komory a následne potraviny. Z celkového počtu 114 druhov mikromycét, kt. majú význam v 

potravinách, je 65 druhov toxigénnych. 

Záchyt toxinénnych m. v potravinách neznamená ešte neznamená prítomnosť mykotoxínov 

v potravinách. Záleží na type potraviny, spôsobu jej uschovania a prítomnosti mikróbiových 

prekážok, napr. konzervačných látok. 

Toxigénne mikromycéty môžu produkovať jeden aj viac mykotoxínov, napr. toxigénne kmene 

Aspergillus flavus aflatoxíny a kys. cyklopiazonovú. Určitý mykotoxín môžu produkovať zástupcovia 

niekoľkých rodov toxigénnych mykromycétach, napr. mykotoxín ochratoxín A toxigénne kmene 

Aspergillus ochraceus i Penicillium verrucosum. 

Mikromycéty môžu pôsobiť svojím biodeterioratívnym, patogénnym, alergénnym a toxigénnym 

účinkom priamo na zdravie človeka al. nepriamo prostredníctvom kontaminovaných potravín po ich 

požití. Vyvolávajú rozklad a znižovanie biol. hodnoty potravín, mykózy, mykoalergie a mykotoxikózy. 

Mikromycéty zapríčiňujú kazenie (zaplesnivenie) potravín. Zaplesnivelé potraviny sa posudzujú 

pracovníkmi kontrolných organizácií ako zdrav. závadné. 

Mikromycéty využívajú po kontaminácii potravín niekt. zložky, napr. vitamíny, minerály, esenciálne 

aminokyseliny a karboxylové kys., čím znižujú ich obsah v potravinách, a tým ich biol. hodnoty. 

V dôsledku patogenity, invazivity a parazitizmu môžu mikromycéty vyvolávať u človeka povrchové, 

hlboké a systémové →mykózy. Saprofytické huby nepatria k prim. pôvodcom mykóz, môžu ich však 

vyvolať u osôb so zníženou imunitou al. závažnými ochoreniami.  

Kvasinky a niekt. druhy zygomycét v potravinách zapríčiňujú alimentárne choroby aj u imunitne 

zdatných jedincov. Mikromycéty kultúrnej mykoflóry sa po stáročia konzumujú cielene (plesňové 

syry, kvasinkami fermentované nápoje, ázijské fermentované výrobky) bez vplyvu na zdravie. 

Dokázala sa však produkcia mykotoxínov aj pri kmeňoch kulúrnych mikromycét. 

Saprofytické mikromycéty produkujú značné množstvo drobných spór, kt. spolu s fragmentami 

mycélia sú významnou súčasťou prachu. Citliví jedinci (deti, staršie osoby, chorí a rekonvalescenti) 

sú spórami alergizovaní pri vdychovaní. Vyvolávajú podráždenie dýchacich ciest, chrapot, kašeľ, 

príp. vznik bronchitídy a ďalšie zhoršenie už vzniknutých respiračných ochorení. Spóry mikromycét 

sa svojím alergénovym účinkom môžu zúčastňovať na vzniku rôznych ochorení (asthma bronchiale, 

senná nádcha, alergické bronchopulmonálne aspergilózy, extrinzická alergická alveolitída, horúčka 

zo zvlhčovadiel ap.). Zákl. bariéru proti prieniku spór a úlomkov mycélia do dýchacieho systému 

tvorí správna funkcia mukociliárneho aparátu povrchového epitelu nosa, priedušnice a priedušiek, 

kt. umožňuje samočistiacu schopnosť sliznice. 

Mikromycéty utvárajú metabiotický vzťah s baktériovými patogénmi, kt. vyvolávajú vznik 

alimentárnych ochorení. Tieto interakcie sa dokázali napr. pri vybraných mikromycét a Clostridium 

botulinum, ako aj Staphylococcus aureus. Mikromycéty svojou metabolickou činnosťou rozkladajú 

org. kys. v potravine, znižujú jej kyslosť a umožnia spóram Clostridium botulinum vyklíčiť a 



vyprodukovať botulotoxín, resp. baktériám Staphylococcus aureus vyprodukovať stafylokokový 

enterotoxín. 

Rozkladná aktivita mikromycét podmieňuje značné straty pri fungálnej korózii rôznych materiálov. 

Pri rozklade môžu vznikať prchavé látky. Vysoká teplota a relat. vlhkosť uľahčili napr. osídlenie 

niekt. mikromycéty na stenách s gobelínmi a tapisériami v izbách, ako to údajne bolo v izbách, kt. 

obýval na Svätej Helene Napoleon Bonaparte. Metabolizáciou zelených farbív na báze As z 

gobelínov a tapisérií vznikli volatilné zlúč. As, kt. bol Napoleon dlhodobo exponovaný, takže vyvolali 

jeho otravu a následnú smrť. Tak sa vysvetľujú aj vysoké koncentrácie As v Napoleonových vlasoch 

a nechtoch. 

Fytopatogénna mikromycéta Phytophthora intestans (pleseň zemiaková) vyvolala v 2. pol. minulého 

stor. neúrodu zemiakov a následný hladomor v Írsku. Z celkového počtu 8 miliónov Írov ich 250 000 

zomrelo hladom a 2,5 milióna sa vysťahovalo najmä do USA. 

phycomycosis subcutanea →fykomykóza. 

Phygon
®
 , Phygon. Paste

®
 a Phygon XL

®
 – fungicídum; →dichlón. 

phylaxis, is, f. – [g. fylax ochranca] fylaxia, ochrana organizmu proti infekčným chorobám. 

Phylcardin
®
 – bronchodilatans; →aminofylín. 

Phylletten
®
 (Arznei Müller-Rorer) – antiseptikum, dezinficiens; →dechalíniumchlorid.  

Phyllindon
®
 – bronchodilatans; →aminofylín. 

Phyllocontin
®
 (Napp) – bronchodilatans; →aminofylín. 

Phyllocormin N
®
 – bronchodilatans; →etofylín. 

phyllohydrochinonum – fylohydrochinón, →vitamín K1. 

phyllochinonum – fylochinón, →vitamín K1.  

phyllyrinum – syn. phillyrinum. 

phylocladium, i, n. →fylokládium. 

phylogenesis, is, f. – [g. fýlon rod + g. genesis pôvod, vznik] fylogenéza, historický vývoj živých 

organizmov od jednoduchších k zložitejším. 

phylogeneticus, a, um – [g. fýlon rod + g. genesis pôvod, vznik] fylogenetický, týkajúci sa fylogenézy. 

phylogenia, ae, f. – [g. fýlon rod + g. gignesthai vznikať] fylogénia, vznik a vývoj jedincov rôznych 

živočíšnych kmeňov. 

phyloma, tis, n. →fylóm. 

phylotaxa, ae, f. →fylotaxa. 

phylotaxia, ae, f. →fylotaxia. 

Phyloxera  – fyloxéra; Viteus vitifolii Shim. cudzopasný hmyz na viniči. 

phyma, is, n. – [g. fýma rastlina] fýma, uzol, výrastok, nádor, bujnenia; →rosacea.  

Phyol
®
 – somatotropín. 

Phyomone
®
 – regulátor rastu rastlín; kys. 1-naftalénoctová. 

Phyone
®
 – somatotropín. 

physalaeminum →fyzalemín. 



physalides, um, f. – [g. fysalis mechúr] veľké nezrelé bunky, kt. dutiny sú vyplnené tekutinou. 

physalienum – fyzalien, dipalmitát zeaxantínu, karotenoidového alkoholu, kt. sa nachádza v ryži. 

physalinum – fyzalín, dipalmitát zeaxantínu, karotenoidového alkoholu nachádzajúceho sa v ryži. 

Physalis alkekengi L. (Solanaceae) – machovka židovská čerešňa (čes. mochyně židovská třešeň). 

Trváca bylina s článkovaným, plazivým podzemkom, veľmi husto rozkonáreným 

najmä v kyprých, humóznych pôdach. Byľ je krátka a husto chlpatá, priama, 

hranatá, jednoduchá al. rozkonárená, ~ 50 cm vysoká. 

Physalis alkekengi 

 

Listy majú dlhé stopky, v dolnej časti byle sú striedavé, v hornej obyčajne po 

dvoch protistojné. Ich čepele sú vajcovité al. pri stopke široko klinovité, pri vrchole 

zúžené, okraj je celý al. slabo zubatý. Celý list je krátko chpatý. Kvety vyrastajú 

jednotlivo na krátkej ohnutej stopke vždy z pazuchy listu. Kvetný kalich býva 

spočiatku zelený, jeho zuby spočiatku čiroko trojuholníkovité, po odkvitnutí sa 

rozrastajú a obaľujú bobuľu ako veľký, suchý, červený mechúrik. Koruna má 5 širokých 

trojuholníkovitých cípov, celá je biela al. zelenkastá. Spočiatku sa tyčinky skráňajú k sebe., neskôr 

sa rozostupujú. Plod: červená, šťavnatá bobuľa, semená sú žltkasté, obličkovitého tvaru. Kvitne od 

mája do augusta. U nás je bežným druhom teplejších krajov juž. Slovenska. Rastie roztrúsene v 

nížine a nižších polohách podhoria, v su-chých typoch lužných lesov masovo, na okraji svetlých 

dúbrav a miešaných lesov dubovo-hrabových, v teplých kroviskách, rúbaniskách. Ako burine sa jej 

dobre darí pri cestách, vo viniciach, v záhradách, kameňolomoch, okolo hradov, na rumoviskách. 

Droga Fructus (seu Baccae) alkekengi má kyslasto horkú chuť. Obsahuje karotenoidy (napr. 

fyzalien), horčinu fyzalínm, alkaloidu, triesloviny, sacharidy, väčšie množstvo kys. L-askorbovej a i. 

org. kys. Pripisujú sa jej vlastnosti diuretika (karotenoidy a org. kys.), metabolika, antireumatika. 

Používa sa v th. hyperurikémie a dny, urolitiázy, chron. reumatic-kých chorôb, v rekovalescencii; 

org. kys. pôsobia chladivo pri dyzestéziách spojených s der-matózami. Odvar sa pripravuje z 15 až 

30 g drogy na ½ l  vody  a  užíva  sa  2-krát/d  v  dávke 1 pohár; 5 % zápar z drogy (povariť 5 min) 

sa užíva v dávke 1 pohár 2 – 3-krát/d al. 10 plodov machovky na 1 pohárik vody sa dôkladne povarí 

a užije ako jednorazová dávka. Pretože machovka patrí do čeľade ľuľkovitých, neodporúča sa 

prekračovať th. dávky (priemerná jednotlivá dávka je 3 g). Bobule sa používali ako prísada do 

liečivého vína. 

Physcione
®
 – katartikum; →emodín. 

Physex
®
 – gonadotropín, →HCG. 

Physeter catodon – vorvanina. 

physiatria, ae, f. – [g. fysis príroda + g. iátreiá liečenie] →fyziatria. 

physica, ae, f. – [g. fysiké náuka o prírode] →fyzika. 

physicalis, e – [g. fysiké náuka o prírode] fyzikálny. 

physicus, a, um – [g. fysis príroda] fyzický, telesný, hmotný. 

physiognomia, ae, f. – [g. fysis prírode + g. gnomé poznanie, vedenie, g. fysiognómenein poznávať 

podľa prírody] fyziognómia, podoba, výraz tváre, tvárnosť, povaha. 

physiologia, ae, f. – [g. fysis príroda + g. logos náuka] fyziológia.  

Physiologia experimentalis – experimentálna, pokusná fyziológia. 



Physiologia pathologica – patol. fyziológia, náuka o chorobne zmenených funkciách a prejavoch 

organizmu. 

physiologicus, a, um – [g. fysis prírode + g. logos náuka] fyziologický, normálny, prirodzený. 

physiotherapia, ae, f. – [g. fysis prírode + g. therapeiá liečenia] fyzioterapia, th. chorôb fyz. 

prostriedkami; fyziatria. 

physocephalus, i, m. – [g. fýsa vzduch + + g. kefalé hlava] fyzocefalus, nahromadenie vzduchu pod 

okosticou v lebkových kostiach al. mäkkých pokrývkach lebky. 

Physocephalus frontalis – frontálny, čelový fyzocefalus, vzniká pri afekciách kostí čelovej dutiny. 

Physocephalus occipitalis – p. supramastoideus, okcipitálny, supramastoidový fyzocefalus, vzniká 

z rozšírených alveolov hlávkového výbežku záhlavnej kosti. 

Physocephalus supramastoideus – p. occipitalis. 

Physosepton
®
 – narkotické analgetikum; →metadón. 

physodalinum – kys. fyzodová. 

physohaematometra, ae, f. – [g. fýsa vzduch + g. haima krv + g. métrá maternica] fyzohe-matometra, 

maternica vyplnená plynom a krvou. 

physometra, ae, f. – [g. fýsa vzduch + g. métrá maternica] fyzometra, chorobné tvorenie plynov v 

maternici. 

Physostab
®
 – gonadotropín, →HCG. 

Physostigma – kalabarské bôby. Sušené zrelé semená zo západoafrického kra Physostigma 

venenosum Balf., Leguminosae, prevezenej do Indie a Brazílie. Sú toxické. Obsahujú 0,15 až 0,3 % 

alkaloidov fyzostigmín (eserín), fyzovenenín, eseridín, eseramín, fytosterol. 

physostigminum aminoxidum – syn. eseridín. 

Physostigminum salicylatum – skr. Physostig. salicylatum, fyzostigmínsalicylát, syn. eserínsalicylát, 

ČSL 4, (3aS-cis)-1,2,3,3a,8,8a-hexahydro-1,3a,8-trimetylpyrolo-[2,3-b]indol-5-yl-N-metylakrbamát, 

C15H21N3O2, Mr 275,34; parasympatikomimetikum. Je to prirodzený, vo vode rozp. alkaloid z bôbov 

kra Physostigma venenosum Balf. (Leguminosae) Sú to ihličkovité, lesklé, bezfarebné al. takmer 

bezfarebné kryštáliky, bez zápachu, mierne rozp. vo vode, 

dobre rozp. v 95 % liehu a ľahko rozp. v chloroforme. 

Physostigminum salicylatum 

 

 Dôkaz 

a) Asi 0,05 g vzorky sa rozpustí v 5,0 ml vody bez oxidu uhličitého. Rozt. sa použije aj na skúšku b) 

a c). K 0,50 ml rozt. sa pridá niekoľko kv. zriedeného rozt. amoniaku a odparí sa na vodnom kúpeli 

do sucha. Modrý al. sivomodrý odparok sa rozpustí v 95 % liehu na modrý rozt. Po okyselení 2 kv. 

koncentrovanej kys. octovej javí červenú fluorescenciu, kt. sa zriedením vodou prehlbuje 

(fyzostigmín). 

b) K 0,50 ml rozt. zo skúšky a) sa pridá 1 kv. zriedeného rozt. hydroxidu sodného; rozt. sa sfarbí do 

červena (fyzostigmín). 

c) K 0,50 ml rozt. zo skúšky a) sa pridá 1 kv. rozt. chloridu železitého; rozt. sa sfarbí fialovo 

a následným pridaním 0,50 ml 95 % liehu sa neodfarbí (salicylan). 

 d) Teplota topenia: 184 – 187 °C. 



 Stanovenie obsahu 

Asi 0,2500 g sa rozpustí v 15,0 ml zmesi chloroformu-bezvodá kys. octová (1 + 1 obj.) a titruje 

odmerným rozt. kys. chloristej 0,1 mol/l za potenciometrickej indikácie (sklená a nasýtená 

kalomelová elektróda). Zistená spotreba sa koriguje výsledkom slepého pokusu. 

1 ml odmerného rozt. kys. chloristej 0,1 mol/l zodpovedá 0,04135 g C22H27N2O5. 

Uschováva sa v dobre uzavretých nádobách a chráni pred svetlom. Venenum. Nesmie sa vydať bez 

lekárskeho predpisu. 

P. je prirodzený rastlinný alkaloid. V molekule má terciárny dusík. Ľahko sa resorbuje a preniká 

membránami. Inhibuje acetylcholínesterázu, čo sa prejaví muskarínovými, nikotínovými i 

centrálnymi prejavmi (bronchokonstrikcia, koliky, hnačka, vracanie, profúzna sekrécia, svalovú 

zášklby, centrálne dráždenie), nie je vhodný na celkovú aplikáciu. Po s. c. podaní sa rýchlo 

vstrebáva. V organizme sa odburáva hydrolyticky cholínesterázami, takže v priebehu 2 h dávka 1 

mg mizne. Prechádza do likvoru a placentárnou bariérou. 

Indikácie – podporná th. v neurol., th. myopatií, Charcotovej-Marieho-Toothovej amyotrofie, 

Aranovej-Duchennovej choroby, spinocerebelárnej heredodegenerácie (Friedreichova choroba, 

Marieho choroba), pri rehabilitácii centrálnych paréz, poruchách mikcie po tymoleptikách 

(amitriptylín, nortriptylín, dosulepín, imipramín), pri horúčkových delíriách, v priebehu th. 

fenotiazínovými neuroleptikami, najmä v kombinácii s antiparkinsonikami. Pooperačná atónia čriev a 

močového mechúra. Používa sa prevažne lokálne vo forme kv. ako krátkodobé miotikum a na 

zníženie vnútroočného tlaku v 0,1 – 1,0 % rozt. 

Kontraindikácie – obštrukčný ileus, retencia moču z mechanickej príčiny, asthma bronchiale, 

ischemická choroba srdca. Zvýšená opatrnosť je žiaduca pri epilepsii, diabetes mellitus, hypotenzii, 

gangrénach, v gravidite a laktácii. 

Nežiaduce účinky – výskyt 10 – 15 %; časté sú poruchy zraku (kongescia, sklér a spojoviek, 

fotofóbia, mióza, bolesti očí), zvýšené potenie, salivácia, kongescia nosovej sliznice, anorexia, 

nauzea, vomitus, brušné kŕče, hnačka; svalové zášklby, tremor, kŕče, hltacie, dýchacie a hlasové 

ťažkosti; hypotenzia, sklon ku kolapsom, arytmie, predčasné kontrakcie maternice v gravidite. 

Antidótum je atropín. Smrteľná dávka môže byť už 10 mg. 

Interakcie – fyzostigmín je antagonistom atropínu, syntetických spazmolytík, tricyklických 

antidepresív, periférnych myorelaxancií. Zosilňuje myorelaxačný účinok aminoglykozidových 

antibiotík, -sympatikolytík, hypotenzív; antagonizujú ho atropín a syntetické spazmolytiká. Nie je 

vhodné súčasne podávať depolarizačné myorelaxanciá (dekametónium, sukcinylcholín). 

Dávkovanie – th. dávka jednotlivá p. o. al. s. c. je 0,2 – 1 mg, denná 0,2 – 2 mg; dms p. o. al. s. c. 1 

mg, dmd p. o. al. s. c. 3 mg. 

Prípravky – Injectio physostigminii salicylici (Physostigmin), Eserine
®
, Physostigmin

®
 amp., 

Physostol
®
; salicylát C22H27N3O5 – Antilirium

®
.  

Physostol
®
 – cholínergikum, miotikum; →fyzostigmín. 

physoveninum →fyzovenín. 

Physpan
®
 (Savage) – bronchodilatans; →teofylín. 

phytagglutininum, i, n. →fytaglutinín. 

phytalbuminum, i, n. →fytalbumín. 

phytannatum →fytanát. 



Phytar
®
 (Ansul) – herbicídum, dermatologikum; kys. kakodylová. 

phytasum →fytáza. 

Phytat D. N.
 ®

 (Daniel-Brunet) – hypokalciemikum; →fytát sodný. 

phytataum →fytát. 

phytinum – fytín; syn. →fytol. 

phyto- – prvá časť zložených slov z g. fyton rastlina. 

phytoalexium →fytoalexín. 

phytoanaphylactogenum →fytoanafylaktogén. 

phytobacteriosis, is, f. →fytobakterióza. 

phytobentos →fytobentos. 

phytobezoar →fytobezoár. 

phytobiologia, ae, f. →fytobiológia. 

phytocoenologia, ae, f. – [phyto- + g. koinos spoločný + g. logos náuka] →fytocenológia. 

phytocoenosis, is, f. – [phyto- + g. koinos spoločný + -osis stav] →fytocenóza. 

phytodemia, ae, f. – [phyto- + g. derma koža + -ia stav] →fytodémia. 

phytodetritus, i, m. – [phyto- + l. deterere stierať] →fytodetritus. 

phytophagus, i, m. – [phyto- + l. fagein hltať] →fytofág. 

phytofarmacia, ae, f. – [phyto- + farmacia] →fytofarmácia. 

phytofarmakon – [phyto- + g. farmakon liek] →fytofarmaká. 

phytogenes, es – [phyto- + g. gignesthai vznikať] fytogénny, rastlinného pôvodu. 

phytogenetica, ae, f. – [phyto- + g. genesis vznik] →fytogenetika. 

phytogeographia, ae, f. – [phyto- + g. geos zem + g. grafein písať] →geobotanika. 

phytographia, ae, f. – [phyto- + g. grafein písať] →fytografia. 

phytohaemagglutininum, i, n. – [phyto- + g. haima krv + agglutinare zhlukovať] →fyto-hemaglutinín. 

phytohelmintosis, is, f. – [phyto- + g. helmins červ + -osis stav] →fytohelmintóza. 

phytohormona →fytohormóny. 

phytochemia, ae, f. →fytochémia. 

phytochlorinum →fytochlorín. 

phytol →fytol. 

Phytolacca amaericana L. (Phytolaccaceae) – syn. P. decandra L., severoamerická rastlina, 

naturalizovaná v juž. Európe. Droga (koreň a plody) obsahuje živicu, tanín, ~ 10 % sachari-dov, 

fytolakcín, kys. fytolakovú, asparagín; používa sa ako antireumatikum, emetikum, ekto-

paraziticídum. 

phytologia, ae, f. – [phyto- + g. logos náuka] →fytológia. 

phytomelinum – fytomelín, syn. rutín. 



Phytomenadionum – skr. Phytomenad., fytomenadión, ČSL 4, syn. fylochinón, fytonadión, 2-metyl-3-

fytyl-1,4-naftochinón, 2-metyl-3-(3,7,11,15-tetrametyl-2-hexadecenyl)-1,4-nafto-chinón, C31H46O2, Mr 

450,77; prirodzený →vitamín K1. Je to číra, žltá až oranžovožltá, viskózna tekutina, takmer bez 

zápachu, na vzduchu pomerne stála; na svetle a v silne kyslom al. alkalickom prostredí sa rozkladá. 

Je prakticky nerozpustný vo vode, mierne rozpustný v 95 % liehu, veľmi ľahko rozpustný v 

chloroforme, étere a heptáne. 

Phytomenadionum 

 Dôkaz 

a) Asi 0,015 g látky sa rozpustí v 2-propanole a pridá sa 1,0 ml liehového rozt. hydroxidu 

draselného. Zmes sa sfarbí intenzívne modro; časom sfarbenie prechádza do hnedočerveného až 

hnedého. 

b) Absorpčné spektrum rozt. skúšanej látky v spektrálne čistom heptáne, meranej v 10-mm vrstve 

proti rozpúšťadlu, javí maximá pri 245 (A1cm
1%

 = 395) 249 (A1cm
1%

 = 420), 261 (A1cm
1%

 = 391), 270 

nm (A1cm
1%

 = 392), 325 nm (A1cm
1%

 = 69) a minimá pri 228 nm (A1cm
1%

 = 196), 246 nm (A1cm
1%

 = 

367), 254 nm (A1cm
1%

 = 299), 265 nm (A1cm
1%

 = 339) a 285 nm (A1cm
1%

 = 25). Zistené hodnoty 

absorbancií pri 249 a 270 nm sa použijú aj na skúšku absorbujúcich nečistôt.  

 Stanovenie obsahu 

Asi 12 g neutrálneho oxidu hlinitého na chromatografiu sa aktivuje 1-h zahrievaním pri 225 °C. Po 

ochladení v exsikátore nad silikagélom sa rýchlo odváži 10,0 g do zabrúsenej banky, pridá sa po 

kvapkách za stáleho trepania 1,0 ml vody a nechá sa stáť v uzavretej banke 24 h za občasného 

premiešania. Potom sa do banky pridá 30 ml spektrálne čistého heptánu a suspenzia sa prevedie 

do chromatografickej trubice o priesvite 1 cm a dĺžke 30 cm, opatre-nej skleným kohútikom. Oxid 

hlinitý sa za stáleho prietoku nechá usadiť tak, aby konečná hladina heptánu bola asi 1 cm nad 

stĺpcom. 

Asi 0,0200 g skúšanej látky sa rozpustí v odmernej banke na 25 ml v spektrálne čistom heptáne, 

doplní sa ním po značku a premieša sa. 5,00 ml tohto rozt. sa vnesie na pripravený stĺpec oxidu 

hlinitého, prietoková rýchlosť sa upraví na 1 ml/min a eluát sa zachytáva do odmernej banky na 100 

ml; pritom musí byť trubica i banka chránená pred priamym svetlom. Stĺpec sa vymýva spektrálne 

čistým heptánom, až eluát v banke dosiahne značku. 10,0 ml dobre premiešaného eluátu sa vnesie 

do odmernej banky na 25 ml, doplní sa spektrálne čistým heptánom po značku a premieša sa. 

Zmeria sa absorbancia rozt. pri 249 a 270 nm v 10-mm vrstve proti spektrálne čistému heptánu. 

Zistené hodnoty sa použijú aj na skúšku na absorbujúce nečistoty. Z absorbancie pri 270 nm sa 

vypočíta obsah futomenadiónu v % (x) podľa vzorca uvedeného vo všeobecnej časti (ČSL 4/I, str. 

65) s hodnotu A1cm
1%

 = 392. 

Uschováva sa v dobre uzavretých nádobách a chráni pred svetlom. Nesmie sa vydať bez 

lekárskeho predpisu. 

Jeho hlavným zdrojom je syntéza črevnými mikroorganizmami. Okrem toho sa nachádza v zelenine. 

Je rozp. v tukoch, prakticky netoxický a účinnejší ako syntetické vitamíny K. Pri neschopnosti 

resorbovať tuky vzniká hypovitaminóza K, kt. nemožno odstrániť perorálnym podávaním P.  

Hromadí sa v pečeni, ale neukladá sa v nej do zásoby. Prechádza placentárnou bariérou. Vstrebáva 

sa dobre z GIT, kde ho tiež produkujú črevné baktérie. 

Indikácie – prevencia a th. krvácania na podklade hypokoagulability vyvolanej hypo- al. 

avitaminózou K: hemoragické komplikácie th. nepriamymi antikoagulanciami (Pelentan
®
); 

preventívne pred pôrodom na zabezpečenie rodičky i novorodenca pred krvácaním, th. 



novorodeneckých krvácaní; hypokoagulabilita pri dlhodobej th. antibiotikami, sulfónamidmi, 

salicylátmi, pri dlhodobej obštrukcii žlčových ciest, pri črevných chorobách spojených s poruchou 

resorpcie a v začiatočných štádiách pečeňových cirhóz. V chir. pri dlhšie trvajúcich žičových 

drenážach a v predoperačnej príprave u pacientov so zníženou zrážavosťou krvi (obštrukcia 

žlčových ciest, antikoagulačná th. ap.). 

Kontraindikácie – cholestatický ikterus, podávanie novorodencom. 

Nežiaduce účinky – výskyt 0,5 – 1 %, najčastejšie kožné erupcie (0,2 – 0,4 %), reakcie v mieste 

vpichu (zápal, pálčivá bolesť) ~ v 0,2 %. Ojedinele kardiovaskulárny kolaps, potenie, cyanóza, 

bronchospazmus, hyperbilirubinémia u novorodencov, hemolytická anémia pri deficite G-6-PD. 

Interakcie – fytomenadión môže zvýšiť riziko hemolytických účinkov iných liečiv (napr. fenacetínu, 

sulfónamudu, chinínu a i.) a u novorodencov zvýšiť riziko žltačky až jadrového ikteru v interakcii s 

liečivami vytesňujúcimi bilirubín z väzby na bielkoviny (napr. sulfónamidy, novobiocín a i.). 

Cholestyramín znižuje resorpciu vitamínu K z GIT. 

 

Dávkovanie – dms p. o., i. m. a i. v. 0,020 g, dmd 0,040 g; th. dávka jednotlivá p. o. 0,005 až 0,015 

g, i. m. a i. v. 0,010 – 0,020 g, denná p. o. 0,005 – 0,030 g, i. m. a i. v. 0,010 – 004 g. 

Krvácanie po nepriamych antikoagulanciách: v prípade hroziaceho krvácania treba podať čerstvú 

krv, v ľahších prípadoch P. v dávke 5 – 15 mg, príp. o 8 – 10 h opakovane. Pri poklese faktora II, VII 

a X možno dávkou 1 – 5 mg upraviť hodnotu koagulačných faktorov bez prerušenia antikoagulačnej 

th. Účinok P. je protrahovaný a pri súčasnom vynechaní anti-koagulancií a vyšších dávkach môže 

dosiahnuť max. až o 24 h, keď sa môže dostaviť nežia-duca nadmerná zrážavosť. Preto treba voliť 

menšie dávky, liečivo podávať p. o. al. i. m., aby sa zabránilo tromboembolickej príhode.  

Krvácanie novorodencov: preventívne sa podáva rodičke 48 h (najneskôr 2 h) pred pôrodom 

v dávke 10 – 20 mg p. o., príp. ešte rovnaná druhá a tretia dávka. 

Prevencia a th. krvácania pri chorobách žlčových ciest a pečene: 1 – 3 mg/d, pri ťažších stavoch a 

cirhóze pečene 10 – 20 mg 1 – 2-krát/d p. o. až do úpravy protrombínového času. Pri obštrukcii 

žlčovodu sa súčasne podávajú soli žlčových kys. (zlepšujú resorpciu). 

Prevencia krvácania pred chir. výkonmi u pacientov so zníženou hodnotou koagulačných faktorov: 

10 až 20 mg p. o. 

Ostatné krvácavé stavy: pri deficite faktora II, VII a X sa podáva 10 – 20 mg vo forme kv., v prípade 

potreby 2 – 3-krát/d až do zatsvenia krvácania a úpravy koagulačných pomerov. Pri dlhodobej th. 

antibiotikami sa podáva preventívne 1 – 3 mg. Deťom < 1-r. sa podáva 2,5 mg 1 až 2-krát/d, 1 – 6-r. 

2,5 – 5 mg, 6 – 15-r. 5 – 10 mg. 

Prípravok – Injectio phytomenadioni, Analog XP
®
 pulv., Biosorbin MCT

®
 pulv., Centrum from A to 

Zinc
®
 tbl. obd., Centrum JR + Extra C

®
, Extra Calcium a Iron

®
 ctb., Enfelac Praemat

®
 pulv., Ensure 

Plus
®
 sol., Fresubin Nussgeschmack, Schokoladendeschmack a Vanil-legaschmack

®
 sol., Humana 

HN Heilnahrung
®
 pulv., mit MTC

®
 pulv. a O Frühnahrung

®
 pulv., Humana SL Special-Nahrung

®
 

pulv., Isocal
®
 pulv., Isomil

®
 pulv., Kanavit

®
 gtt. a inj., K-Ject

®
, Konakion

®
, Maxamaid XP

®
 pulv. 

Mephyton
®
, Meritene Chocolat, Erdbeere, Kaffee a Vanilla

®
 sol., Mono-Kay

®
, Nutramigen

®
 pulv., 

Nutrilon Low-Lactose
®
 pulv., Nutrilon Soya

®
 pulv., Nutrison Paediatric

®
 sol., Nutrison Standard

®
 

pulv. a sol., Nutrodrip Diabetes Caramel, Multifrucht, Neutral, Schoko a Spargel
®
 sol., Nutrodrip 

Energie Drink Vanille a Neutra Sonde
®
 sol., Paediasure

®
 sol., Pepti 2000 Variant

®
 pulv., Pepti 

Junior
®
 pulv., Peptisorb

®
 pulv., Precitene MCT 50 Himbeer, Orange, Oxtail a Vanille

®
 pulv., 

Prosobee
®
 pulv., Salvimustin Diabetes Neutral, Toffee, MCT 800 Neutral a 800 Mocca

®
 sol., 

Salvipeptid Liquid MCT Neutral a Mocca
®
 sol., Survimed Bananegatrank

®
 pulv., Sustacal Chocolate, 



Strawberry a Vanilla
®
 sol., Sustagen Chocolate

®
 pulv., Sustagen Vanilla

®
 sol., Traumacal Vanilla

®
 

sol., Vitalipid N Adult
®
 emulsio, Vitablipid N Infant

®
 inf.,Vivasorb

®
 pulv.  

phytonadiolum – fytonadiol, dihydrovitamín K1. 

phytoncida →fytoncídy. 

phytonematoda, ae, f. →fytonematódy. 

phytonosis, is, f. →fytonózy. 

phytopalentologia, ae, f. →fytopaleontológia. 

phytoparasitologia,a e, f. →fytoparazitológia. 

phytoparasitus, i, m. – [phyto- + g. parasítos príživník] fytoparazit, rastlinný príživník. 

phytopathogenes, es – [phyto- + g. pathos choroba + g. gignesthai vznikať] fytopatogénny, 

rastlinného pôvodu (choroba). 

phytopathologia, ae, f. – [phyto- + g. pathos choroba + g. logos náuka] →fytopatológia. 

phytophenomenologia, ae, f. – [phyto- + g. fainomenon jav, znak, znamenie + g. logos choroba] 

→fytofenomenológia. 

phytophilus, a, um →fytofilný. 

phytophotodermatitis, itidis, f. →fytofotodermatitída. 

phytophysiologia, ae, f. →fytofyziológia. 

Phythophtora cactorum – fotoftóra jahodová, pleseň, kt. vyvoláva hnitie plodov jahody.  

Phytophthora infestans – fytoftóra zemiaková, pleseň, kt. vyvoláva hnitie zemiakov; 

→Phycomycetes. 

phytoplasma, tis, n. →fytoplazma. 

phytopneumoconiosis, is, f. – [phyto- + g. pneumon pľúca + g. konis prach] fytopneumoko-nióza, 

zaprášenie pľúc vdýchnutím rastlinných častíc; →pneumokoniózy.  

phytopraecipitinum, i, n. →fytoprecipitín. 

phytopsychologia, ae, f. →fytopsychológia. 

phytoptosis, is, f. →fytoptóza. 

phytosensitinogenum, i, n. →fytosenzitinogén. 

phytosis, is, f. – [phyt- + -osis stav] →fytóza, choroba vyvolaná rastlinnými jedmi. 

phytosociologia, ae, f. →fytosociológia. 

-phytosterolum →fytosteroly. 

phytotherapia, ae, f. – [phyto- + g. therapeiá liečenie] fytoterapia, liečenie liekmi rastlinného pôvodu; 

→fytoterapia. 

phytotomia, ae, f. – [phyto- + g. tomé rez] →fytotómia. 

phytotoxinum, i, n. – [phyto- + l. toxinum jed] →fytotoxín. 

phytotronum →fytotrón. 

phytovirosis, is, f. – [phyto- + virosis] →fytovirózy. 

phytylmenaquinonum – fytylmenachinón, →vitamín K. 



 

 

 


