
piaďovkovité – Geometridae. Čeľaď motýľov, kt. húsenice sa líšia od húseníc ostatných motýľov tým, 

ţe medzi pravými nohami a pošinkami majú len 1 pár panôţok. Pri pohybe sa ich bruško dvíha 

oblúkovito hore, potom sa natiahne dopredu a húsenica sa prichytí pravými nohami. Potom opäť 

pritiahnu pošinky k pravým nohám a vyklenú bruško. Pohyb pripomína meranie piaďou (odtiaľ 

názov). U nás je známa piaďovka jesenná (Oporophtera brunata), jej húsenica poţiera listy na 

ovocných stromoch, a piaďovka egrešová (Abraxas grossularia), kt. húsenice vyţierajú listy a 

pupence na egrešoch a ríbezliach. 

pia  fraus – [l.] svätá loţ, milosrdná loţ 

pia mater – leptomeninx, mäkká plena; pokrýva mozog (p. m. encephali) a miechu (p. m. spinalis); 

obsahuje cievy. 

piata choroba – erythema infectiosum; →choroby. 

piata mozgová komora – starý názov cavum septi pelklucidi; prepokladalo sa totiţ, ţe dutina má 

komunikáciu s komorovým systémom, likvor však difunduje cez laminae septi pellucidi, dutina 

navyše nemá ependýmovú výstelku. 

Piavetrin
®
 – anthelmintikum; →piperazín. 

Piazofolina
®
 – tuberkulostatikum; →morfazínamid. 

piberalín – 1-(fenylmetyl)- 4-(2-pyridinylkarbonylpiperazín, C17H19N3O, Mr 281,36; anti-depresívum 

(Trelibet
®
). 

Piberalín 

 

 

pica, ae, f. - [l. straka] pika, chuť na zvláštne jedlá. 

picacismus, i, m. – [pica + -ismus] pikacizmus, chorobná túţba po nepoţivateľných látkach (u 

gravidných, detí, epileptikov). 

Picea – smrek; →Pinaceae. 

Picea abies – smrek obyčajný; Pinaceae. 

Picea excelsa (Lam.) Link. – smrek obyčajný (čes. smrk ztepilý). Ţltkastobiele, rovnomerne štie-

pateľné a pruţné, ľahko opracovateľné drevo sa pouţíva v drevárskom 

a papierenskom priemysle. Kôra obsahuje veľa tanínu. Surová sa spracúva na 

debnársku smolu, terpentín a kalafúnu. V ľudovej med. sa osvedčil odvar z 

mladých ihlíc a konárikov. 

Picea excelsa 

 

 

 

 

 

Picea pungens – smrek pichľavý, smrek strieborný. 

piceatannol – látka s protinádorovým účinkom, v organizme vzniká z resveratrolu v nádorových 

bunkách, ktoré deštruuje. 



piceín – syn. ameliarozid; piceozid; salicinereín; salinigrín; 1-[4-a-D-glukopyranozyloxy)fenyl]etanón, 

Mr 298,28; ihličky al. hranolky z metanolu, nachádza sa v Pinus picea L., Picea 

excelsa Link., Picea glehnii Mast., Coniferae. 

 

 

 

picén – 3,4-benzchryzén; 1,2,7,8-dibenzfenantracén, C22H24, Mr 278,33; nachádza 

sa v uhlí a rope po krakovaní; tvorí fluoreskujúce platničky z 

etylacetátu. 

 

 

Picén 

 

 

piceus, a, um – [l. pix smola] smolový, dechtový, lepkavý. 

Picidae – ďatľovité. Vtáky s rovným, dlátovitým zobákom. Dva prsty na nohách smerujúce dopredu a 

dva dozadu im umoţňujú dobre sa pohybovať po kmeni stromov. Ţivia sa obyčajne hmyzom ţijúcim 

pod kôrou a v dreve stromov. Zobákom vyďobávajú do nich dieru a tenkým, vysúvateľným jazykom 

vyberajú hmyz. Chvostom, kt. má pevné perá, sa pritom opierajú o kmeň stromov. 

Hniezdia v dutinách stromov, kt. si sami vytesávajú. Sú stále vtáky. U nás je 

najrozšírenejšia ţlna zelená (→Picus viridis), ţltozelený vták s červeným temenom. V 

jej potrave prevládajú mravce. Ďateľ väčší (Dendrocopus major) je čiernobiely, s 

červenou škvrnou na hlave. Ţije v lesoch a záhradách. Tesár čierny (Dryocopus 

martius) je najväčší, čierny, s červenou škvrnou na hlave, ţije v ihličnatých lesoch. 

Dendrocopus major (ďateľ väčší)  

 

Piciformes – ďatľovce, veľký rad vtákov s mocným, dlátovitým zobákom, jazyk majú dlhý 

a vysunuteľný. Nohy sú kratšie a šplhavé. Obývajú zalesnené oblasti všetkých svetadielov okrem 

Austrálie. Patria sem ďatľovité (→Picidae) a tukanovité (→Rhamphastidae). 

picilorex – 3-(4-chlórfenyl)-5-cyklopropyl-2-metylpyrolidín, C14H18ClN, Mr 235,75; anorektikum; 

hydrochlorid C14H19Cl2N (Roxenan
®
). 

Picilorex 

 

 

Pick, Arnold – (1851 – 1924) čes. psychiater a neurológ nemecko-ţidovského pôvodu. Po štúdiu vo 

Viedni a praxi v Berlíne pôsobil v praţských Kateřinkách, neskôr v psychiatrickej liečebni 

v Dobřanoch, od r. 1886 prof. na nem. univerzite v Prahe. Študoval afáziu, apraxiu, agramatizmus 

a prispel k lokalizácii mozgových funkcií Spolupracoval s Ottom Kahlerom 

Pickov príznak – [Pick, Alois, *1859, rak. intertista] →príznaky. 

Pickova choroba I – [Pick, Arnold, 1851 – 1924, praţský neurológ a psychiater] →choroby. 



Pickova choroba II – [Pick, Filip Joseph, 1834 – 1910, nem. dermatológ pôsobiaci v Prahe] Pickova 

cihrhóza pečene súvisiaca s chron. konstrikčnou perikarditídou (pseudocirhóza).  

Pickove bunky – [Pick, Arnold, 1851–1924, praţký neurológ a psychiater] →bunky. 

Pickove halucinácie – Pickove vízie. 

Pickove telieska – [Pick, Arnold ,1851 – 1924, praţský neurológ a psychiater] →telieska. 

Pickove vízie –  [Pick, Arnold ,1851 – 1924, praţský neurológ a psychiater] Pickove halucinácie, 

optické halucinácie pri org. procesoch v mozgovom kmeni. Pacient vníma steny miestnosti ako 

prehnuté a priestupné pre iné osoby. 

pickwickovský syndróm – [r. 1837, v posmrtných dielach klubu Pickwickovcov, opísal Charles 

Dickens extrémne obézneho chlapca Joea, kt. trpel ustavičnou somnolenciou] →syndrómy. 

Picornaviridae – [g. piko- veľmi malý + RNA-vírusy] pikornavírusy, starší názov nanivírusy, čeľaď 

najmenších, neobalených jednoreťazcových RNA-vírusov s Ø 20 – 40 nm a 32 kapsomérmi; 

rozoznáva sa 9 rodov. P. zahrňujú ~ 200 sérotypov, patria k najstarším známym vírusom (nálezy z 

egyptských kostolov ~ 1400 pred n. l.). Vírus slintavky prvý z vírusov rozpoznal Loeffler a Frosch r. 

1898. Poliomyelitídu ako vírusovú chorobu identifikoval Landsteiner a Popper r. 1909 (hoci vírus 

izolovali aţ po r. 1930). Pôvodnú klasifikáciu zaloţenú na fyz. vlastnostiach (hustota častíc a citlivosť 

na pH) a sérol. príbuznosti, nahradila klasifikácia zaloţená na sekvencii nukleotidov. 

 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Skupina IV: (+)sense RNA-vírusy 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Čeľaď        Rod                Typ 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Picornaviridae   Enterovírus   Poliovirus  
Rinovírus     Ľudský rinovírus A 
Hepatovírus     Hepatitis A virus 
      Kardiovírus   Vírus encefalomyokarditídy   
      Aftovírus   Vírus slintavky O   
      Parechovírus  Ľudský parechovírus  
      Erbovírus   Vírus konskej rinitídy B   
      Kobuvírus   Vírus Aichi      
      Teschovírus   Teschovírus ošípaných 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Genóm pozostáva z jedného lineárneho vlákna s/s (+)sense-RNA, Mr 2,5.10
6
 s ~ 12 génmi, kt. 

meria 7,2 kb (HRV14) aţ 8,5kb. Genómová RNA je infekčná (~1 × 10
6
-krát menej infekčná ako 

intaktná častica, hoci nákazlivosť zvyšuje zavedenie RNA do buniek transfekciou). P. sa prenášajú 

kontaktom a kvapôčkovou infekciou. U ľudí a zvierat vyvoláva cäčšinou asym-ptomaticky 

prebiehajúce infekcie dýchacieho a tráviaceho systému, niekedy s postihnutím CNS.  

Charakteristika (+)sense-RNA vírusov – na 5
,
-konci (dôleţitom pre transláciu, virulenciu a pp. aj 

enkapsidáciu) je dlhá oblasť (600 – 1200 báz) a kratšia 3
,
-oblasť (50 – 100 báz), dôleţitá pre 

syntézu (–)povrazcov), kt. neprešli transláciou. 5'-UTR obsahuje sek. štruktúru ,,ďatelinového listu“ 

známu ako IRES (Internal Ribosome Entry Site). Zvyšok genómu kódu-je jediný ,,polyproteín“ medzi 

2100 – 2400 AA. Obidva konce genómu sú modifikované, 5'-koniec kovalentnej pripojeným malým, 

zásaditým proteínom VPg (~23 AA), 3'-koniec polyadenyláciou (sekvencie kys. polyadenylovej nie 

sú gen. kódované, ide o polyadenylačný signál smerujúci od 3'-konca ako pri mRNA eukaryotov).  

Kapsidu kubickej symetrie tvorí 32 kapsomér. Pozostáva z husto usporiadaných eikozahedrických 

60 protomérov, z kt. kaţdý sa skladá zo 4 polypeptidov, VP1, 2, 3 a 4 – všetky vznikajú štiepením 

pôvodného protoméru VP0, s (pseudo) T = 3 obalom. Častica má Ø 27 aţ 30 nm (v závislosti od 

typu a stupňa desikácie), kým dĺţka genómu (vystretého) je ~2,500 nm, preto je genóm pevne 



obalený v kapside spolu s iónmi Na
+
 > al. K

+
 al. polyaniónmi (pri rinovírusoch), čím tvoria protiváhu 

negat. iónom foforečnanových skupín. 

Replikácia P. je jednostupňový proces prebiehajúci výlučne v cytoplazme, a to aj v enukleo-vaných 

bunkách a inhibuje ho aktinomycín D. Identifikovali sa rôzne bunkové receptory pre rozličné skupiny 

pikoranvírusov. 

Atómovú štruktúru komplexu poliovírusu s receptorom opísal Belnap a spol. (2000). Štruk-túra 

sérotypu 1 poliovírusu viazaného na CD155 sa porovnávala so štruktúrou rinovírusu via-zaného na 

jeho bunkový receptor ICAM-1. V obidvoch prípadoch sú receptorové molekuly dlhé, vyčnievajú nad 

povrchom bunky a viaţu sa na ,,kaňón“ vírusovej častice. V prípade rinovírusov je ICAM-1 dlhá 

molekula, kt. vyčnieva priamo do kaňónu, kým CD155 leţí na povrchu vírusovej častice pozdĺţ 

kaňónu. 

Rozbalenie (angl. uncoating) po adhézii na receptor vírus moţno opäť eluovať, ale po elúcii 

nastávajú konformačné zmeny častice následkom straty VP4, pričom sa stráca infekčnosť (to je 

súčasne prvá fáza rozbalenia). 

Translácia – kinetika replikácie P. je rýchla, cykly sa ukončujú v priebehu 5 – 10 (typicky 8) h. 

Genómová RNA podlieha translácii priamo na polyzómoch, ale ~ 30 min po infekcii sa prudko 

zniţuje proteosyntéza skoro na nulu (tzv. záraz, angl. shut off): 

 

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

Čas po                Dej 

infekcii  

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

1 – 2 h    Prudký pokles syntézy makromolekúl v bunke, marginácia chromatínu (strata homogénneho vzhľadu  

        jadra) 

2,5 – 3 h   Začiatok protreosyntézy; vakuolizácia cytoplazmy, začiatok uzatvárania jadra a šírenia navonok 

3 – 4 h      Permeabilizácia plazmatickej membrány 

4 – 6 h      Hromadenie vírusov v cytoplazme (niekedy viditeľné kryštáliky) 

6 – 10 h     Lýza buniek, uvoľnenie vírusových častíc 

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

Záraz je pp. následkom štiepenia 220-kD komplexu viaţuceho čiapočku (cap-binding complex, 

CBC), kt. sa zúčastňuje na väzbe čiapočkovej štruktúry m7G na 5'-konci eukaryotickej mRNA v 

priebehu iniciácie translácie. Na tomto deji sa zúčastňuje proteín 2A poliovírusu. 

5'-UTR obsahuje vnútorné ribozómové vstupné miesto (angl. internal ribosome entry site, IRES, tzv. 

pristávaciu dráhu, angl. landing pad). Normálne transláciu iniciuje väzba ribozómu na 5'-metylovanú 

čiapku (angl. cap), potom prebieha skenovanie pozdĺţ mRNA s cieľom nájsť prvý iniciačný AUG. 

Tieto procesy prebiehajú na IRES, čo umoţňuje RNA pikornaví-rusov pokračovať v translácii po 

degradácii CBC. 

Polyproteín sa najprv štiepi pôsobením P2A na P1 a P2P3. Ďalšie štiepenenie vykonáva 3C hlavná 

proteáza pikornavírusov. Všetky tieto štiepenia sú vysoko špecifické (terče liečiv): 

Replikáciu genómu jedným z utvorených produktov katalyzuje vírusová RNA-dependentná RNA-

polymeráza (3D), kt. kopíruje genómovú RNA za vzniku sense-reťazca. Ten tvorí templát pre 

syntézu (+)-reťazca genómovej RNA, kt. vzniká cestou mnohoreťazcovej replikatívneho 

intermediárneho komplexu (RI). Pokusy s transkripciou in vitro ukázali dva moţné modely replikácie 

genómu: (–)-sense cRNA slúţia ako templát pre mnohopočetné (+)-sense reťazce, z kt. niekt. sa 

prekladajú, kým iné tvoria v RNA.  



Predpokladá sa, ţe RNA sa zabalí do preformovanej kapsidy, molekulové interakcie medzi 

genómom a kapsidou zodpovednou za tento proces však nepoznáme. Prázdna (porušená) kapsida 

je pri pikornavírusových infekciách beţná. Kapsidy sa hromadia štiepením prekurzorov polyproteínu 

P1 na protoméry, kt. pozosotávajú z VP0,3,1, kt. sa spájajú obaľujúc genóm. 

Uvoľňovanie vírusu z cytoplazmy sa deje väčšinou po lýze bunky, pp. naprogramovaným procesom. 

Vírus hepatitídy A sa uvoľňuje bez lýzy a predstavuje moţnosť perzistentnej infekcie.  

picrogeusia, ae, f. – [g. pikros horký, ostrý + g. geusis chuť] pikrogeuzia, pocit abnormálnej horkosti v 

ústach. 

picrogeusia, ae, picrogeusis, is, f. – [g. pikros horký + g. geusis chuť] pikrogeuzia, pocit 

abnormálnej horkosti v ústach.  

Picus viridis – ţlna zelená. Je to ţltozelený vták s červeným temenom, rovným, dlátovitým zobákom 

z čeľade ďatlovitých (Picidae). Je ~ 30 cm veľký. V jeho potrave prevládajú mravce, kt. loví priamo z 

mraveniska, ale aj rôznym hmyzom, kt. vyťahuje spod kôry stromov lepkavým jazykom, dlhým aţ 10 

cm. 

Pidilat
®
 cps. a Pidilat 5‹ cps (Giulini Pharma) – Nifedipinum 5 al. 10 mg v 1 cps., blokátor vápnikových 

kanálov, vazodilatans, antihypertenzívum; →nifedipín. 

piebaldizmus, pieboldizmus – [angl. piebald strakatý] ohraničené depigmentácie koţe; albinismus 

congenitus circumscriptus partialis.  

piecemeal-nekrózy – [angl. piecemeal kúskovito] nekrózy vzhľadu dier vyţratých od molí. Ide o 

nekrózy hepatocytov na periférii pečeňových lalôčikov, so zápalovou infiltáciou portálnych oblastí, 

kt. presahujú na pečeňový lalôčik. Typický nález pri chron. agresívnej hepatitíde. 

piedra – [špan. kameň] trichospória, vlasové uzlíčky, vyvolané druhmi Trichosporon a Piedraia. 

Uzlíčky vo vlasoch a v koţi tvrdosti kameňa, kt. sa vyskytujú v trópoch. Infekcia sa prenáša 

kontaktom, napr. pri kúpaní. 

Piedraia hortai – syn. Trichosporon hortai, Microsporum hortai, vlasové huby, kt. patria 

k askomycétam; pôvodca piedry. Ide o septované a rozvetevené mycely s vretenovitými askami a 

askosporami. 

pieprovité – Piperaceae. Čeľaď dvojklíčnolistových rastlín, priamych al. ovíjavých bylín al. krov, 

zriedka stromov. Majú jednoduché, obyčajne striedavé listy. Nahé kvety sú obojpohlavné al. 

jednopohlavné (jednodomé al. dvojdomé). Plodom je kôstkovica al. bobuľa. Rastú v trópoch (12 

rodov, 1400 druhov). Piepor čierny (Piper nigrum) poskytuje čierny a biely piepor (čierne a biele 

korenie). Piepor betelový (Piper betle, Chavica betle) má listy ostrej chuti, kt. sa ţujú. Niekt. druhy 

rodu pieprovec (Peperomia) sa pestujú ako okrasné rastliny. 

Pierididae – mlynárikovité. Čeľaď hmyzu s radu motýľov, podradu úzkokrídlych. Stredne veľké, 

obyčajne biele al. ţlté denné motýle. Ich dlhé zelené húsenice Ţijú najmä na bylinách, niekt. aj na 

stromoch. Kukly sú valcovité, mierne hranaté, zavesené koncom tela a upevnené hodvábnym 

vláknom okolo pása. Mnohé druhy škodia najmä na kapuste a keli. Zelené, aţ 4 cm dlhé húsenice 

mlynárika kapustového s hnedou hlavou (Pieris brassicae) zničia aj celé záhony kapusty. Ich 

prirodzeným nepriateľom je lumčík ţltonohý. Na kapustovitých rastlinách ţijú bledozelené, 

ţltopásikované húsenice mlynárika repového (Pieris rapae). Opísaných je ~1500 druhov. 

Pierre-Marieova choroba – [Marie, Pierre, 1853 – 1940, franc. neurológ] →choroby. 

Pierre-Marieva-Bechterevova choroba – [Marie, Pierre, 1853 – 1940, franc. neurológ; Bechterev, 

Vladimir Michajlovič von, 1857 – 1927, rus. neurológ pôsobiaci v S. Peterburgu] →choroby. 



Pierre Robinov syndróm – [Robin, Pierre, 1867 – 1950, paríţsky stomatológ] Robinov sy.; 

→syndrómy. 

Piersonova choroba →choroby. 

piesis, is, f. – [g.] piéza, krvný tlak. 

pieskarka bielopása – Andrena albofasciata, samotárska včela, kt. si vyhrabáva v piesočnej pôde 

chodby, v kt. sú komôrkami, kde sa vyvíja v kaţdej osobitne jedna larva. 

pieskovec – spevnený jazerný, morský a i. piesok. Obsahuje zrná kremeňa, v menšej miere zrná 

ţivca a šupinky muskovitu, kt. sú spojené ţelezitým, vápnitým, kremitým al. ílovitým tmelom. 

Pevnosť a trvácnosť p. závisia od mnoţstva a charakteru tmelu. Najpevnejšie p. sú spojené 

kremitým tmelom, p. s ílovitým tmelom ľahko zvetrávajú. P. sa pouţíva v stavebníctve (stavebný 

kameň) a sochárstve. 

Piesmatidae – sietnačkovité, čeľaď z rodu Piesma tvoria malé podlhovasto oválne bzdochy 

ploského tela. Na predohrudi majú pozdĺţne rebrovité výrastky. Predné krídla majú husto 

mrieţkovito bodkované. Známych je ~ 20 druhov. Na repe škodí sietnačka repná (čes. sítěnka 

řepná, Piesma quadrata), kt.pri cicaní prenáša vírusovú chorobu, tzv. európsku kučeravosť cukrovej 

repy. Napadnuté listy sa skrúcajú a nakoniec odumierajú. Rastlina sa bráni tým, ţe tvorí nové listy, 

kt. sietnačka tieţ poškodzuje. Sietnačka škodí na repných poliach od začiatku apríla do konca 

okróbra. Prezimuje na poliach pod repnými odpadkami, v tráve, v apríli po spárení znáša vajíčka na 

spodnú stranu mrlíkovitých rastlín. Ničením týchto burín moţno predchádzať napadnutiu cukrovej 

repy.  

piesok – nespevnená úlomkovitá usadenina veľkosti zŕn 0,05 – 2 mm. Väčšina zŕn je z kremeňa, 

ostatné sú zo ţivca a i. úlomkov hornín (zirkónu, turmalínu, granátu ap.) Ryţovaním moţno z 

pieskovcových náplavov čadič úţitkové minerály (cínovec, zlato, volframit, monazit ap.). Spevnením 

p. vzniká pieskovec. P. sa pouţíva v stavebníctve (pri príprave malty), v hutníctve (zlievarenské p.), 

ako filtračný materiál, sklárska surovina, prísada do ohňovzdorných a tehliarskych ílov, leštiaci a 

brúsny prášok, prísada pri emailovaní a glazúrovaní keramických výrobkov. Najcennejšie p. sú z 

neogénnych (treťohorných) súvrství al. z pokryvových útvarov a náplavov riek. 

piestik – samičie pohlavné orgány kvetov; fľaškovitý útvar v krytosemenných rastlinách. Samičie 

kvetné orgány sú plodolisty (gynoceum). Sú to kvetné orgány, na placentách (semeniciach) kt. 

vznikajú vajíčka. Sú ploché, listovité, šupinovi té, al. spolu zrastajú na dutý p. (krytosemenné 

rastliny). Ak je v kvetoch krytosemenných rastlín viac plodolistov, kaţdý plodolist utvorí jeden p., 

takţe v kvete je niekoľko voľných p. (apokarpné gynoceum: iskerník, jahoda), al. všetky plodolisty 

zrastajú do jediného p. (cenokarpné gynoceum: ľalia, rajčiak, fialka, silenka).  

piesťovka štetinová – Pistillaria setipes, bazídiová huba z čeľade kyjačikovitých (Clavariaceae). Má 

aţ 1 cm vysokú, podlhovastú bielu plodnicu na veľmi tenkej stopke. 

Piešťanské kúpele – svetoznáme kúpele s liečivými prameňmi termálnej hypotonickej vody síranovo-

uhličitanového, vápenato-sodného a sírneho charakteru. Vyviera z tektonických zlomov z hĺbky ~ 

2000 m. Jej teplota pri prameni je 67 °C. Zloţenie vody sa nemení, obsahuje ~ 1500 mg/l 

minerálnych látok. Nachádzajú sa na juhozáp. Slovensku v sev. výbeţku slnečnej, teplej 

Podunajskej níţiny, pod úpätím záp. výbeţkov Povaţského Inovca v nadm. výške 162 m. Celé 

kúpeľné mesto leţí na rovine pri brehoch Váhu. Najstaršie stopy po osídlení okolia termálnych 

prameňov dnešných kúpeľov pochádzajú z posledného medziľadového obdobia.  

Piešťanské liečivé pramene objavili pp. rímski vojaci pred takmer 2000 r. Rímske légie pod velením 

Marca Aurélia sa vraj na tomto území pohybovali a budovali tu svoje vojenské tábory. Blízke nálezy 

pravekých sídlisk svedčia o ľudskej prítomnosti v tejto oblasti uţ v dobe kamennej. Svedčí o tom 



unikátna soška ţeny, nájdená neďaleko prameňov r. 1938, známa ako Venuša z Moravian, 

vyrezaná z mamutieho kla. Pokladá sa za najstarší doklad výtvarného prejavu na Slovensku. Jej vek 

sa odhaduje na 22 500 r. Prvá písomná zmienka o osídlení oko-lia prameňov je z r. 1113. Mnísi 

templári, neskôr benediktíni v 12. stor. vo svojich kronikách blahorečili ozdravujúcu moc termálnej 

vody. Prvá kniha, v kt. sa spomínajú piešťanské pramene ako liečivé, je spis De admirandis 

Hungariae aquis hypomnemation od Georga Wernhera (Bazilej 1549). Johann Crato de Kraftheim v 

17. storočí v diele Päť kníh lekárskych rád odporúčal liečiť ischias v Piešťanoch 30 d. 

Kúpeľná th. pozostáva z komplexu procedúr, ako je kúpanie v teplej minerálnej vode, aplikácia 

sadrovo-sírnej termy (64 – 70 °C, známe uţ v 12 stor. a vyuţívali sa od 16. stor.) a sírovo 

termálneho bahna. Pouţíva sa tu aj cielená funkčná rehabilitácia, pohybová th., manipulačná th., 

fyz. a medikamentózna th., ako aj diétna liečebná výţiva. Klasické Napoleonské kúpele sú z r. 1813, 

kúpeľné budovy z 19. – 20. stor., kolonádový most z r. 1930 – 33, socha barlolamača z r. 1934. 

Termálne kúpalisko Eva. V blízkosti Piešťan je jazero Sĺňava. 

Indikácie – 1. reumatické zápalové choroby (reumatoidná artritída, spondylitis ankylosans); 2. 

degeneratívne ochorenia pohybového aparátu (artrózy, entezopatie, artropatie pri neuropatiách); 3. 

metabolické artropatie (dna, ochronóza, chondrokalcinóza, pri diabetes mellitus, osteoporóza); 4. 

extraartikulárne afekcie (entezopatie, tendinitídy, tenosynovitídy, burzitídy, pseudoradikulárny sy.); 

5. nervové choroby (lumboischiadický, cervikobrachiálny a cervikokraniálny sy., stavy po zápaloch 

CNS a periférneho nervového systému, centrálne a periférne obrny, neuropatie pri metabolických 

poruchách); 6. následné stavy po úrazoch a operáciách končatín a chrbtice; 7. vitia staturae, 

statodynamická insuficiencia; 8. predčasné prejavy starnutia v oblasti pohybového aparátu a 

obezita. 

Indikácie u detí – 1. sy. periférneho motorického neurónu akejkoľvek etiológie (chabé obrny); 2. 

svalová dystrofia a iné myopatie; 3. detská mozgová obrna (mozočkové sy. a príbuzné stavy a 

poruchy pohyblivosti v rámci malých mozočkových postihnutí); 4. iné poruchy pohyblivosti 

centrálneho pôvodu, po zápaloch mozgu a miechy, degeneratívne a heredofamiliárne choroby 

ovplyvniteľné rehabilitáciu, poruchy pohyblivosti po cievnych mozgových príhodách, úrazoch mozgu, 

operáciách benígnych nádorov CNS; 5. juvenilná  chron.  artritída a i. chron. choroby kĺbov a 

chrbtice; 6. vrodené ortopedické chyby pohybového aparátu; 7. stavy po úrazoch a ortopedických 

operáciách s poruchou motorickej funkcie; 8. skoliózy; 9. osteochondrózy.  

Kontraindikácie – infekčné choroby, akút. štádium akejkoľvek choroby, obehová slabosť 

akéhokoľvek pôvodu, akút. tromboflebitídy, labilný diabetes s opakovanou acidózou, často sa 

opakujúce krvácanie, kachexia, malígne nádory a pohlavné choroby, epilepsia, ataky psychóz, 

toxikománia a chron. alkoholizmus, pacienti odkázaní na cudziu pomoc, inkontinencia moču a 

stolice, gravidita.  

Liečebné postupy – z prírodných liečebných zdrojov sa vyuţívajú termálne minerálne vody a sírne 

bahno. Minerálna voda sa aplikuje najčastejšie formou vaňových kúpeľov (35 – 38 °C, a to 10 – 20 

min) al. bazénových kúpeľov pri teplote vody (38 – 40 °C, pričom sa záťaţ reguluje hĺbkou ponoru 

pacienta, resp. dĺţkou trvania kúpeľa 5 – 30 min). Jedinečnosťou Piešťan sú bazény s prírodným 

dnom, do kt. cez bahnovú vrstvu priamo vyviera voda, čím vzniká zriedený bahenný kúpeľ. 

Termálna voda sa pouţíva aj pri perličkových a uhličitých kúpeľoch. 

Bahnové procedúry sa podávajú vo forme čiastočných al. celkových zábalov. Mnoţstvo podaného 

bahna sa pohybuje sa od 5 do 70 kg, jeho teplota od 40 do 46 °C a čas aplikácie od 15 do 25 min. 

Súčasťou th. je rehabilitácia, najmä liečebný telocvik. Cvičenia sú individuálne i skupinové, vo vode, 

na závesoch al. kladkách, formou trakcie na suchu i vo vode. Vhodným doplnkom je rehabilitačné 

plávanie, facilitačné metódy, mobilizačné techniky, elektrostimulácia, hladiace techniky, ako aj 

klasické a reflexné masáţe. a i. Ochladená termálna voda sa vyuţíva na aplikáciu vodoliečebných 



procedúr, ako sú podvodné masáţe, vírivé kúpele a škótske streky (striedanie prúdu studenej a 

teplej vody, vyuţívané na otuţovanie a relaxáciu organizmu). Pouţívajú sa rôzne druhy 

elektroterapie, ako je aplikácia galvanických, diadynamických a interferenčných prúdov, ďalej 

ultrazvuk, magnetoterapia a rôzne druhy svetloliečby z ume-lých zdrojov. Pri funkčných blokádach 

pohybového aparátu sa pouţíva manipulačná liečba a akupunktúra. Súčasťou komplexnej 

balneoterapie je medikamentózna liečba, liečebná výţi-va a psychoterapia.  

Na profylaxiu a regeneráciu síl slúţia tieto programy: 

Antistresový program – je zameraný na psychickú a fyzickú relaxáciu, pozostáva z vybraných 

vodoliečebných procedúr, plávania a skupinovej gymnastiky v termálnej vode, sauny, fitnessu, 

cvičenia v prírode, príp. tenisu. Vhodným doplnkom je účasť na kultúrnych podujatiach. 

Beauty a Fitness program – je určený pre ţeny, kt. majú záujem o zlepšenie zdrav. stavu a krásy. 

Aplikuje sa vhodný druh stravy, vodoliečebné procedúry, klasické a reflexné masáţe, solárium, 

plávanie v termálnej vode, sauna, fitness a cvičenie v prírode, príp. tenis. K dispo-zícii sú kultúrne 

podujatia, kozmetické sluţby a konzultácie s kozmetickou a psychológom. 

Ďalšie doplnky programu: dentálna hygiena a ošetrenie (vrátane zhotovenia protéz a zubných 

implantátov) a kozmetické procedúry (manikúra, pedikúra, depilácia, laserové ošetrenie pleti, 

pleťové výţivné masky a obklady). 

Balneorehabilitačné centrum I (Irma, Napoleonské kúpele a kúpeľný hotel Pro Patria) slúţi hosťom 

ubytovaným v kúpeľných hoteloch Thermia Palace, Jalta, Park, Pro Patria a deťom z liečebne 

Zelený strom. Prevádzkuje centrálne biochemické laboratórium. 

Balneorehabilitačné centrum II – samostatný trakt medzi kúpeľnými hotelmi Balnea centra a je 

prepojené systémom chodieb na s kúpeľnými hotelmi Balnea Palace a Balnea Esplanade, ako aj s 

kúpeľnými hotelmi Balnea Splendid a Balnea Grand, kt. hosťom slúţi. Prevádzkuje centrálne 

funkčné laboratórium, röntgenológiu a denzitometriu. Balneorehabilitačné centrá poskytujú všetky 

med. sluţby a th. procedúry, oxygenoterapiu a fitnesscentrum je k dispozícii spravidla aj priamo vo 

svojom kúpeľnom hoteli. 

Termálne pramene sadrovo-sírovej vody a liečivé bahno sa pouţívajú od 16. stor. Vlastníkom 

kúpeľov bol dlhé roky šľachtický rod Erdödyovcov. Po napoleonských vojnách v roku 1822 dali 

postaviť prvý kúpeľný dom, dodnes zachovaný a pamiatkovo chránený, známy ako Staré al. 

Napoleonské kúpele. Rozmach prinieslo kúpeľom aţ ich prevzatie meštianskou rodinou 

Winterovcov. Na začiatku 20. storočia tu vyrástli v secesnom štýle Hotel Royal (1906), kúpeľný hotel 

Thermia Palace s budovou balneoterapie Irma (1912), ďalej kúpeľný hotel Pro Patria (1916) a v 

rokoch tridsiatych hotel Excelsior (dnes Jalta). 

V 80. r. 20. stor. bolo postavených niekoľko novších kúpeľných domov: Balnea Palace, Bal-nea 

Grand, Balnea Splendid a nakoniec Balnea Esplanade. Dnes majú kúpele 2400 postelí, rozkladajú 

sa na 40 ha pôdy, sčasti v strede mesta Piešťany, ale zväčša na ostrove, utvorenom riekou Váh a 

jej ramenom.  

Symbolom kúpeľov je socha Barlolámača od sochára R. Kuhmayera, od r. 1933 je v pre-vádzke 

Kolonádový most vystavaný vo funkcionalistickom slohu podľa návrhu slov. architek-ta Emila 

Belluša. V parkoch sú inštalované sochy významných slovenských a svetových sochárov. V kaţdej 

ročnej dobe sa tu poradiajú kultúrne podujatia. Hlbšie preniknúť do histórie kúpeľov, Piešťan a ich 

širšieho okolia umoţňujú zbierky a exponáty Balneologického múzea, ktoré sídli v Kúpeľnej dvorane 

v mestskom parku. 

Piettova metóda →metódy. 



piezoelektrický kryštál – [g. piesis tlak] vyuţíva piezoelektrický jav, t. j. elekt. polarizáciu niekt. 

kryštalických dielektrík, vyvolanú ich mechanickou deformáciou (priamy piezoelektrický jav). 

Mechanická deformácia niekt. kryštálov vyvolaná ich elekt. polarizáciou sa označuje za obrátený 

piezoelektrický jav. P. k. je napr. kremeň (SiO2), Seignettova soľ (NaKC4H4O6.4 H2O) a pouţívajú sa 

v elektrotechnike a ultraakustike na stabilizáciu vysokofrekvenčných oscilátorov, ako indikátory 

tlaku, generátory ultrazvuku a pod. 

pifarnín – 1-(1,3-benzodioxo-5-ylmetyl-(4-(3,7,11-trimetyl-2,6,10-dodekatrienyl(piperazín, C27H40N2O2, 

Mr 424,63; neanticholínergický inhibítor sekrécie ţalúdkovej šťavy. Je zmesou 4 stereoizomérov, ZZ, 

EZ, ZE a EE; antiulcerózoum (U-27
®
, Pifazin

®
). 

Pifarnín 

 

pifoxím – syn. pixifenid; 1-[[4-[1-(hydroxyimino)etyl]fenyloxy]-acetyl]piperidín, C15H20N2O3, Mr 276,34; 

antiflogistikum (SW 77
®
, Flamanil

®
). 

Pifoxím 

 

 

pigment – [l. pigmentum farbivo] tuhá látka, kt. schopnosť zafarbiť inú látku, al. transparent-nú látku 

urobiť nepriehľadnou; →farbivá. P. (práškové farby) sú nerozp. v prostredí, v kt. sú rozptýlené. Z 

chem. stránky sa delia na anorg. a org. Podľa pôvodu sa anorg. delia na prírodné a umelé. 

Prírodné anorg. p. sa vyskytujú v prírode ako nerasty v podobe rozličných hliniek. Vyrábajú sa fyz. 

úpravami (plavením, mletím, triedením, prepieraním, filtráciou, sušením), pri kt. sa chem. zloţenie 

nemení. Biele prírodné p. sú krieda, ťaţivec a mastenec, ţlté sú okry, hnedé sieny, umbry a 

kasselská hnedá.  

Umelé anorg. p. sa pripravujú chem. procesmi z prírodných surovín, pri kt. sa mení podstata 

východiskovej  suroviny.  Sú  to  najmä  biele  p.: titánová bieloba, zinková bieloba, lipotóny a blanc-

fixe; červené p.: ţelezitá červeň, mínium a rumelka; modré p.: ultramarín a ferokyani-dové modré; 

zelené p.: oxid chromitý; ţlté p.: chrómová ţlť a zinková ţlť; čierne p.: sadze a ţelezitá čerň; ostatné 

p.: bronzy, kt. podstatu tvoria práškové kovy a ich zliatiny (napr. hliník, zinok, meď, striebro a zlato). 

Org. p. sa nazývajú pigmentové farbivá a pripravujú sa synteticky vo všetkých farebných odtieňoch 

okrem bielej. V organizme sa p. vyskytujú v rozp. al. korpuskulárnej forme (v podobe zrniečok, 

hrudiek al. kryštálov). Zapríňujú charakteristické sfarbenie buniek al. tkanív (→pigmentácia). Delia 

sa na endogénne a exogénne. 

Endogénne p. vznikajú v tele činnosťou špecializovaných buniek al. pri premene hemoglobínu. 

Patria sem: 1. autogénne p. (ceroid, lipofuscín, lipochróm, melanín, pigment pri ochronóze); 2. 

hemoglobinogénne p. (bilirubín, hematoidín, hemosiderín, myoglobín, porfyríny); 3. neistého pôvodu 

(melanosis coli). 

Exogénne p. sa môţu do tela dostať cez koţu a sliznice, GIT a dýchacími cestami. Do kože sa 

exogénne p. dostávajú pri traumatickej tetováţi (tatuatio) v súvislosti s poranením (čiastočky 

strelného prachu sa inkorporujú do koţe v mieste vstrelu, cestný prach do odrenín ap.). Pri 

okrasnom tetovaní sa nabodáva koţa špeciálnymi aparatúrami zväzkami ihiel a do vpichov sa 

vtierajú rôzne farbivá (čínsky tuš, oker a i.), pričom vznikajú viacfarebné obrazce. Môţu sa tetovať aj 

sliznice. Pri pracovných úrazoch sa môţu dostať do očného bulbu črepiny ţeleza, kt. v sklovci 

oxidujú a vyvolávajú hrdzavé skalenie (siderosis bulbi). Pri vniknutí medenej črepiny do bulbu vzniká 

chalkóza (chalcosis bulbi) ţelezná črepina v koţi sa pomaly oxiduje a rozpúšťa, pričom sa opuzdruje 



(sideróza kože). Nápadné sfarbenie koţe môţe zapríčiniť baktériový p. (Pseudomonas aeruginosa 

vyvoláva modravé sfarbenie hnisu, Aspergillus fumigatus tvorí zelené povlaky na stenách tbc 

kaverien, v dôsledku činnosti B. prodigiosus v intertriginóznych miestach sa tvorí červený p., kt. 

sfarbuje koţu a pot – krvavý pot). 

Cestou GIT vnikajú do tela niekt. kovy a ich soli. Argyróza je špinavosivé sfarbenie koţe, vyvolané 

ukladaním striebra po podávaní liekov obsahujúcich soli striebra, v podobe zrniečok v bazálnej 

membráne potných ţliaz, bunkách hladkej svaloviny, stene glomerulových kapilár a i. 

Chryzocyanóza je modrasté sfarbenie koţe, kt. vzniká po dlhodobom podávaní koloidného zlata i. v. 

Niekt. ťaţké kovy (Bi, Pb, Sb), kt. sa vstrebávajú cez GIT, zapríčiňujú tvorbu sivastočiernemu ,,lemu“ 

na okraji ďasien. Ide o reakciu sírovodíka, kt. tvoria baktérie ústnej dutiny so zlúč. kovov za vzniku 

čiernych sulfidov. V minulosti sa vyskytovali rádioaktívne depozity rtg kontrastnej látky torotrastu v 

RES, kt. vyvolávali nekrózy, jazvenie aţ cirhózu pečene a vznik zhubných nádorov najmä RES. 

Dýchacími cestami sa do tela dostávajú látky jemne rozprášené vo vzduchu; →pneumokonióza. 

pigmentácia – [pigmentatio] charakteristické sfarbenie koţe, očí, vlasov, tkanív a buniek, kt. 

podmieňuje ho prítomnosť →pigmentov rozp. al. v korpuskulárnej forme (v podobe zrniečok, hrudiek 

al. kryštálov). P. je jeden z najvýraznejších znakov na určenie rasovej príslušnosti. Mení sa vekom 

(tmavnutie al. sivenie vlasov). Nezávisí od prostredia, ale od mnoţstva a uloţenia →melanínu. 

Hypopigmentácia – je patol. nedostatok pigmentu. Môţe byť vrodený al. získaný. K vrodeným 

formám nedostatku melanínu patrí parciálny (,,foxteriérová kresba“) a celkový albinizmus. Totálny 

albinizmus spojený s nystagmom a zníţenou ostrosťou zraku je autozómovo recesívne dedičná 

choroba (v Holandsku sa rody albinotikov označujú ako kakerlaken). Samostatné postihnutie celého 

okulokutánneho melacytového systému zahrňuje albinizmus s pozit. a negat. tyrozinázou, 

okulokutánny albinoidizmus (dominantná dedičnosť) a okulokutánny xantoalbinizmus (ţltý melanín s 

odlišnou chem. štruktúrou). Sem patrí aj pajboldizmus (angl. pieboldism), dominantne dedičný 

parciálny albinizmus, kt. sa prejavuje bielymi švrna-mi koţe, vlasov al. očí; spája sa s hluchotou. 

Získané hypopigmentácie zahrňujú vitiligo a leukodermu. Vitiligo ostro ohraničená škvrna 

depigmentácie koţe, kt. môţe vzniknúť v rôznych oblastiach. Pri postihnutí vlasatých častí sú vlasy 

biele. Okraje škvŕn bývajú hyperpigmentované. V postihnutej časti je nedostatok pigmentu v 

melanozómoch. Predpokladá sa autoimunitná blokáda funkcie melanocytov. Leukoderma je 

loţisková strata pigmentu po prekonanom, napr. psoriatickom al. syfilitickom zápale. Na rozdiel od 

vitiliga sú hranice škvrny neostré a plynule prechádzajú do pigmentovanej koţe. 

Hyperpigmentácia – nadmerná pigmentácia koţe. Miestna hyperpigmentácia koţe (melanmo-

dermia) vzniká pri opaľovaní (melanodermia solaris), účinkom rtg ţiarenia. V gravidite môţe 

vzniknúť nepravidelná hyperpigmentácia koţe, najmä tváre (chloasma gravidarum). Pigmentové 

škvrny na tvári vznikajú aj pri chorobách maternice (chloasma uterinum) a i. orgánoch (pečene). 

Difúzna hyperpigmentácia koţe a slizníc je typická pre Addisonovu chorobu (grafitové škvrny na 

gingíve a okolo zubov). Jej príčinou je nedostatočná tvorba MSH v dôsledku porušenej spätnej 

väzby osi hypofýza–nadobličky. Sem patria aj pehy (ephelides), hyperpigmentácia kachektických 

ľudí s nádormi (melanodermia cachecticorum), zanedbaných ľudí s nízkou úrovňou hygieny (cutis 

vagantium), pri pôsobení vši šatovej. 

K patol. endogénnym p. patrí hemochromatóza (bronzový diabetes, pigmentová cirhóza), 

hemosideróza, flavínový, rubínový a verdínový ikterus, ochronóza, xantelazma a xantóza.  

Exogénne p. vznikajú po vniknutí pigmentu do tela z vonkajšieho prostredia, a to: 1. poranením cez 

koţu a sliznice, skléry, pri okrasnom tetovaní, príp. baktériovými pigmentami; 2. GIT (argyróza, 

chryzocyanóza); 3. dýchacími cestami (→pneumokoniózy). 



pigmentariovia – predchodcovia lekárnikov v starom Ríme; predávali voňavky a červenú farbu na 

líca; →pharmacopola. 

 pigmentatio, onis, f. – [pigmentum] →pigmentácia. 

Pigmentatio anthracotica bronchi – antrakotická pigmentácia priedušiek, čierne sfarbenie sliznice 

priedušiek po prevalení skvapalnenej antrakotickej lymfatickej uzliny. 

Pigmentatio postvaricosa cutis – postvarikózne pigmentácie koţe, sfarbenie koţe (napr. na 

dolných končatinách) pri chron. ţilovej insuficiencii a tvorbe varikózneho komplexu. 

Pigmentatio reticularis calorica – syn. cutis marmorata pigmentosa Buschke-Eichhorn, 

mramorovito sieťovitá melanóza koţe po expozícii teplu (elekt. poduška). 

pigmentocytus, i, m. – [pigmentum + g. kytos bunka] pigmentocyt, pigmentová bunka. 

pigmentodermia, ae, f. – [pigment + g. derma koţa] achromatóza, patol. zmeny pigmentácie koţe. 

pigmentogenes, es – [pigmentum + g. gennán od gignesthai vznikáť] pigmentogénny, vyvolávajúci 

tvorbu farbiva, vzniknutý z farbiva. 

pigmentophagia, ae, f. – [pigmentum + g. fagein hltať] pigmentofágia, pohlcovanie farbiva 

špeciálnymi bunkami. 

pigmentophagus, i, m. – [pigmentum + g. fagein hltať] pigmentofág, bunka pohlcujúca farbivo. 

pigmentosis, is, f. – [pigmentum + -osis stav] pigmentóza, choroba spojená s poruchou tvorby al. 

zloţenia pigmentu. 

pigmentové bunky – pigmentocyty, chromatofóry, bunky samostatne rozmiestené v rozličných 

tkanivách a orgánoch (koţa). Majú laločnatý tvar, často veľmi jemne rozvetvenými výbeţkami, a 

silne svetlolomné jadro. Pri koncentrácii pigmentových zrniek do stredu bunky vzniká svetlejšie 

sfarbenie, pri rozptyle pigmetu v celej bunke tmavšie. P.  môţu byť tmavohnedé (melanofory), ţlté 

(xantofory), čer-vené (erytrofory), modré (gvanofory). Chránia telo pred škodlivými účinkami svetla, 

najmä UV lúčov. Chromatofor v bunkách niţších rastlín, napr. rias, je jediný veľký chloroplast. 

pigmentum, i, n. – v starorímskom zdrav. liečivo; →pigment. 

Pigmentum autogenes – autogénny pigment, vzniká činnosťou samých buniek. 

Pigmentum endogenes – endogénne farbivo, vzniká v tele činosťou špecializovaných buniek al. pri 

premene hemoglobínu. 

Pigmentum. exogenes – exogénne farbivo, vzniká vonkajšími vplyvmi. 

Pigmentum haemotogenes – hematogénny pigment, kt. vznika z hemoglobínu. 

Pigmentum intracellulare – vnútorbunkové farbivo. 

PIH – skr. angl. prolactin inhibiting hormone, prolaktostatín, peptid neznámej štruktúry, pp. identický s 

dopamínom; inhibuje výdaj prolaktínu z adenohypofýzy. 

pichľavkovité – Gasterosteidae. Menšie dravé ryby. Telo je pred chvostovou plutvou tenké, prvé lúče 

na chrbtovej plutve sú ostnaté a voľné, šupiny redukované. P. sú známe starostlivosťou o 

potomstvo. Samec je v čase neresenia pestro sfarbený a stavia si hniezdo z rastlinného materiálu. 

Samica kladie ikry do hniezda a samček ich (neskôr aj mláďatá) stráţi. P. ţijú v moriach severozáp. 

Európy pri pobreţí, v brakických vodách i v riekach. U nás sa chovajú v akváriách. Chov vo voľnej 

prírode by bol škodlivý, pretoţe zničia veľa ikier i mladé ryby.  

pichliač – Cirsium, rod burín z čeľade astrovitých.  

pijavice →Hirudinea. 



pika – [pica] porucha správania charakterizovaná chorobnou túţbou po nepoţívateľných látkach. 

Vytrvalé pojedanie nestráviteľných látok (napr. hliny, farbív, hoblovačiek ap.) v detskom veku. Môţe 

byť súčasťou širšej psychiatrickej poruchy (napr. autizmu) al. ide relat. izolované psychopatol. 

správanie. Vyskytuje sa pri mentálnej retardácii, ale môţe sa vyskytnúť aj u detí s normálnou 

inteligenciou. V dospelosti sa vyskytuje pri oligofrénii, deprivácii a poruchách sociálneho prostredia, 

zriedkavejšie pri schizofrénii a u epileptikov. Známa je chuť gravidných na zvláštne jedlá. 

pikacizmus – [picacismus] syn. →pika.  

pikadex – picadex, syn. piperazínditiokarbamát; kys. 1-piperazínkarboditiová, C5H10N2S2, Mr 162,29; 

anthelmintikum (Elmifarma
®
, Choisine

®
,  Parvex

®
, Safersan

®
). 

Pikadex 

 

 

 

 

piketoprofén – 3-benzoyl--metyl-N-(4-metyl-2-pyridyinyl)benzénacetamid, C22H20N2O3, Mr 344,41; 

derivát ketoprofénu, lokálne antiflogistikum [Calmatel
®
 (aerosól), 

hydrochlorid C22H21ClN2O2 Calmatel
®
 (krém)]. 

Piketoprofén 

 

 

pikloram – kys. 4-amino-3,5,6-trichlór-2-pyridínkarboxylová, C6H3Cl3N2O2, Mr 241,48; herbicídum 

(Tordon
®
). 

Pikloram 

 

pikloxydín – N,N
,
-bis[[(4-chlórfenyl)amino)iminometyl]-1,4-piperazín 

dikarboximidamid, C20H24Cl2N10, Mr 475,38; 

heterocyklické biguanidové miestne 

antibiotikum(dihydrochlorid 

C20H26Cl4N10 – Vitabact
®
). 

Pikloxydín 

 

-pikolín – 2-metylpyridín, C4H7N, Mr 93,12; rozpúšťadlo, medziprodukt pri výrobe farbív a ţivíc. 

Bezfarebná kvapalina, silného nepríjemného zápachu. Dráţdi dýchacie cesty. 

-pikolín – 3-metylpyridín, C6H7N, Mr 93,12, bezfarebná kvapalina, nasladlého nie neprí-jemného 

zápachu. Rozpúšťadlo, medziprodukt pri výrobe farbív a ţivíc, insekticídov, niacínu a i. 

-pikolín – 4-pikolín; 4-metylpyridín, C6H7N, Mr 93,12, horľavá kvapalina, nasladlého zápachu. 

Pouţíva sa na výrobu kys. izonikotínovej a jej derivátov, rozpúšťadlo ţivíc.  

-pikolín  

 

 

pikoperín – syn. pikoperidamín; N-fenyl-N-[2-(1-piperidinyl)etyl]-2-pyridínmetánamín, C19H25N3, Mr 



295,43; antitusikum (TAT-3
®
; hydrochlorid C19H26ClN3 – Coben

®
; tripalmitát C67H121N3O6 – Coben 

P
®
). 

Pikoperín 

 

 

pikosulfát sodný – syn. pikosulfol; dvojsodná soľ 4,4
,
-(2-pyridinylmetylén)bisfenol-bis(hyd-

rogénsulfátu)(esteru), C18H13NNa2O8S2, Mr 481,41; laxatívum (Evanol
®
, 

Guttalax
®
, Laxidogol

®
, Laxoberal

®
, Laxoberon

®
, Neopax

®
, Pico-Salax

®
). 

Pikosulfát sodný 

 

 

pikotamid – 4-metoxy-N,N
,
-bis(3-pyridinylmetyl)-1,3-benzéndikarboxamid, C21H20N4O3, Mr 376,20; 

inhibítor agregácie trombocytov, antitrombotikum, fibrinolytikum, 

antikoagulans (monohydrát C21H20N4O3. H2O – Pactidil
®
). 

Pikotamid 

 

 

 

Pikovit
®
 loz. a sir. (Krka) – multivitamín pre deti. Zloženie – past.: Retinolum 660 IU + 

Colecalciferolum 80 IU + Ac. ascorbinicum 10 mg + Thiaminum 0,25 mg + Roboflavinum 0,3 mg + 

+ Calcii hydrogenophosphas dihydricus 54 mg + 

Phosphorus 10 mg v 1 g past. 

Sir.: Retinolum 2700 IU + Colecalciferolum 300 IU + Ac. ascorbinicum 150 mg + Thiami-num 3 mg + 

Riboflavinum 3 mg + Pyridoxini hydrochloridum 1,8 mg + Cyanocobalaminum 0,3 mg + 

Nicotinamidum 15 mg + Panthenolum 6 mg; enegetická hodnota 65 kJ v 150 ml. 

pikrát – anión al. soľ →kyseliny pikrovej. 

pikrokrocín – šafranová horčina; 4-(-glukopyranozyloxy)-2,6,6-trimetyl-1-cyklohexenkarboxaldehyd, 

C16H26O7, Mr 330,37; nachádza sa v šafrane pestovanom (Croccus 

sativus L., Iridaceae). Vykazuje vplyv na pohlavie rastlín. 

Pikrokrocín 

 

 

pikromycín – syn. albomycín; amaromycín; (E)-14-etyl-13-hydroxy-3,5,7,9-13- pentametyl-6-[[3,4,6-

trideoxy-3-(dimetylamino)--D-xylohexopyranozid]oxy]-

oxacyklotetradek-11-en-2,4,10-trión, C28H47NO8, Mr 525,70; 

prvé makrolidové antibiotikum, izolované z aktinomycét. 

Pikromycín 

 

 



 

pikropodofylín – picropodophyllinum, laktón kys. pikropodofylínovej; [5]-5,8,8,9-tetrahydro-9-

hydroxy-5-(3,4,5-trimetoxyfenyl)furo[3,4
,
:6,7]nafto[2,3-d]-1,3-dioxo-aH)-ón, C22H22O8, Mr 

414,40; nachádza sa v podofylínovej ţivici, sušený alkoholový extrakt Podophyllum 

peltatum L., Berberidaceae; izomér podofylotoxínu; p. vzniká z neho počas extrakčných 

procesov. 

Pikropodofylín 

 

 

pikrotín – [1-(1a,2a,3,6,6a,8aS*,8b,9)S*]-hexahydro-2a-hydroxy-9-(1-hydroxymetyletyl)-8b-

metyl-3,6-metano-8H-1,5,7-trioxacyklopen-ta[i]cykloprop-[a]-azulen-4,8-(3H)-dión, C15H18O7, 

Mr 310,29; netoxická zloţka →pikrotoxínu. 

Pikrotín 

 

 

 

 

pikrotoxín – syn. cocculinum; kokulín, C39H34O13, Mr 602,57; horký princíp 

izolovaný zo semien Anamirta cocculus L. Wight & Arn., Menispermaceae, ako 

aj z Tinomiscium philippinense Diels.; stimulans CNS, analeptikum, antidótum 

barbiturátov. 

pikrotoxinín – [1aR-(1a,2a,3,6a,8aS*,8b,9R*)]-hexahydro-2a-hydroxy-

8b-metyl-9-(1-metyletenyl)-3,6-metano-8H-1,5,7-trioxacyklopenta-[i,j]-

cykloprop-[a]-azulen-4,8-metano-(3H)-dión, C15H16O6, Mr 292,28, jedovatá 

zloţka →pikrotoxínu. 

Pikrotoxinín 

 

piktogram – schematický grafický symbol na vyjadrenie predmetov al. vzťahov a skutočností s 

medzinárodne stanoveným významom (napr. lebka ako symbol pre jed). V informatike sa p. 

vyskytujú prevaţne pri programovaní technikou menu. Pouţívajú sa ako náhrada al. doplnok textov 

(povelov) a uľahčujú komunikáciu medzi programom a pouţívateľom. Voľba povelu sa pritom 

neuskutočňuje cez klávesnicu ale nasmerovaním na ţelaný p. pomocou myši. Príkladmi pre p. v 

menu sú ,,ceruzka“ pre funkciu písania, ,,oko“ pre funkciu čítania, ,,guma`` pre funkciu mazania atď. 

pilaris, e – [l. pilus vlas] týkajúci sa vlasov, chlpov. 

pildralazín – syn. propildazín; propyldazín; 6-[(2-hydroxy-propyl)metylamino]-3-(2H)-pyri-

dazinónhydrazón, C8H15N5O, Mr 197,24; periférne vazodialtans s 

hypotenzívnym účinkom, podobný hydralazínu (dihydrochlorid 

C8H17Cl2N5O – ISF 2132
®
, Atensil

®
). 

Pildralazín 

Pilfud
®
 2 % lot. (Bosnaljek) – Minoxidilum 20 mg (20 %) v 1 g rozt., dermatologikum, stimulans rastu 

vlasov. 



piliar obyčajný – Pristis pectinatus (Rajiformes), drsnokoţec s dorzoventrálne splošteným telom, 

dlhým aţ 5 m, predĺţeným rostrom, na bokoch kt. sú zuby, podobné píle. Vyhrabáva nimi z dna 

potravu. Ţije v teplých moriach. 

piliarky →Tenthredinoidea. 

pilídium – larva morských druhov nemertínov. 

Pillayov-Orthov syndróm →syndrómy. 

pil/o- – prvá časť zloţených sloz z l. pilus vlas. 

piloarekcia – [piloarrectio] vztýčenie (,,najeţenie“) vlasov, chlpov kontrakciou mm. arrec-tores 

pilorum; →cutis anserina. 

piloarrectio, onis – [pilo- + l. arrigere vztýčiť] →piloarekcia. 

pilobezoár – [pilo- + perz. bezoar] trichobezoár, kĺbko zhltnutých vlasov al. chlpov v ţalúd-ku. 

Pilocarpin solutio oleosa
®
 gtt. ophth. (Ankrepharm) – Pilocarpinuum 20 mg v 1 g olejového rozt.; 

oftalamologikum, antiglaukomatikum, parasympatikomimetikum; →Pilocarpinium chloratum, ČSL 4. 

Pilocarpinium chloratum – skr. Pilocarp. chlorat., ČSL 4 chlorid pilokarpínia; pilokarpíniumchlorid; 

syn. Pilocarpini hydrochloridum, C11H17ClN2O2, Mr 244,72; parasympatikomimetikum. Sú to 

bezfarebné kčyštáliky al. biely, kryštalický prášok, bez zápachu, 

hygroskopický. Je veľmi ľahko rozp. vo vode, ľahko rozp. v 95 % liehu a 

prakticky nerozp. v chloro-forme. 

Pilocarpinum chloratum 

 Dôkaz 

a) Asi 0,02 g látky sa rozpustí v 3,0 ml vody, pridá sa 1 kv. zriedenej kys. octovej, 1,0 ml 

chloroformu, 1,0 ml čerstvo pripraveného zriedeného rozt. peroxidu vodíka, 1 kv. rozt. dichromanu 

draselného a zmes sa dôkladne pretrepe; chloroformová vrstva sa sfarbí modrofialovo (pilokarpín). 

b) Asi 0,01 g látky sa rozpustí v 5,0 ml vody, okyslí sa zriedenou kys. dusičnou a pridá sa rozt. 

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

amoniaku, nerozp. v konc. kys. dusičnej (Cl
–
). 

 Stanovenie obsahu 

Asi 0,1000 g vysušenej látky zo skúšky na stratu sušením (suší sa asi 0,500 látky pri 105 °1C do 

konštantnej hmotnosti) sa rozpustí v 25,0 ml bezvodej kys. octovej, pridajú sa 3,0 ml rozt. octanu 

ortutnatého v kys. octovej, 3 kv. rozt. kryštálovej violete a filtruje sa odmerným rozt. kys. chloristej 

0,05 mol/l z fialového do modrého sfarbenia. Zistená spotreba sa koriguje výsledkom slepého 

pokusu. 

1 ml odmerného rozt. kys. chloristej 0,05 mol/l zodpovedá 0,01224 g C11H17ClN2O2. 

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

lekárskeho predpisu. 

Pilokaprín zuţuje zrenicu, rozšuiruje krvné cievy, najmä v tvári, zrýchľuje a zosilňuje peristaltiku a 

zvyšuje sekréciu slín a najmä potu. Účinok na obeh je pomerne slabý. Zniţuje vnútroočný tlak o 10 

– 40 % uľahčením odtoku komorovej tekutiny. Po s. c. podaní sa dobre resorbuje. V tele sa pomaly 

rozkladá, takţe jeho účinok je dlhodobý. Prechádza placentovou bariérou.  



Indikácie – akút. a chron. glaukóm; hydragogum pri th. akút. hydropsu labyrintu al. jeho akút. 

recidíve; neuritis n. acustici a i.; zápaly slinových ţliaz s retenciou a väzkou sekréciou; hyp-akúzia 

detského veku; Meničrova choroba. 

Kontraindikácie – precitlivenosť na pikokarpín, degeneratívne zmeny Cortiho ústroja. Gravi-dita, 

hypotenzia, insuficiencia srdca, nefritída, nefrolitiáza, cholelitiáza. Akút. iritída a irido-cyklitída, 

opatrnosať je ţiaduca pri asthma bronchiale. 

Nežiaduce účinky – tachykardia a hypotenzia, u precitlivených osôb bolesti hlavy, nevoľnosť, 

ţalúdkjové ťaţkosti aţ vracanie; pri vyšších dávkach potenie, lakrimácia, inkontinentia alvi et urinae, 

mióza, konjunktivitída, strata zrakovej akomodácie s fixáciou do blízka. 

Interakcie – vzájomne sa poptencuje s parasympatikomimetikami, jeho účinok potláča atropín a i. 

parasympatikolytiká. 

Dávkovanie – dms p. o. al. s. c. je 0,020 g, dmd p. o. al. s. c. 0,040 g; th. dávka jednotlivá p. o. al. s. 

c. je 0,005 g, denná 0,005 – 0,01 g. Podáva sa s. c. v sérii 10 inj. v stúpajúcich dávkach od 1 do 10 

mg denne; po inj. pacient uľahne a zabalí sa do pokrývky, v kt. zostane, kým trvá potenie. Pri 

glaukóme 1 kv. oleja do spojovkéhoho vaku 3 – 4-krát/d. 

Prípavky – Collyrium pilocarpinii chlorati, Injectio pilocarpinii chlorati, Akarpine
®
, Almocarpin

®
, 

Pilomiotin
®
, Isopto Carpine

®
, Pilopine HS

®
, Pilovisc

®
. 

pilocereín – C45H65N3O6, Mr 744,04; látka izolovaná z rastliny Pilocereus sargentianus Orcutt, 

Lophocereus schottii Britt. and Rose, Cactaceae. 

 

 

 

Pilocereín 

 

 

Pilogel
®
 gel. ophth. (Alcon) – Pilocarpinum chloridum 40 

mg + Benzalkonii chloridum 80 mg v 1 g očného gélu; oftlamologikum, antiglaukomatózum; 

→Pilocarpinium chloratum, ČSL 4. 

pilokarpín – (3-etyldihydro-4-[(1-metyl-1H-imidazol-5-yl)metyl-2-(3H)-furanón, C11H16N2-O2, Mr 208,25; 

alkaloid z listov kra Pilocarpus jaborandi, parasympatikomimetikum, antiglaukomatikum, miotikum; 

→Pilocarpinium chloratum. 

Prípravky – Chibro Pilocarpine
®
, Ocusert Pilo

®
; nitrát C11H17N3O5 – Licarpin

®
, Pilofrin

®
, Pilagan

®
.  

pilokarpínová skúška – dg. procedúra na dôkaz glaukomu. 10 % rozt. pilokarpínu sa v období 

najvyššieho vnútroočného tlaku na dennej krivke (väčšinou o 8.00 h ráno) nakvapká. Na pilokarpín 

je citlivé len oko s dispozíciou na glaukóm, kt. reaguje do 90 min  poklesom  tlaku o ~ 4 mm Hg. 

pilomatrixoma, tis, n. – [l. pilus vlas + l.arrigere vztýčiť + -oma bujnenie] pilomatrixóm, pilomatrikóm, 

benígny nádor uloţený v podkoţí, obsahuje bunkové štruktúry podobné ,,vlasatým“ bunkám. 

pilomotorická reakcia →piloarekcia. 

pilomotoricus, a, um – [pilo- + l. movere hýbať] pilomotorický (reflex), koţný reflex vzniknutý 

kontrakciou m. arrector pilorum. 



pilonidalis, e – [pilo- + l. nidus hniezdo] pilonidálny, rast vlasov a tvorba dermoidných cýst v podkoţí 

(napr. v kríţovej oblasti). 

pilonidálny sínus – dutina vystlaná dlaţdicovitým epitelom, príp. s otvorom navonok (pilonidálna 

fistula) a cystickým rozšírením (pilonidálna cysta). Je to väčšinou vrodená vývojová chyba sek. 

neuropóru, sinus dermalis al. dermoidná cysta (sakrálny dermoid); môţe byť podmienená aj 

mechanicky. Ku komplikáciám patrí zápal, tvorba abscesu a fistulácia. 

pilónová zlomenina – [franc. pilonner stláčať] intraartikulárna trieštivá zlomenina distálnej tíbie s 

defektom spongiózy s roziahlou deštrukciou kĺbu. Je to jedna z najčastejších typických lyţiarskych 

zlomenín. 

pilorítkovité – Siricidae.  

pilosis, is, f. – [pil- + -osis stav] pilóza, nadmerné ochlpenie. 

pilosus, a, um – [l. pilus vlas] fúzatý, zarastený, nadmerne ochlpený. 

pilula, ae, f. – [l. pila lopta] pilulka. 

pilulky – pilulae, tuhé dávkované prípravky tvaru guľôčiek na vnútorné pouţívanie. Vyrábali sa 

rezaním tvárnej pilulkovej hmoty al. odkvapkávaním, keď prevaţujúcou zloţkou boli lipofilné látky, 

napr. stuţené oleje. Súčasťou pilulkovej hmoty boli najmä sušené pivné kvasnice (faex siccata) a 

suchý kvasnicový hydrolyzát (extractum faecis siccum). Pri formovaní z tvárnej hmoty sa valček 

(magdaleon) rozrezal na jednotlivé p. párovým noţom pilulkovnice aţ p. posypané lykopódiom sa 

upravili guľatidlom. Mali hmotnosť 0,1 – 0,25 g, priemer 4 – 6 mm. Príprava p. sa zastavila na stupni 

dosiahnutom na začiatku 20. stor. V sú-časnosti sa nahradzujú tbl. a ţelatínovými cps. P. pre 

zvieratá sú guľatého al. vajcovitého tvaru, hmotnosť > 5 g. Na prípravu sa pouţíva jačmenná múčka, 

ako vlhčidlo voda al. jednoduchý sirup. Posypajú sa jačmennou múkou a balia sa do voskového 

papiera. Podávajú sa p. o.  

piluria, ae, f. – [pil- + g. úron moč] prítomnosť vlasov al. chlpov v moči. 

pilus, i, m. – [l.] vlas. 

Pili anulati – vlasy so striedaním svetlých a tmavých pruhov. 

Pili incarnati – zarastené vlasy. 

Pili miniliformes – ,,vretenovité“ vlasy, rôzna hrúbka vlasov. 

Pimafucin
®
 crm., glob. vag. a tbl. obd. a tbl. vag. (Yamanouchi Europe B. V.) – Natamycinum 20 mg v 

1 g krému, 100 mg v 1 vag. glob., al. 1 poťahovanej tbl.; lokálne antimykoti-kum; →natamycín. 

Pimafucin
®
 tbl. vag. (Gist-Brocades) – Natamycinum 25 mg + Benzalkonii chloridum + Lactosum a 

tlmivý systém (pH = 4,2) v 1 vag. tbl.; lokálne antimykotikum; →natamycín. 

Pimafucort
®
 crm., lot. a ung. (Yamanouchi Europe B. V.) – Natamycinum 10 mg + Neomycini sulfas 

(sub forma sulfatis) 3,5 mg (resp. 1,75 mg) + Hydrocortisonum 10 mg (resp. 5 mg) v 1 g krému a 

masti (resp. 1 ml lot.); dermatologikum. Krém sa pouţíva sa v th. akút. a subakút. zápalových a 

ekzémových lézií so sek. mikróbiovou al. mykotickou infekciou ochlpených častí tela, koţných 

záhybov a spojení koţe sú sliznicami (nos, genitálie). Lotio je vhodné na th. akút. a subakút. 

vezikuloznych a mokvajúcich zápalových a ekzematóznych koţných lézii so sek. mikróbiovou al. 

mykotickou infekciou. 

pimaricín – syn. natamycín, tetraénové antimykotikum účinné proti dermatofytom, fakultatívne 

patogénnym hubám, plesniam a kvasinkám. Pouţíva sa len lokálne; p. o. sa neresorbuje. 

Parenterálne sa vzhľadom na toxickosť nepodáva. 



pimefylín – 3,7-dihydro-1,3-dimetyl-7-[2-[(3-pyridinylmetyl)-amino]-etyl]-1-2H-purín-2,6-dión, 

C15H18NO2, Mr 314,35; koronárne vazodilatans (nikotinát – 

Teonicon
®
). 

Pimefylín 

 

 

 

pimeklón – 2-(1-piperidinylmetyl)cyklohexanón, C12H21NO, Mr 195,30; stimulans dýchacieho centra 

(Nu-582
®
, NA 66

®
, Karion

®
, Spiractin

®
). 

Pimeklón 

 

 

pimel/o- – prvá časť zloţených slov z l. pimele tuk. 

pimelitis, itidis, f. – [pimel- + -itis zápal] pimelitída, zápal tukového tkaniva. 

pimeloma, tis, n. – [pimel- + -oma bujnenie] pimelóm, nezhubný nádor z tukového tkaniva, lipóm. 

pimelosis, is, f. – [pimel- + -osis stav] pimelóza, stukovatenie, tuková degenerácia. 

pimeluria, ae, f. – [pimel- + g. úron moč] pimelúria, prítomnosť tuku v moči. 

Pimenta racemosa Mill. J. W. Moore (Myrtaceae) – pimentovník strapcovitý. Malý tropický vţdyzelený 

strom z čeľade myrtovitých, dosahujúci výšku 7 m a s koţovitými krátko stopkatými listami, kt. po 

rozmädlení príjemne voňajú. Kvety sú nenápadné, biele, usporiadané do riedkych súkvetí. Po 

odkvitnutí sa vyvíjajú najprv zelené, neskôr hnedé aţ čierne malé bobule. P. pochádza zo Strednej 

Ameriky a Antíl. Ojedinele sa pestujú stromy divo rastúce v trópoch Nového sveta. Na získanie silice 

sa zbierajú najmä listy. Sušia sa v tieni a potom sa spracúvajú. Zo 100 kg suchých listov sa 

priemerne získa 1100 g silice. Zbierajú sa aj nedozrelé plody. Zrelé plody obsahujú 

málo silice. Plody a listy pimentovníka strapcovitého a lekárskeho (P. dioica L. 

Merr.), ako aj iných druhov obsahujú silicu (3 – 5 %) s 80 % eugenolu, s cineolom, 

felandrénom a karyofylénom. Pouţíva sa ako dezinficiens a dezodorans (eugenol), 

pri výrobe zubných pást, ústnych vôd a mydiel. Plody sa uplatňujú v potravinárstve 

ako tzv. nové korenie, jeho varieta tabasco poskytuje jedno z najostrejších korení 

(tabasco-pigment).  

Pimenta racemosa 

 

pimentovník lekársky – Pimenta dioica L. Merr. 

pimentovník strapcovitý – Pimenta racemosa. 

Pimidel
®
 cps. (Krka) – Ac. pimedicum 200 mg v 1 cps.; chinolónové chemoterapeutikum; kys. 

pimedová. 

piminodín – etylester kys. 4-fenyl-1-[3-(fenylamino)-propyl]-4-piperidínkarboxylovej, C23H30N2O2, Mr 

366,49; narkotické analgetikum (etánsulfonát C25H36N2O5S – NIH 

7590
®
, WIN-14098

®
, Alvodine

®
, Anopridine

®
, Cimadon

®
, 

Pimadin
®
). 

Piminodín 



pimozid – 1-{1-[4,4-bis(5-fluórfenyl)butyl]-4-piperidyl}-2-benzimidazolinón; C28H29F2N3O, Mr 461,60; 

neuroleptikum, kt. sa pouţíva v th. dlhodobej chron. psychóz a schizofrénnych paranoidných 

psychóz (R 6238
®
, Orap

®
, Opiran

®
). 

Pimozid 

 

 

pimpinelín – 5,6-dimetoxy-2H-furo[2,3-H]-1-benzopyran-2-

ón, C13H10O5, Mr 246,21; látka izolovaná z bedrovníka (Pimpinella saxifraga L.), 

Heracleum spondylium L., H. lanatum Michx., a H. panaces L., Umbelliferae. 

Pimpinelín 

 

 

 

Pimpinella anisum (Apiaceae) – bedrovník anízový, aníz, čes. bedrník anýz.  

Fructus anisi vulgaris – skr. Fruct. anisi vulg., ČSL 4, list bedrovníka anízového. Droga silne 

aromatického zápachu, nasladlej, silne korenitej chuti. Musí obsahovať aspoň 1,5 % (V/m) silice. 

Droga vcelku – dvojnaţka opak hruškovitá, niekedy zo strán sploštená, aţ 6 mm dlhá a aţ 3 mm 

hrubá, sivozeleno aţ sivhohnedo sfarbená, pýrovitá. Plody obyčajne spojené krátkou spodnou 

stopkou al. rozpadnuté. Kaţdý plod má 5 málo výrazných, svetlých, rovných rebier a takmer plochú 

pútcovitú stranu, s dobre viditeľným svetlým stredným pruhom, po kt. obidvoch stranách prebieha 

tmavý silicový kanálik. Mikroskopicky: vonkajšia časť oplodia (exokarp) pokrývajú početné drobné, 

obyčajne jednobunkové, mierne ohnuté, hruboblanité, tupé chĺpky s jemne bradavčitou kutikulou. 

Pokoţka je chudobná na prieduchy. V parenchý-me oplodia (mezokarp) je do kruhu uloţených 20 – 

30 malých, niekedy anastomozujúcich schizogénnych silicových kanálikov, na pútcovej strane 2 

značne širšie. V rebrách sú uloţené cievne zväzky sprevádzané skupinou sklerenchýmových 

vláken. Na pútcovej strane stredného stĺpika (karpoforu), kt. je zloţený zo silne zhrubnutých vláken, 

sú v pokoţke a pletive leţiacom pod ňou početné zhrubnuté, bohato bodkované bunky. Vnútorná 

pokoţka oplodia (endokarp) pozostáva z priečne pretiahnutých, tenkoblanitých buniek a je zrastená 

s hnedo sfarebným osemením. Endosperm, zloţený z drobných hruboblanitých buniek, obsahuje 

okrem mastného oleja a aleurónových zŕn 1 – 2 drobné drúzy šťavelanu vápenatého (dobre 

viditeľné najmä po odtučnení 95 % liehom v rozt. chloralhydrátu). 

Droga práškovaná – sivohnedý aţ nazelenale hnedý prášok. Mikroskopicky: krátke, drsné, obyčajne 

zakrivené chĺpky, úlomky endospermu s aleurónovými zrnami, mastným olejom a drobnými drúzami 

šťavelanu vápenatého, úlomky silicových, niekedy anastomozujúcich kanálikov a priečne 

pretiahnutých bodkovaných parenchýmových buniek. Ďalej sa v ňom vyskytujú úlomky 

sklerenchýmových vláken, cievnych zväzkov cievnych rebier a karpoforu.  

Uchováva sa v dobre uzavretých nádobách a chráni pred svetlom a vlhkom.  

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

Pimpinella major Huds. (Apiaceae) – bedrovník väčší (čes. bedrník větší). 

Pimpinella saxifraga L. (Apiaceae) – bedrovník lomikameňový (čes. bedrník 

obecný). Droga Herba pimpinellae (saxifragae, syn. Herba saxifragae), Radix 

pimpinellae (syn. Radix saxifragae). 

 



Pimpinella saxifraga 

Pinaceae – syn. Abietaceae, borovicovité, jedľovité. Čeľaď triedy ihličín (Pinopsida). Stromy, 

zriedkavejšie kry so striedavými ihlicovitými listami a zdrevnatenými šiškami. Sú jednodomé. Samčie 

kvety majú tvar jahniad a pozostávajú z mnohých tyčiniek. Peľové zrnká majú obyčajne dva vzdušné 

mechúriky. Sú vetroopelivé. Samičie kvety pozostávajú z mnohých závitnicovito postavených 

listeňov a na ich vrchnej strane z menšej semennej šupiny s dvoma nahými vajíčkami. 

Zdrevenatením listeňov a semenných šupín vzniknú stojace al. ovisnuté šišky. Semená majú 

jednostranné krídlo na rozširovanie. Rastú na sev. pologuli (9 rodov, 260 druhov), pospolito, tvoria 

lesy a hromadným výskytom určujú ráz krajiny a podnebia. Poskytujú stavebné a palivové drevo. U 

nás rastie smrek obyčajný (Picea abies), jedľa biela (Abies alba), borovica sosna (Pinus silvestris), 

borovica čierna (Pinus nigra), limba (Pinus cembra), kosodrevina (Pinus mugo) a smrekovec 

opadavý (Larix decidua). V parkoch a le-soch sa pestujú cudzozemské druhy, ako smrek pichľavý 

(Picea pungens, strieborný smrek), duglaska Menziesova (Pseudotsuga menziesii), borovica 

Weymouthova (Pinus strobus) a dru-hy rodu céder (Cedrus). 

pinacidil – (±)-N-cyano-N
,
-4-pyridinyl-N

,
,-(1,2,2-trimetylpropyl)guanidínmonohydrát, C13-H19N.H2O, Mr 

263,34; otvára draslíkové kanály, vazodilatans, 

antihypertenzívum (P-1134
®
, Pindac

®
). 

Pinacidil 

Pinardov príznak – [Pinard, Adolphe, 1844 – 1934, paríţsky gynekológ] →príznaky. 

pinavériumbromid – 4-[(2-bróm-4,5-dimetyloxyfenyl)-

metyl]-4-[2-[2-(6-dimetylbicyklo[3.1.1]hept-2-

yl)etoxy]etyl]-morfolíniumbromid, C26H41Br2NO4, Mr 

591,45; spazmolytikum s miernymi anticholínergickými 

účinkami (Dicetel
®
). 

 

 

Pinavériumbromid 

 

 

pinazepam – 7-chlór-1,3-dihydro-5-fenyl-1,(2-propynyl)-2H-1,4-benzodiazepin-2-ón, C18-H13ClN2O, Mr 

308,76; anxiolytikum (Z-905
®
, Domar

®
). 

 

 

 

Pinazepam 

 

pindolol – syn. prinodolol; 1-(1H-indol-4-yloxy)-3-[(1-metyletyl)amino]-2-propanol; 1,4-(indolyloxy)-3-

ozopropylamino-2-propanol; C14H20N2O2, Mr 248,32; blokátor -adrenergických receptorov s 

čiastočnou agonistickou aktivitou, antihypertenzívum, antianginózum, antiarytmikum, 

antiglaukomatózum. P. má zanedbateľný stabilizujúci účinok na membrány. Jeho účinok je 

dlhotrvajúci, v dávkach 15 mg stačí 1 dávka/d. V dôsledku vysokej vnútornej sympatikomimetickej 

aktivity má aj vazodilatačný účinok a nemá vplyv na krvné lipoproteíny. Pri chron. obšrukčnej 



bronchopneumopatii nezhoršuje poruchy dýchania ani bronchospas-tické 

prejavy. Neovplyvňuje výraznejšie pokojovú srdcovú frekvenciu ani 

intrakardiálne vedenie vzruchu. 

Pindolol 

Po podaní p. o. sa vstrebáva > 95 %, má zanedbateľný účinok prvného prechodu pečeňou (13 %) a 

malé výkyvy plazmatických koncentrácií. Na plazmatické proteíny sa viaţe ~ 40 %, distribučný 

objem je 2 – 3 l/kg. Biol. t0,5 eliminácie je 3 – 4 h. Močom sa vylučuje nezmenených 30 – 40 %, 60 

– 70 % sa vylučuje ako inaktívne metabolity obličkami a pe-čeňou. Prechádza placentovou bariérou 

a v malom mnoţstve do materského mlieka. Korekcia dávok je potrebná len pri značne pokročilej 

poruche funkcií obličiek al. pečene. 

Indikácie – artériová hypertenzia v kombinácii s ďalšími antihypertenzívami; prevencia záchvatov 

angina pectoris, hyperkinetický srdcový sy., sínusová i predsieňová tachykardia, paroxyzmálna 

supraventrikulárnna tachykardia, supraventrikukárne extrasystoly, tachykardia u pacientov s 

flutterom al. fibriláciou predsiení. 

Kontraindikácie – asthma bronchiale zlyhanie srdca nereagujúce na digitalis al. diuretiká, cor 

pulmonale, výrazná bradykardia < 50/min pred začčatím th., AV blok II. a III. stupňa. 

Nežiaduce účinky – aj keď je negat. inotropný účinok p. malý, treba docieliť dostatočnú 

kompenzáciu pacientov s prejavmi zlyhania srdca digitalisom al. diuretikami. Aj pri pouţití pri akút. 

infarkte myokardu treba pacienta starostlivo sledovať. U pacientov s obštrukčnou 

bronchopneumopatiou môţu vzniknúť bronchospastické prejavy, kt. reagujú dobre na 2-stimulanciá 

al. aminofylín. Nie je vhodné náhle prerušenie th. U labilných diabetikov liečených inzulínom je 

ţiaduca opatrnosť, pretoţe p. zastiera príznaky hypoglykémie (tachykardiu a tras).Pri 

feochromocytóme sa p. podávať aţ po podaní -blokátorov. U gravidných ţien sa nezistili 

neţiaduce účinky pre matku ani plod. Do materského mlieka p. neprechádza. K neţiaducim účinkom 

patrí únava, nauzea, bolesti hlavy, poruchy spánku; sú obyčajne mierne a prechodné. Koţné 

reakcie, depresia a halucinácie môţu ojedinele vyţadovať prerušenie th.  

Interakcie – -blokátorov a blokátorov vápnikových kanálov dihydropyridí-novej 

skupiny môţe byť prospešné pre th. hypertenzie, ako aj angina pectoris. I. v. podanie verapamilu je 

však prísne kontraindikované pre moţnosť zastavenia srdcovej činnosti. Kombinácia s orálne 

podávaným diltiazemom al. verapamilom je však moţná pri monitorovaní pacienta. 

Dávkovanie – hypertenzia: spočiatku 5 mg raz/d, udrţovacia dávka je 5 – 15 mg/d, príp. 

v kombinácii s iným antihypertenzívom; angina pectoris a arytmie: 10 – 30 mg/d v 2 – 3 čiastkových 

dávkach. Predvkovanie nevyţaduje špeciálnu th. V ťaţkých prípadoch moţno podať i. v. atropín 0,5 

– 1 mg pri výraznej bradykardii al. pomalou i. v. infúziou izoprenalínu počnúc dávkou 5 mg/min aţ 

do ţiaduceho účinku. Treba tieţ zváţiť i. v. inj. glukagonu v dáv-ke 8 – 10 mg. V prípade potreby sa 

pokračuje infúziou v dávke 1 – 3 mg/h. Pacient musí byť pritom monitorovaný.  

Prípravky – (LB 46
®
, Betapindol

®
, Blocklin L

®
, Calvisken

®
, Decreten

®
, Durapindol

®
, Glauco-Viskin

®
, 

Pectobloc
®
, Pinbetol

®
, Pindolol DH 10 al. 15 mg Diag Human

®
, Pynastin

®
, Visken

®
). 

pindón – syn. pivaldión; pivalylindandión; 2-(2,2-dimetyl-1-oxopropyl)-1H-inden-1,3(2H)-dión, 

C14H14O3, Mr 230,25; rodenticídum, insekticídum s antikoagulačným 

účinkom podob-ným warfarínu (Pival
®
, Pivalyl Valone

®
, Tri-Ban

®
; sodná soľ 

– Pivalyn
®
). 

Pindón 

pinealo- – prvá časť zloţených slov z l. glandula pinealis epifýza. 



pinealectomia, ae, f. – [glandula pinealis epifýza + g. ektomé odstránenie] pinealektómia, chir. 

odstránenie epifýzy.  

pinealis, e – [glandula pinealis epifýza] epifýzový, týkajúci sa epifýzy.  

pinealitis, itidis, f. – [glandula pinealis epifýza + -itis zápal] pinealitída, zápal epifýzy. 

pinealoblastoma, tis, n. – [g. pinein piť – g. blastos výhonok + -oma bujnenie] →pinealoblastóm. 

pinealoblastóm – [pinealoblastoma] je zriedkavý, nezrelý, výrazne bunkovitý nádor vychádzajúci z 

epifýzy, tvorený malými, málo diferencovanými bunkami, pripomí- najúcimi meduloblastóm. 

Zaraďuje sa do IV. stupňa malignity. 

pinealocytóm – [pinealocytoma] pinealóm, zriedkavý nádor, kt. vychádza z epifýzy, pozo-stáva z 

pinealocytov, buniek s polárnymi výbeţkami radiálne usporiadanými smerom k vas-kulárnej stróme 

(výbeţky sa farbia Rio Hortegovou metódou). 

pinealocytoma, tis, n. – [g. pinein piť – g. kytos bunka + -oma bujnenie] →pinealocytóm. 

pinealocytus, i, m. – [g. pinein piť – g. kytos bunka] pinealocyt, pineocyt, pinocyt, bunka epifýzy. 

Pinel, Philippe – (1745 Saint-André – 1826 Paríţ) franc. lekár a psychiater. Študoval v Toulouse, 

Motpellieri a Paríţi, na ţivobytie si zarábal vyučovaním a prekladmi. R. 1785 sa začal venovať 

skúmaniu duševných chorôb a postupne pôsobil ako psychiater v Paríţi, Bicètre a Salpètre. Pod 

vplyvom ideí osvietenstva a Francúzskej revolúcie sa zasadzoval za ľudský prístup k pacientom. V 

oblasti internej med. presadzoval aplikáciu analytických metód, lebo med. pokladal za súčasť 

prírodných vied. 

pinén – 2,6,6-trimetylbicyklo[3.1.1]-hept-2-én, C10H16, bicyklický terpenický uhľovodík, Mr 136,23, t. v. 

155 °C. Je to bezfarebný olej, kvapalina charakteristického terpentínového zápachu, nerozp. vo 

vode, rozp. v alkohole, chloroforme, étere, kys. octovej ľadovej. Na vzduchu oxiduje. Pouţíva sa v 

org. syntéze. Je zákl. surovinou na výrobu mnohých voňavých látok. Podľa polohy dvojitej väzby sa 

rozozonáva - a -forma.  

-pinén – vyskytuje sa v silici z ihličia nezrelých šišiek borovice lesnej (P. sylvestris 

L.), v silici z dreva P. palustris, P. ponderosa, kosodreviny (P. mugo). Dá sa získať z 

terpentínu (obsahuje 58 % -p. a 30 % -p.), ako aj z cédrového oleja 

(Chamaecyparis lawsoniana Parl., Pinaceae) a mandarínkového oleja (Citrus 

reticulata Blando, Rutaceae).  

-pinén 

 

-pinén – syn. nopinén; nachádza sa vo väčšine esenciálnych olejov obsahujúcich 

p., ale v menšom mnoţstve, d-forma sa nachádza v rastline Ferula galbaniflua Boiss. 

et Bushe a Cyanomarathrum nuttallii A. Gray, Umbelliferae. 

-pinén 

 

 

pineocyty – pinealocyty, bunky epifýzy, v kt. sa tvorí melatonín, úzko spojené s nervovým tkanivom. 

Pinesov príznak →príznaky. 

pinguecula, ae, f. – [zdrob. z l. pinguis tuk] škvrna na spojovke podobná uloţenine tuku, neškodné 

zhrubnutie epitelu. 



pinguinaín – proteolytický enzým získaný zo šťavy ovocia Bromelia pinguin Plum. ex L., 

Bromeliaceae. 

pinková soľ – triviálny názov hexachlórciničitanu amónneho NH4[SnCl6]. 

pinkovité – Fringillidae. Spevavé vtáky s hrubým kuţeľovitým zobákom, ţivia sa poväčšine 

semenami. Sú kozmopolitne rozšírené. Gleg obyčajný (Coccothraustes coccothraustes) je najväčší 

z p., má veľmi silný kuţeľovitý zobák, ţiví sa kôstkovicami. Je hnedý s čiernymi letkami a chvostom. 

Zelienka obyčajná (Chloris chloris) má zelenkavú farbu, ţije v sadoch a záhradách. Stehlík obyčajný 

(Carduelis carduelis) má červené sfarbenie okolo zobáka, ţiví sa semenami. Číţik (Carduelis 

spinus) je menší, ţltozelenej farby. Kanárik poľný (Serinus canaria) je ţltozeleno sfarbený, na 

vyvýšenom mieste sa ozýva vŕzgavými tónmi. Hyľ obyčajný (Pyrrhula pyrrhula) má krátky kuţeľovitý 

zobák, samec má brušnú stranu tehlovočervenú, samica sivú. Krivonos obyčajý (Loxia curvirostra) 

ţije v ihličnatých lesoch, má prekríţené obe čeľuste zobáka, ţiví sa semenami šišiek. Pinka 

obyčajná (Fringilla coelebs) má na krídlach biele škvrny, samec je sivomodrý, na hlave, chrbte a 

hrudi červeno-hnedý, samica je sivozelená. 

Pinkusov nádor  – [Pinkus, Hermann, *1905, dermatológ pôsobiaci v Detroite] syn. fibroepithelioma 

Pinkus. Zriedkavý, histol. neinvazívny variant bazaliómu s pruhovitou hyperpláziou a proliferáciou 

epitelových komplexov stratum basale epidermis a uzlovitou novotvorbou väziva subepidermálne. 

pinna, ae, f. – [l.] pero, hrot.  

Pinnipedia – plutvonoţce. Cicavce podobné mäsoţravcom. Majú vretenovitý tvar tela, malú, guľatú 

hlavu, malý krk, zakrpatený chvost, krátke plutvovité nohy, krátku a veľmi hustú srsť. Pod koţou je 

hrubá izolačná vrstva tuku. P. sú prevaţne morské ţivočíchy, odpočívajú na brehoch. Zadnými 

končatinami sa vo vode pohybujú. Chvost má funkciu kormidla, smer riadia i prednými končatinami. 

Ušné aj nosové otvory sú uzatvárateľné. Ţijú zväčša v polygamii, samica rodí jedno mláďa. Tuleň 

obyčajný (Phoca vitulina) ţije v sev. časti Altantic-kého i Tichého oceána, ţiví sa rybami a 

mäkkýšmi, ţije v monogamii. Mroţ ľadový (Odobaenus rosmarus) je arktický druh, dlhý 4 m a váţi 

15 q. Horné očné zuby sú vyvinuté ako kly. Nad horným pyskom majú husté a hrubé fúzy, srsť 

nemajú. Klami sa zachycujú o ľadové kry a vyberajú mäkkýše z dna. Uškatce (Otarridae) majú 

dobre pohyblivé nohy, kt. sa najlepšie pohybujú po suchej zemi. Ţijú v polygamii, väčšinou v 

Antarktíde a na severe na kalifornskom pobreţí. 

pinocytosis, is, f. – [l. pinein piť – g. kytos bunka + -osis stav] →pinocytóza. 

pinocytóza – [pinocytosis] typ endocytózy, pri kt. bunka preliačením plazmatickej membrány pohltí 

extracelulárnu tekutinu spolu so väčšími solubilnými látkami, nachádzajúcimi sa v tekutine. 

Transportovaná látka sa nadviaţe na receptor plazmatickej membrány, kt. sa preliači do vnútra 

bunky. Vzniknutá dutina sa zväčšuje a postupne obklopí transportovanú látku. Nakoniec sa uzavrie 

a utvorí z membrány pinocytový mechúrik, kt. sa 

odštiepi a putuje v bun-ke na miesto ďalšieho 

spracovania. Celistvosť plazmatickej membrány 

pritom zostáva zachovaná.  

Fagocytóza (a) a pinocytóza (b) (podľa Böhmera a kol., 

2005) 

 

pinocytus, i, m. – [g. pinein piť] pinocyt, pinealocyt, pineocyt, bunka epifýzy. 

Pinochiettova svorka – zahrnutá preparačná a ligatúrová svorka na cievy. 



Pinophytina – syn. Coniferophytina, borovicorasty. Pododdelenie nahosemenných rastlín, do kt. 

patria nahosemenné s listami mikrofylového pôvodu. Rozdeľujú sa na 4 triedy: kordaity (Cordaites), 

gingká (Gingkopsida), ihličiny (Pinopsida) a chvojníky (Ephedropsida). 

Pinopsida – Coniferopsida, ihličiny. Trieda oddelenia nahosemenných rastlín (Gymnosper-

matophyta), stromov, zriedka krov, s pravidelným rozkonárovaním a často s brachyblastmi. Ich 

obyčajne viacročné listy (mikrofyty) sú prevaţne ihlicovitého al. šupinovitého tvaru, striedavé al. 

protistojného, zriedkavejšie praslenového postavenia. Stonka, v kt. sú otvorené kolaterálne cievne 

zväzky, pomocou kambiálneho kruhu druhotne zhrubne. Charakteristické sú schizogénne ţivicové 

kanáliky v kôre, lyku, listoch a často aj v dreve. Len tisové nemajú ţivicové kanáliky. Kvety sú 

jednopohlavné; P. sú jednodomé, zriedkavejšie dvojdomé rastli-ny. Reprodukčné orgány tvoria 

šišky, okrem samičích orgánov tisovitých, kt. sú jednotlivé. Samčie kvety pozostávajú z početných 

šupinkovitých tyčiniek, kt. majú na spodnej strane 2 aţ 20 peľových komôrok. Samičie kvety tvoria 

zloţenú šišku, kt. pozostáva z podporného listeňa a zo semennej šupiny s vajíčkami. P. sú 

vetroopelivé a peľ sa priamo dostane na nahé vajíčko. Po oplodnení vzniká semeno, jeho diploidné 

embryo je uloţené v prvotnom (haploidnom) endosperme. kt. je homologický so samičím 

prvorastom. Embryo má 2 al. niekoľko prasleno-vých klíčnych listov. Pri dozretí semenné šupiny al. 

s nimi zrastené podporné listene zdrevna-tejú al. zduţnatejú a utvoria šišku al. šiškovú bobuľu 

(borievka). P. vznikli asi v karbóne v triede Psygmophyllopsida z oddelenia papraďorastov. Rastú 

takmer po celom povrchu Zeme (50 rodov, 550 druhov), najmä na sev. pologuli, tvoria rozsiahle lesy 

a majú rozhodný vplyv na vzhľad a klímu krajiny. Pre človeka sú veľmi významné. Patria sem 

čeľade praihličín, araukáriovitých, borovicovitých, cyprusovitých, tisovcovitých a tisovitých. 

Pinosol
®
 gtt. nas. (Slovakofarma, Liečivé rastliny) – otorinolaryngologikum. Zloţenie: Ol. pini silvestris 

3,752 g + Ol. menthae piperitae 1 g + Ol. eucalypti 0,5 g + Thymolu 32 mg + Azulenum 20 mg + 

Tocoferoli acetas 1,7 g + Aditiva et vihicula ad 100 g. Zmes éterických olejov a čistých prírodných 

látok v rastlinnom oleji a antiseptickým, antiflogistickým, antimikrobiálnym a granuláciu podporujúcim 

účinkom. Zniţuje sekréciu a uvoľňuje prechodnosť nosa a dýchanie, zmierňuje priebeh ochorenia. V 

chron. štádiu zlepšuje prekrvenie sliznice a obnovuje jej funkcie. Podáva sa pri rinitíde, faryngitíde, 

tracheitíde, bronchitíde, najmä pri chorobách z prechladnutia, a to vo forme nosových kv. a inhalácie 

(2 ml rozriedeného prípravku 2-krát/d).  

pinosylvín – syn. E-3,5-stilbéndiol; (E)-5-(2-fenyletenyl)-1,3-

benzéndiol, C14H12O2, Mr 212,24; látka izolovaná spolu s inými mono- a 

dimetylovými étermi z dreva ihličnanov. 

Pinosylvín 

 

Pinského syndróm – [Pinsky, Leonhard, *1935, kanad. genetik] 

→syndrómy. 

Pinsov príznak – [Pins, Emil, 1845 – 1913, viedenský internista] →príznaky. 

pinta – syn. carate, mal de pinto, chron. endemická koţná nevenerická treponematóza tropických 

oblastí Stred. Ameriky (najmä Mexiku) vyvolaná  Treponema carateum. Pôvodca je morfol. 

neodlíšiteľný od ostatných patogénnych treponém. Nerastie na umelých ţivných pôdach, nedá sa 

však preniesť ani na experimentálne zvieratá. P. postihuje najmä deti v preľudnených oblastiach 

Mexika s nízkou úrovňou osobnej hygieny. Typický je rodinný výskyt. Prameňom nákazy je chorý 

človek vo včasnom štádiu choroby. Zárodky sú prítomné v koţných léziách, najmä v sekrétoch z 

fisúr. Nákaza sa prenáša kontaktom s chorým a pp. aj mechanicky muchami, kt. sadajú na otvorené 

koţné lézie. 



Klin. obraz – inkubačné obdobie trvá 1 – 4 týţd. Včasné štádiá charakterizujú koţné lézie najmä na 

dolných končatinách, erytematózne papulky, kt. neulcerujú. Pri lymfohematogénnom rozseve sa 

zjavujú sek. lézie s celkovými príznakmi (horúčka, zdurenie uzlín, reumatoidné bolesti). Po 

niekoľkých r. prechádza choroba do neskorého štádia, kt. sa vyznačuje atrofickými zmenami na 

koţi, depigmentáciou a tvorbou vitilíg, najčastejšie na extenzorovej strane končatín a tvári. 

Dg. – opiera sa o mikroskopický dôkaz treponém v prim. léziách, najmä fisúrach al. skarifikovaných 

léziách. Na sérol. dg. sa vyuţívajú reakcie pouţívané v dg. syfilisu. 

Th. – osvedčuje sa penicilín. Prognóza je dobrá. 

Pinus, us, f. – [l.] borovica.  

Pinus cembra limba →Pinaceae. 

Pinus mughus  SCOP. (Pinaceae) – P. mugo subsp. pumilio (HENKE) FRANCO, borovica horská 

kosodrevinová. Vysokohorská borovica s ihlicami vyrastajúcimi po dvoch. Má tmavosivú kôru a 

plazivý kmeň aj konáre. Šišky sú pravidelné, vajcovito kuţeľovité, visiace na konári. P. tvorí husté 

porasty nad hornou hranicou lesa, u nás je zákonom chránená. Variabilná drevina s poliehavým 

kmeňom, pokrivenými konármi a hustými ihlicovitými listami. Z čerstvého ihličia a mladých konárov 

sa destiláciou s vodnou parou získava silica Ol. pini pumilionis (ČSL 4). Je to číra, bezfarebná al. 

slaboţltá, tekutina, príjemného zápachu, chuti aromatickej, neskôr horkastej a pálčivej. Pôsobením 

svetla a vzduchu hustne a tmavne. Obsahuje bornylacetát a ďalšie estery, - a -felandrín, - a -

pinén, kadinén, limonén a i. Silica má sekretolytické, dezinfekčné a hyperemizujúce účinky. Pouţíva 

sa ako sprejové a inhalačné expektorans, súčasť mastí pouţívaných pri ochoreniach horných 

dýchacích ciest, súčasť mazadiel s derivačným účinkom a prísada do kúpeľov a sprejov na 

zlepšenie ovdzušia v uzatvorených priestoroch. 

Pinus nigra – borovica čierna; →Pinaceae. 

Pinus silvestris L. (Pinaceae, syn. P. sylvestris L.) – borovica lesná (sosna) (čes. borovice lesní). 

Droga – Turio pini (silvestris, syn. Gemma pini, Strobilus pini). Balsamum terebinthinae a Ol. 

terebinthinae sa získavajú z iných druhov rodu Pinus: borovica čierna (Pinus nigra Arnold), borovica 

močiarna (Pinus palustris Mill.) a borovica prímorská (Pinus pinaster Ait.). Podstatnou zloţkou 

balzamu je ţivica a silica (~ 15 – 30 %), kt. obsahuje najmä - a -pinén, v menšej miere limonén, 

felandrén, kamfén, kadinén, myrcén, sylvestrén, karén, p-cymén, bornylacetát (hlavná aromatická 

látka) a ďalšie terpény, ako aj horčinu pinopilarín, trieslovi-nu, vo výhonkoch aj kys. askorbovú. 

Vlastnosti: derivans, hyperemikum, expektorans, sekretolytikum, diuretikum, diaforetikum, 

balneologikum, antiseptikum, aromatikum, dezodorans. Pridáva sa do masťových základov 

určených na th. furunkulov a i. infiíikovaných koţných afekcií. Odvar z výhonkov sa pouţíva ako 

prísada do kúpeľov pri artralgiách, myalgiách a neuralgiách.  

Ol. pini silvestris sa získava destiláciou výhonkov. Pouţíval v minulosti na inhalácie, do mazadiel a 

mastí. Pre silné dráţdivé účinky na sliznice sa vnútorné uţívanie, ako aj ako inhalácie, obmedzili. 

Pridáva sa do derivačných mazadiel, kt. sa aplikujú pri neuralgiách a bolestivých nervosvalových a 

kĺbových chorobách. Ol. terebinthinae rectificatum sa získava destiláciou ţivice. Pri miestnej 

aplikácii na koţu vyvoláva dilatáciu kapilár so sčervenaním. Má aj dezinfekčné vlastnosti. Pouţíva 

sa v mazadlách a mastiach pri neuralgiách, reumatických ťaţkostiach a lokálnych infikovaných 

afekciách. Pre silný dráţdivý účinok a moţnosť resorp-cie sa neodporúča na inhalácie. Poţitie p. o. 

môţe vyvolať poškodenie obličiek a CNS (ochr-nutie vegetatívnych centier). Z ihličia (niekedy aj z 

dreva) sa získavajú destiláciou vodnou parou terpentínové silice. Z poraneného kmeňa stromov sa 

získavá lepkavá, na vzduchu tuh-núca ţivica al. terpentínový balzam. Rozoznáva sa: 1. silica z 

-pinén, limonén, dipentén, kamfén a i.); 2. silica z 

dreva P. palustris Mill. a P. ponderosa Dougl. ex P. - -pinén, 



kamfén, limonén, dipentén, pineol a i.); 3. silica z mladých výhonkov a čerstvého ihličia P. mugo 

-felandrén, sylvestrén a i. Pix liquida pini sa získava suchou 

destilácoou borovicového dreva. Obsahuje zmes fenolov a rozličných org. látok. Má silné 

antiseptické účinky (fenol). Pouţíva sa výlučne zvonka, príp. ako prídavok do masťových základov. 

Extractum pini sa pouţíva na osvieţujúce derivačné kúpele. Odvar z výhonkov Turio pini sa 

pripravuje z ½ lyţice na pohár vody; uţíva sa len krátkodobo 3 – 4-krát/d po 1 lyţici. 

Kontraindikáciou je nefropatia. Na kúpeľ sa pripravuje odvar z 500<196>1500 g pupeňov na 2 – 3 l 

vody, kt. sa po krátkom povarení vleje do kúpeľa ~ 34 °C teplého. Trvanie kúpeľa je max. 15 min. 

Extractum pini sa pridáva do celkového kúpeľa v dávke 150 g. Oleum pini silvestris sa pri mazaní 

menších plôch pouţíva v 50 % koncentrácii. 

Ol. terebinthinae môţe vyvolať kontaktnú dermatitídu s erytémom a pľuzgiermi, po vdýchnutí dráţdi 

dýchacie cesty a môţe vyvolať pneumóniu. Poţitie p. o. zapríňuje vracanie a hnačku, často krvavú. 

Pôsobenie na CNS sa prejaví závratmi, nauzeou, príp. ataxiou. Po začiatočnom dráţdení CNS 

nastáva útlm. Môţe tieţ pôsobiť nefrotoxicky a hepatotoxicky, na koţi vyvoláva vznik petechií. Pri 

otrave nastáva exitus v kóme ochrnutím dýchania. Letálna dávka silice je ~ 100 g. 

Odvodené prípravky – Oleum pini silvestris, Oleum terebinthinae rectificatum (ČSL 3), Balsamum 

terebinthinae, Pix liquida pini, Extractum pini, Aphlegmin
®
, Colophonium

®
, Cornusan

®
 (vet.). 

Pinus strobus – borovica Weymouthova; →Pinaceae. 

pinzeta – [franc. pincer štípať] štipec, úzky inštrument podobný klieštiam. Rozoznáva sa anat. (tupá) a 

chir. p. (s ostrými zúbkami al. háčikmi) a mnohé varianty (ušná p. 

ap.). 

 Obr. Anatomická (hore) a chirurgická pinzeta (dole) 

 

 

pioglitazón – perorálne antidiabetikum; →tiazolidíndióny. 

Pioglitazón 

 

 

pipa americká – Pipa americana, ţaba, kt. ţije v Juţ. Amerike, známa starostlivosťou o po-tomstvo. 

pipacyklín – syn. mepicyklín; 4-(dimetylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-oktahydro-3,6,10,12, 12a-

pentahydroxy-N-[[4-(2-hydroxyetyl)-1-piperazinyl]metyl]-6-metyl-1,11-dioxo-2-nafta-cénkarboxamid, 

C29H38N4O9, Mr 586,63; polosyntetické širokospektrálne antibiotikum podobné tetracyklínu 

(Ambraveine
®
, Ambravena

®
, Sieromicin

®
, Valtomicina

®
, Valtomycin‹). 

Pipacyklín 

 

 

 

 

pipamazín – 1-[3-(2-chlór-10H-fenotiazín-10-yl)-propyl]-4-piperidínkarboxamid, C21H24Cl-N3O2, Mr 

401,97; antiemetikum (SC 9387
®
, Mornidine

®
, Nausidol

®
, 

Nemotine
®
). 

Pipamazín 



 

 

pipamperón – syn. floropipamid; 1
,
-[4-)4-fluórfenyl)-4-oxobutyl-[1,4,-bipiperdín]-4,-karbox-amid, 

C21H30FN3O2, Mr 375,49; psychofarmakum, má malý neuroleptický účinok s miernymi 

extrapyramidovými reakciami. Pouţíva sa v th. porúch správania, stavov zmätenosti, agitácie u 

starších a nepokojných pacientov s mentálnou retardáciou. Podáva sa v 

dávkach 40 – 80 mg/d, ako hypnotikum na noc v dávkach 40 – 120 mg/d 

(R 3345
®
, Dipiperon

®
, Piperonyl

®
, Propitan

®
). 

Pipamperón 

 

pipazetát – 2-(2-piperidínetoxy)etylester kys. 10H-pyrido[3,2-b][1,4]-benzotiadiazin-10-kar-boxylovej, 

C21H25N3O3S, Mr 399,52; antitusikum (D-254
®
; hydrochlorid 

C21H26ClN3O3S – Lenopect
®
, Selvigon

®
, Theratuss

®
). 

 

Pipazepát 

 

pipebuzón – 4-butyl-4-[(4-metyl-1-piperazinyl)-metyl]-1,2-difenyl-3,5-pyrazolidíndión, C25-H32N4O2, Mr 

420,57; antiflogistikum, antipyretikum, analgetikum, derivát 

fenylbutazónu (LD-4644
®
, Elarzone

®
). 

Pipebuzón 

 

 

 

pipekuróniumbromid – 4,4
,
-(3,17-bis-

diacetoxy)-androstán-2,16-diyl); bis(1,1-

dimetylpipe-razíniumbromid, 

C35H62BrN4O4.2H2O, Mr 787,77; 

nedepolarizujúce myorelaxancium, 

podobné kurare. P. je derivát 

androstánu, štruktúrne príbuzný pankuróniumbromidu. Účinok nastupuje rýchlo a trvá ~ 45 min. 

Vylučuje sa sčasti obličkami. 

Pipekuróniumbromid 

 

Indikácie – svalová relaxácia pri celkovej anestézii, najmä pri dlhšie trvajúcich výkonoch, príp. pri 

umelej ventilácii v resuscitačnej starostlivosti.  

Kontraindikácie – nevybavenosť na umelú pľúcnu ventiláciu, nemoţnosť umelého dýchania. 

Nežiaduce účinky – zastavenie dýchania sprevádza kurarizáciu. Zosilnený účinok je pri myasthenia 

gravis, myastenických sy. a i. myopatiách. Nedostatočnosť obličiek predlţuje účinok. Kurarizačná 

účinok potencuje diazepam, dietyléter a midazolam. Opatrnosť je ţiaduca pri cisárskom reze, u 

novorodencoch a dojčiat. Plná kurarizačná dávka mierne zniţuje srdcovú frekvenciu. 

Dávkovanie – prvý bolus je 40 – 50 mg/kg i. v., príp. sa opakuje. U kachektických pacientov a pri 

obličkovej insuficiencii je úvodná dávka 20 mg/kg, pri kŕčových stavoch aţ 80 mg/kg. Prípravok 



môţe podávať len anesteziológ. Intenzita svalovej relaxácie závisí od dávky. Dekurarizáciu moţno 

urýchliť neostigmínom (do 2,5 mg). 

Prípravky – RGH-1106
®
, Arduan

®
. 

pipenzolátbromid – 1-etyl-3-[(hydroxydifenylacetyl)-oxy]-1-metylpiperidíniumbromid, C22H28BrNO3, Mr 

434,38; anticholínergikum (JB 323
®
, Piptal

®
). 

Pipenzolátbromid 

 

 

 

piper, eris, n. – [l.] čierne korenie. 

Piperaceae – pieprovité. 

piperacetazín – 1-[10-[3-[4-(2-hydroxyetyl)-1-piperidinyl]propyl]-10H-fenotiazin-2-yl]etanón, 

C24H30N2O2S, Mr 410,59; antipsychotikum, trankvilizér (PC-

1421
®
, Psymod

®
, Quide

®
). 

Piperacetazín 

 

 

piperacilín – syn. 4-etyl-2,3-dioxopiperazínkarbonylampicilín; kys. 6-[[[[(4-etyl-2,3-dioxo-1-

piperazinyl)karbonyl]-amino]fenylacetyl]amino]-3,3-dimetyl-7-oxo-4-tia-1-azabicyklo-[3.2.0]-heptán-

2-karboxylová, C23H27N5O7S, Mr 517,57; širokospektrálne polosyntetické antibiotikum podobné 

penicilínu. P. je širokospektrálne penicilínové polosyntetické baktericídne antibiotikum zo skupiny 

urei-dopenicilínov s vysokou účinnosťou proti Pseudomonas aeruginosa, ale aj ďalším aeróbnym 

gramnegat. i grampozit.mikróbom (Streptococcus faecalis). Nie je však odolné voči -laktamázam 

mnohých klin. dôleţitých kmeňov. Mechanizmus účinku spočíva v inhibícii syntézy steny mikróbov. 

Na plazmatické bielkoviny sa viaţe ~ 16 – 22 %. Dobre preniká do tkanív (s výnimkou likvoru bez 

zapálených plien), podobne ako ampicilín; distribučný priestor je veľmi malý (0,2 l/kg). Min. sa 

metabolizuje v pečeni na neúčinné metabolity, vylučuje sa najmä močom glomerulovou filtráciou i 

tubulárnou sekréciou 60 – 80 % dávky počas 24 h, zvyšných ~ 25 % dávky sa vylučuje ţlčou do 

stolice. Celkový klírens (2 – 3 ml/min/kg) závisí od dávky, rovna-ko ako t0,5, kt. je pri normálnych 

funkciách obličiek ~ 0,6 – 1 h. Pri ťaţkej renálnej insuficien-cii sa predlţuje aţ na 5 h, pri súčasnej 

insuficiencii obličiek a pečene aţ na 32 h. Prechádza placentovou bariérou, do mlieka preniká málo. 

Hemodialýza odstráni ~30 – 50 %, peritoneálna dialýza 

podstatne menej. 

Piperacilín 

 

Indikácie – ťaţké a ţivot ohrozujúce infekcie vyvolané gramnegat. mikróby, najmä Pseudomonas 

aeruginosa, anaeróbnymi baktériami vrátane B. fragilis a grampozit. kokmi (enterokoky, streptokoky 

a stafylokoky, kt. neprodukujú -laktamázu); septikémia neznámej etiológie najmä u 

neutropenických pacientov, infekcie brušnej dutiny, pneumónia, infekcie močových ciest a gynekol. 

infekcie nevyvolané chlamýdiami. Pre synergický účinok je výhodné kombinovať p. s 

aminoglykozidovými antibiotikami. 



Kontraindikácie – absol.: hypersenzitivita na cefalosporíny, infekč-ná mononukleóza; relat.: alergická 

dispozícia (ţihľavka, asthma bronchiale); gravidita a laktácia. 

Nežiaduce účinky – nauzea, hnačka, prechodne zmeny KO (eozinofília, trombocytopénia, 

neutropénia), zvýšenie aktivity pečeňových enzýmov, zriedka zhoršenie obličkových funkcií. Lokálne 

alergické prejavy (exantémy, horúčka, pruritus), riziko ťaţkých systémových reakcií vrátane 

anafylaktického šoku. 

Interakcie – pri súčasnom podávaní aminoglykozidových antibiotík sa nemá p. podávať v tej istej 

striekačke; p. sa nemá riediť rozt., kt. obsahujú hydrogénuhličitan sodný. 

Dávkovanie – 100 – 200 mg/d v 2 – 4 čiastkových dávkach, i. v. formou krátkej i. v. injekcie (3 – 5 

min) al. dlhodobej i. v. infúzie (20 – 40 min), pri najťaţších infekciách aţ 300 mg/kg/d v 3 – 4 

čiastkových dávkach i. v. infúziou; dmd je 24 g. I. m. (výnimočne, len ako pokračova-nie i. v. 

podania) obvykle 2 g kaţdých 8 – 12 h, celková dená dávka je 4 – 6 g. 

Deťom > 2-mes. sa podáva 100 – 200 mg/kg v 2–4 čiastkových dávkach, pri najťaţších infekciách 

aţ 300 mg/kg/d v 3 – 4 čiastkových dávkach formou krátkej i. v. inj. (3 – 5 min) al. dlhodobej infúzie 

(20 – 40 min).  

Pri ťaţšej renálnej insuficiencii treba dávky upraviť: 1. dávka je obvyklá udrţovacia dávka (2 aţ 4 g), 

ďalšie dávky sa upravujú podľa klírensu endogénneho kreatinínu (ClKr.) al. sérovej koncentrácie 

kreatinínu. 

U hemodialyzovaných pacientov sa podávajú v období medzi dialýzami 2 g kaţdých 8 h, po 

ukončení dialýzy sa pridáva 1 g. Pri peritoneálnej dialýze sa podávajú 2 g kaţdých 12 h, po 

ukončení dialýzy, a to 3 – 4 d po vymiznutie klin. príznakov a normalizáciu teploty.  

Prípravky – sodná soľ C23H26N5NaO7S – Cl 227193
®
, T-1220

®
, Isipen

®
, Pentcillin

®
, Pipracil

®
, Pipril

®
. 

Piperaverm
®
 – anthelmintikum; →Piperazinium adipicum. 

piperazín →Piperazinum, ČSL 4. 

Adipát piperazínu →Piperazinium adipicum, ČSL 4. 

Citrát piperazínu – piperazín 2-hydroxy-1,2,3-propántrikarboxylát (3:2); tripiperazíndicitrát, 

C24H46N6-O14, Mr 642,68; [Antepar
®
, Arpezin

®
, Helmezine

®
, Multifuge

®
, Nemadital

®
, Oxucide

®
, 

Oxyzin
®
 (sirup); (3P-2C)

®
, Parazine

®
, Pinrou

®
, Piperaverm

®
 

(sirup), Pipizan Citrate
®
, Pipracid

®
 (sirup), Piptelate

®
, Rhomex

®
, 

Ta-Verm
®
, Uvilon

®
]. 

Edetát vápenatý – syn. piperazínkalciumedatamil; zmes [[N,N
,
-

1,2-etándiylbis[N-(karboxy-metyl)glycináto]](4–)-

N,N
,
,O,O

,
,ON,ON](OC-6-21)kalciát (2–) dihydrogénu s 

piperazínom (1:1), C14H24CaN4O8, Mr 416,65; anthelmintikum 

účinné proti nematódam (Justelmin
®
, Perin

®
). 

 

 

Piperazínedetát vápenatý 

 

Piperazinium adipicum – skr. Piperazin. adipic., ČSL 4, adipan piperazínia, syn. Piperazini adipas, 

zmes kys. hexándiovej s piperazínom (1:1), C10H20N2O4, Mr 232,28; 

anthelmintikum účinné proti nematódam. Je to biely, kryštalický prášok, bez 



zápachu, sbalo kyslej chuti. Je dobre rozp. vo vode, prakticky nerozp. v 95 % liehu a chloroforme. 

  Piperazínium adipicum 

 Dôkaz 

a) Asi 0,2 g sa dôkladne pretrepe s 5,0 ,ml zriedenej kys. chlorovodíkovej a 15,0 ml éteru. Éterová 

vrstva sa pouţije aj na skúšku b). Vodná vrstva sa oddelí, pridá sa k nej asi 0,5 g dusitanu sodného 

a zahreje sa k varu. Vznikne číry rozt. z kt. sa po jeho ochladení a prípadnom trení stien skúmavky 

sklenou tyčinkou vylúčia lesklé, naţltlé kryštáliky N,N-dinitrózopiperazínu. Kryštáliky sa odfiltrujú, 

premyjú vodou a sušia 1 h pri 105 °C; topia sa pri 157 aţ 160 °C (piperazín) 

b) Éterová vrstva zo skúšky a) sa premyje 5,0 ml vody, sfiltruje sa suchým filtrom a odparí sa do 

sucha. Biely kryštalický zvyšok sa suší 1 h pri 105 °C; topí sa pri 151 – 154 °C (kys. adipová). 

 Stanovenie obsahu 

Asi 0,1000 g vysušenej látky zo skúšky na stratu sušením (suší sa asi 1,000 g látky pri 105 °C do 

konštantnej hmotnosti) sa rozpustí miernym ohriatím v 10,0 ml bezvodej kys. octovej a 10,0 ml 

dioxánu. Rozt. sa ochladí, pridajú sa 1 – 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 0,01161 g C10H20N2O4.  

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

Indikácie – pôsobí na škrkavku detskú (Ascaris lumbricoides) a machovcom. Helminty strácajú 

následkom neuromuskulárnej blokády schopnosť udrţať sa v čreve a vylučujú sa stolicou. 

Kontraindikácie – absol:: epilepsia, choroby CNS so sklonom ku kŕčom. U alergických osôb sa 

neodporúča nárazová th. 

Nežiaduce účinky – neurotoxické al. alergické reakcie sú prevaţne následkom nesprávneho 

dávkovania al. poruchy vylučovania, vyskytujú sa zriedka a len prechodne. Asi v 10 % ide o ťaţkosti 

zo strany GIT (nevoľnosť, vracanie, bolesti brucha, hnačka). Ďalej sa vyskytujú bolesti hlavy, 

spavosť, parestézie, kŕče, tremor, nystagmus, poruchy koordinácie, závraty, lakrimácia, vyráţky, 

bronchospazmus, tachykardia, arytmie. Počas th. sa nemá poţívať alko-hol. 

Dávkovanie – dms p. o. je 4,0 g, dmd 4,0 g; th. dávka jednotlivá p. o. 3,0 g, denná 3,0 g. Podáva sa 

100 mg/kg v 2 – 3 čiastkových dávkach 2 d. 1. d po večri, ďalšiu 2. d pred raňaj-kami. Pri zápche sa 

podá večer v deň th. salinické laxatívum. Trvalejší účinok sa dosahuje zopakovaním th. po 6 – 8 

týţd.  

Prípravky – Tabuletta piperazinii adipici, Adiprazine
®
, Dietelmin

®
, Entacyl

®
, Helmirazin

®
 liqu. a tbl. 

Slovakofarma, Nometan
®
, Oxurasin

®
, Oxypaat

®
, Oxyzin (tab.)

 ®
, Pipadox

®
, Vermocompren (tabl.)

 ®
, 

Vermilass
®
]. 

Tartrát piperazínu – syn. piperát; [R-(R*,R*)]-piperazín-2,3-dihydroxcybutándioát (1:1), C8H16N2O6, 

Mr 236,23; anthelmintikum účinné proti nematódam (Noxiurotan
®
, Paravermin

®
, Veroxil

®
). 

Piperazinum – skr. Piperazin., ČSL 4, piperazín, syn. dietyléndiamín; hexahydrát piperazínu; 

hexahydropyrazín; piperazidín; C4H10N2.6 H2O, Mr 194,23, bezvodého 86,14; 

anthelmintikum. Sú to bezfarebné kryštáliky, vlhkého vzhľadu, slabého charakteristického 

zápachu pripomínajúceho amíny, lúhovito slanej chuti. Na vzduchu prijíma vlhkosť, oxid 

uhličitý a roztieka sa. Vodný rozt. reaguje na lakmusový papier zásadito.  

Piperazinum 



 Dôkaz 

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

pridá 1,0 ml zriedenej kys. chlorovodíkovej, asi 0,5 g dusitanu sodného a zahreje sa k varu. Vznikne 

číry rozt., z kt. sa po jeho ochladení a príp. trení stien skúmavky sklenou tyčinkou vylúčia lesklé, 

naţltlé kryštáliky N,N
,
-dinitrózopiperazínu. Kryštáliky sa odfiltrujú, premyjú vodou a sušia 1 h pri 105 

°C; topia sa pri 157 – 160 °C (piperazín). 

b) K 2. polovici rozt. zo skúšky a) sa pridá niekoľko kv. rozt. síranu meďnatého; vylučuje sa 

svetlomodrá zrazenina (rozdiel od iných amínov).  

 Stanovenie obsahu 

Asi 0,08000 g sa rozpustí miernym ţíhaním v 10,0 ml bezvodej kys. octovej a 10,0 ml dioxá-nu. Rozt. 

sa ochladil, pridajú sa 1 – 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 0,009712 g C4H10N2.6 H2O. 

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

lekárskeho predpisu. 

Prípravky – Lumbrical
®
, Worm-Away

®
, Wurmirazin

®
; fosfát C4H13N2O4P – Eraverm

®
 (tbl.), Pincets

®
, 

Pinsirup
®
, Piperaverm

®
 (tbl.), Piperazate

®
, Pripsen

®
, Tasnon

®
 (tbl.), Uvilon

®
 (tbl.); hexahydrát 

C4H10N2.6 H2O – Anthalazine
®
, Arpezine

®
, Arthriticine

®
, Ascaril

®
, Dispermin

®
, Eraverm

®
 (sir.), 

Helmifren
®
, Parid

®
, Piavetrin

®
, Tasnon

®
 (elixir), Upixon

®
, Vermicompren

®
 (sirup), Vermisol

®
. 

piperidín – hexahydropyridín, C5H11N, Mr 85,15; látka, kt. sa nachádza v malych mnoţstvách v 

čiernom koreni (Piper nigrum L., Piperaceae). 

Piperidín 

 

 

piperidión – syn. dihyprylón; 3,3-dietyl-2,4-piperidíndión, C9H15NO2, Mr 169,22; sedatívum, 

antitusikum (Sedulon
®
, Tusseval

®
). 

Piperidión 

 

 

 

piperidolát – 1-etyl-3-piperidinylester kys. a-fenylbenzénoctovej, C21H25NO2, 

Mr 323,44; anticholínergikum (JB 305
®
; hydrochlorid C21H26ClNO2 – 

Crapinon
®
, Dactil

®
). 

Piperidolát 

 

piperilát – 2-(1- -hydroxy- -fenylbenzénoctovej, C21H25NO3, Mr 339,44; 

anticholínergikum, antispazmodikum [hydrochlorid C21H26ClNO3 – 

Daipisate
®
, Norticon

®
, Panpurol

®
, Pensanate

®
, Pipenale

®
, Sycotrol

®
; 

etylbromid C23H30BrNO3 – Panpurol
®
 (inj.)]. 

Piperilát 



piperín – 1-[5-(1,3-benzodioxol-5-yl)-1-oxo-2,4-pentadienyl]-piperidín, C17H19NO3, Mr 285,33; 

piperidínový alkaloid. Nachádza sa v čiernon korení Piper nigrum L., P. longum L., P. retrofractum 

Vahl. (P. officinarum C.D.C.), Piperaceae a podmieňuje štipľavú 

chuť. Sú to kryštáliky s t. t. 128 °C, málo rozp. vo vode, dobre 

rozp. v alkohole, étere, chloroforme a tu-koch. Pouţíva sa ako 

insekticídum a na prípravu brandy. 

Piperín 

piperitón – 3-metyl-6-(1-metyletyl)-2-cyklohexen-1-ón, C10H16O, Mr 152,23; látka 

izolovaná z oleja rastliny Cynpobogon sennaarensis Chiov., Graminae, Andropogon 

iwarancusa Jones, Labiatae, Eucalyptus dives Schau., Myrtaceae; olejová kvapalina 

pepermintovej vône; pouţíva v zubných pastách. 

Piperitón 

 

piperokaín – 2-metyl-1-piperidínpropanolbenzoát, C16H23NO2, Mr 261,37; lokálne anestetikum 

(Metycain
®
, Neothesin

®
). 

Piperokaín 

 

 

piperonal – syn. heliotropín; 1,3-benzodioxol-5-karboxaldehyd; piperonylaldehyd, C8H6O2, Mr 150,13; 

metylénéter aldehydu protokatechového. Sú to príjemne voňajúce kryštáliky, kt. 

vznikajú oxidáciou izosafrolu. Pouţívajú sa vo voňavkárstve, ako prísada s 

čerešňovou a vanilkovou chuťou, v org. syntéze a ako pedikulicídum. 

Piperonal 

 

piperonylbutoxid – 5-[[-(2-butoxyetoxy)etoxy]metyl]-6-propyl-1,3-benzodioxol, C19H30O5, Mr 338,43; 

synergista insekticídov, najmä pyretroidov a rotenónu. Ingredient insekticídnych olejov, aerosólov, 

pár, práškov, pást (ENT 14250
®
, Butacide

®
; zmes s pyretroidmi – Derrin-ger

®
, Duracide

®
, Grovex

®
, 

Prentox
®
, Scourge

®
; s rotenónom – Chem-Fish

®
, PB-NOX

®
, 

Rotacide
®
). 

Piperonylbutoxid 

 

piperoxán – 1-[(2, 3-dihydro-1,4-benzodioxin-2-yl)me-tyl]-piperidín, C14H19NO2, Mr 233,30; blokátor -

adrenergických receptorov, antihypertenzívum, pouţíva sa na dg. 

feochromocytó-mu (933F
®
, Fourneau 933

®
, Benodaine

®
,). 

Piperoxán 

 

piperylón – 4-etyl-1,2-dihydro-2-(1-metyl-4-piperidinyl)-5-fenyl-3H-pyrazol-3-ón, C17H23Nr3O, Mr 

285,39; analgetikum (PR 56; zloţka prípravku Palerol
®
 a Pelerol

®
). 

Piperylón 

 

 

 



 

PIPES – kys. 1,4-piperazíndietánsulfónová, C8H18Nr2O6S2, Mr 302,36; biol. tlmivý systém, aktívny v 

rozpätí pH 6 – 8,5. 

PIPES 

 

pipeta – [franc. pipette] druh odmerného skla, sklená rúrka s 

rozličnými priemermi. V prostriedku môţu byť rozšírené, 

spodná časť (výtok) je zahrotený. P. sú nedelené a delené. 

Nedelenými pipetami moţno merať len určité objemy (1, 2, 5, 

10, 25, 50 a 100 ml), delenými ppipetami, kt. majú po celej 

svojej dĺţke objemovú stupnicu, môţe sa 

odmieravať(pipetovať) ľubovoľný objem. Najviac sa pouţívajú 

p. vo veľkostiach 1, 2, 5, 15 a 25 ml. P. sú kalibrované na 

vyliatie, kvapalina sa z nich nesmie vyfukovať. 

Pipety 

 

 

 

 

pipetanát – syn. →piperilát. 

pipetiadénhydrogéntartrát – látka zo skupiny antiamniník s centrálnym i periférnym antisé-

rotonínových a antihistamínovým účinkom; antimigrénikum. 

Indikácie – profylaxia migrény. Liek nie je určený na th. akút. záchvatu. 

Kontraindikácie – relat.: gravidita a dojčenie, opatrnosť je ţiaduce pri glaukóme, hypertrofii prostaty 

a ťaţšom poškodení krvotvorby. 

Nežiaduce účinky – sedatívne pôsobenie (najmä na začiatku th.), zvýšená chuť do jedenia, 

zvyšovanie tel. hmotnosti, zriedka zhoršenie bolestí hlavy, parestézie, sucho v ústach, závraty, 

nauzea, poruchy spánku, desivé sny, príp. kolísanie TK, mierna hypotenzia. Môţe nepriaznivo 

ovplyniť činnosti vyţadujúce zvýšenú pozornosť, motorickú koordináciu a rýchle rozhodova-nie 

(napr. riadenie motorových vozidiel, obsluha strojov, práce vo výškach ap.). Pri dlhšie trvajúcej th. 

sa odporúča kontrola KO a pečeňových testov raz/3 mes. 

Interakcie – p. zosilňuje účinok iných centrálne tlmivých látok. 

Dávkovanie – 1.–2. d 1 mg večer, 3. – 4. d 1 mg večr a 1 mg na poludnie, od 5. d 3-krát/d 1 mg. Pri 

silnom útlme sa dávka zniţuje na 2-krát 1 mg/d al. väčšia časť dávky sa podáva večer (0,0,1 – 2 al. 

0, 0, 1 – 3) Kúra trvá 2 – 3 mes. aţ 1 r., príp. prerušovaná. V prípade, ţe sa bo-lesti do 3 mes. 

nezmiernia, nie je vhodné v th. ďalej pokračovať. 

Prípravok – Migrenal
®
 tbl. Léčiva. 

pipíška chochlatá →Galerida cristata. 

Pipizan Citrate
®
 (Merck & Co) – anthelmintikum; →piperazíncitrát. 

pipobromán – 1,4-bis-(3-bróm-1-oxo-propyl)piperazín, C10H16Br2N2O2, Mr 356,09; antineoplastikum 

(A-8103
®
, NSC 25154

®
, Amedel

®
, Vercyte

®
). 



Pipobromán 

Piportil, L4
® 

a Piportil M2
®
 – antipsychotikum; →pipotiazín.  

piposulfán – 1,4-bis[3-[(metylsulfonyl)-oxy]-1-oxopropyl]piperazín, C12H22N2O8S2, Mr 384,46; 

antineoplastikum (A-20968
®
, NSC-47774

®
, Ancyte

®
). 

Piposulfán 

 

 

 

pipotiazín – 10-[3-[4-(2-hydroxyetyl)-1-piperidinyl]-N,N-dimetyl-10H-fenotiazín-2-sulfónamid, 

C24H33N3O3S2, Mr 475,66; antipsychotikum (RP 19366
®
, Piportil

®
; 

palmitát C40H63N3O4S2 – RP 19552
®
, Piportil

®
; undecylenát 

C40H63N3O4S2 – RP 19551
®
, Piportil M2

®
). 

Pipotiazín 

 

 

pipoxolánhydrochlorid – 5,5-difenyl-2-[2-(1-piperidinyl)etyl]-1,3-dioxolan-4-ón, C22H26ClNO3, Mr 

387,91; antispazmodikum (Rowapraxin
®
). 

Pipoxolánhydrochlorid 

 

 

Pipracid (Syrup)
®
 (Universal Drug) – anthelmintikum; →piperazíncitrát. 

Pipracil
®
 (Am. Cyanamid) – antibiotikum; →piperacilín. 

Pipradol
®
 – stimulans CNS; →pipradrol.  

pipradrol – -difenylpiperidínmetanol, C18H21NO, Mr 267,36; stimulans CNS (MRD-108
®
, Detaril

®
, 

Gerodyl
®
, Meratran

®
, Pipradol

®
; hydrochlorid monohydrát C18H22ClNO.H2O – 

Meratonic
®
, Metadin

®
, Stimolag Fortis

®
). 

Pipradrol 

 

Pipram
®
 cps. (Rhône-Poulenc Rorer; Bellon) –  Acidum  pipemidicum  trihydricum 235 mg v 1 cps.; 

chinolónové chemoterapeutikum; kys. pipemidová.  

Pipril
®
 inj. – b-laktámové antibiotikum; →piperacilín. 

piprínhydrín – syn. difenylpyralín 8-chlórteofylinát; zmes 8-chlór-3,7-dihydro-1,3-dimetyl-1H-purín-

2,6-diónu s 4-(difenylmetoxy)-1-metylpiperidínom (1:), 

C26H30ClN5O3, Mr 496,39; antihistaminikum, antiemetikum 

[Kolton
®
 (tbl.), Koltonal

®
, Mepedyl

®
]. 

Piprínhydrín 

 

 

Piproxen
®
 – antiflogistikum, antipyretikum, analgetikum; →naproxén. 



piprozolín – etylester kys. [3-etyl-4-oxo-5-(1-piperidinyl)-2-tiazolidinylidén]octovej, C14H22N2O3S, Mr 

298,40; choleretikum (Gö 919
®
, W 3699

®
, Coleflux

®
, Epsyl

®
, Probilin

®
, Secrebil

®
). 

Piprozolín 

 

pipsylchlorid – 4-jódbenzénsulfonylchlorid; rádioaktívny p. sa 

pouţíva pri analýze proteínov. 

Piptal
®
 (Lakeside) – anticholínergikum; →pipenzolátbromid. 

Piptelate
®
 (Vale) – anthelmintikum; →piperazíncitrát. 

Piptoporus betulinus – BULL. ex FR.) P. Karst., syn. Polyporus betulinus (BULL. ex FR.); Placodes 

betulinus (BULL.) Quél.; Ungulina betulina (BULL. ex.) PAT. brezovník obyčajný (čes. březovník 

obecný). Je to huba z čeľade trúdnikovitých (Polyporaceae), kt. napáda kmene ţivých i mŕtvych 

briez a zapríčiňuje červenkastú hnilobu dreva. Rastie v lete a na jeseň. Jednoročné plodnice sú 

prirastené na substrát. Klobúk v priemere 80 – 200 mm, hrubý 20 – 60 mm, okrúhly al. obličkovitý, 

klenutý, holý, hladký, na povrchu pokrytý tenkou hnedastou, sivohnedou aţ belavou pokoţkou, kt. 

sa zo starých exemplárov odlupuje. Okraj klobúka je zaoblený a podvihnutý. Duţina je biela al. 

ţltkastá, za mladi šťavnatá, mäsitá, na priereze akoby mramorovaná, neskôr suchá, kôrkovitá. Chuť 

a vôňu má sladkastú. Mladé plodnice sú jedlé, obyčajne sa však nezbiera, pretoţe v tom čase rastie 

veľa iných chutnejších húb. 

Pipurin
®
 – chemoterapeutikum; kys. pipemidová. 

piracetám – 2-oxo-1-pyrolidínacetamid, C6H10N2O2, Mr 142,15; nootropikum. P. priaznivo ovplyvňuje 

metabolizmus nervových buniek. V zťaţových situáciách zvyšuje utilizáciu kyslíka a glukózy, zniţuje 

pomer laktát/pyruvát, zvyšuje prietok krvi mozgom (nemá však ,,steal“-efekt), zlepšuje reologické 

vlastnosti krvi. Po podaní p. o. sa rýchlo vstrebáva, max. koncentráciu v plazme dosahuje za 30 aţ 

60 min, inak krivka plazmatickej koncentrácie zodpovedá krivke po i. v. podaní. Nemetabolizuje sa a 

neviaţe sa na plazmatické bielkoviny. Distribúcia s max. v oblasti mozgovej kôry, štruktúr 

podkôrovej sivej hmoty, hipokampe, talame a hypotalamických štruktúrach. Vylučuje sa v 

priebehu 24 – 30 h z 90 – 100 % močom; t0,5 v krvi je 4,5 h, v moči 5,5 h, v likvore 7,7 h. 

Piracetám 

 

Indikácie – symptomatická th. pri akút. chorobách: cievne mozgové príhody, tranzitórne ischemické 

ataky, kraniocerebrálne trau-my, akút. abstinenčné príznaky pri alkoholizme, delírium tremens, 

predelírium; pri chron. chorobách: poruchy kognitívnych funkcií pri org. poškodení CNS. 

Kontraindikácie – absol: ťaţká obličková nedostatočnosť. 

Nežiaduce účinky – niekedy únava, ospalosť, poruchy spánku, nauzea. Zriedka psychomotorický 

nepokoj, sexuálna podráţdenosť a agresivita najmä u pacientov s demenciou. 

Dávkovanie – akút. choroby: spočiatku aţ 12 g/d, potom 6 – 9 g/d; chron. choroby: 2,4 g/d, 1 mes., 

potom 1,2 g/d. Deťom 6 – 15-r. sa podáva 50 – 100 mg/kg/d. 

Prípravky – UCB 6215
®
, Avifilen

®
, Cerebroforte Encetrop

®
, Euvifor

®
, Gabacet

®
, Genogris

®
, Geratam 

800
®
 tbl. obd., Kalicor

®
 cps., Nootron

®
, Nootrop

®
, Nootropil

®
 cps., Nootropyl

®
, Normabrain

®
, 

Norzetam
®
, Oikamid

®
, Pirabene

®
, Piracetam AL

®
, Pirroxil

®
, Pyramen

®
 inj., tbl. 

Piracetam AL 800
®
 tbl. obd. – nootropikum; →piracetam. 

Piraldina
®
 (Bracco) – tuberkulostatikum; →pyrazínamid. 



Piralgo
®
 – anelgetikum, antipyretikum; →nifenazón. 

Piramox
®
 (Radiumpharma) – antibiotiikum; →amoxicilín. 

Piranver
®
 (Usafarma) – anthelmintikum; →pyrantel. 

Pyrarreumol ,,B“
®
 – antiflogistikum; →fenbylbutazón. 

pirarubicín – syn. tepirubicín; [8S-[8,10(S*)]]-10-[[3-

amino-2,3,6-trideoxy-4-O-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)--L-

lyxohexopyranozyl]oxy]-7,8,9,10-tetrahydro-6,8,11-

trihydroxy-8-(hydroxyacetyl)-1-metoxy-5,12-naftacéndión; 

THP, THP-ADM; THP-adriamycín, C32H37NO12, Mr 627,65; 

antineoplastikum (1609 RB
®
, Pinorubicin

®
, Theprubicin

®
, 

Therarubicin
®
). 

Pirarubicín 

 

 

pirbuterol – 
6
-[[(1,1-dimetyletyl)amino]metyl]-3-hydroxy-2,6-pyrimidínmetanol, C12H20N2O3, Mr 

240,30; 2-adrenergikum, bronchodilatans podobné albuterolu (dihydrochlorid C12H22Cl2N2O3 – CP-

24,314-1
®
; Broncocor

®
, Broncocur

®
, Exirel

®
; monoacetát C14H24N2O5 – Maxair

®
). 

Pirbuterol 

 

 

Pirecin
®
 (Yoshitomi) – antispazmodikum; →proxazol. 

Pirefar
®
 (Farmakos) – antiulcerózum; →pirenzepín. 

Pirem
®
 (Sasse) – bronchodilantans; →karbuterol. 

pirenoxín – syn. pirfenoxón; 1-hydroxy-5-oxo-5H-pyrido-[3,2-a]-fenoxazín-3-karboxylová, C16H8N2O5, 

Mr 308,24; pouţíva sa v th. katarakty (Catalin
®
; sodná soľ 

C16H7N2NaO5, Clarvisan
®
).  

Pirenoxín 

 

 

pirenzepín – 5,11-dihydro-11-[4-metyl-1-piperazinyl)acetyl]-6H-pyrido[2,3-b]benzodiazepin-6-ón; 11-

(4-metyl-1-piperazinylacetyl)-5,6-dihydro-11H-pyrido[2,3-b]-1,4-benzodiazepin-6-ón; C19H21N5O2, Mr 

351,42; tricyklické parasympatikolytikum, antacídum. P. je selek-tívny blokátor M1-muskarínových 

receptorov v parietálnych bunkách sliznice ţalúdka. Tlmí bazálnu i stimulovanú sekréciou HCl a 

pepsinogénu. Ostatné anticholínergické účinky sú v rozpätí th. dávok min. Zlepšuje aj 

mikrocirkuláciu v ţalúdkovej sliznici a stimuluje sekréciu 

endogénnych prostaglandínov. Nepreniká hematoencefalickou 

bariérou. Účinok na hojenie vredov je porovnateľný s účinkom 

antagonistov H2-receptorov. Niţšie % recidív vredu sa vysvetľuje 

lepším hojením vredu jazvou histol. bliţšou normálnemu tkanivu.  

Pirenzepín 



 

Po i. v. aplikácii nastupuje účinok rýchlo. Po podaní p. o. sa vstrebáva ~ 30 %, max. koncentráciu v 

plazme dosahuje 3 h po podaní. Biol. t0,5 je ~ 12 h. Vylučuje sa v nemenenej forme močom a 

stolicou.V tele sa nekumuluje. Dávkovasnie v 2 denných dávkach zaručuje účinnú hladinu počas 24 

h. 

Indikácie – peptický vred ţalúdka a dvanástnika, akút. vred po úrazoch, operáciách, popáleninách, 

transplantáciách, dyspeptické ťaţkosti po niekt. liekoch (nesteroidové antiflogistiká, kortikoidy, 

hydantoináty); aftózne gastropatie, funkčné gastropatie (dráţdivý ţalúdka), prevencia stresového 

vredu a recidív vredu; Zollingerov-Ellisonov sy. (v kombinácii s antagonistami H2-receptorov). 

Parenterálna aplikácia je indikovaná u kriticky chorých v profylaxii stresového vredu, ako adjuvans v 

th. hemoragickej gastropatie, pri krvácaní z vredov a Zollingerovom-Ellisonovom sy. 

Kontraindikácie – glaukóm, hypertrofia prostaty; 1. trimester gravidity. 

Nežiaduce účinky – atropínové účinky nie sú časté, závisia od dávky, na začiatku th. pocit sucha v 

ústach, zvýšenie chuti do jedenia a mierna mydriáza s poruchami akomodácie pri pohľade do blízka. 

Dávkovanie – 2-krát/d 50 mg p. o.; 2-krát/d 10 mg/d i. v.; pri Zollingerovom-Ellisonovom sy. 20 mg 2 

aţ 3-krát/d. Th. má aj pri rýchlom subjektívnom zlepšení trvať aspoň 4 – 6 týţd. Pri dhodobom 

podávaní ako prevencia stresového vredu a recidív vredu sa podáva 25 mg 2-krát/d al. 50 mg na 

noc. Uţíva sa ½ h pred jedením a zapíja pohýrom vody. 

Prípravky – dihydrochlorid C19H23Cl2N5O2, L-S 519-C12
®
, Bisvanil

®
, Duogastral

®
, Durapirenz

®
, 

Gasteril
®
, Gastrozem

®
 tbl. Alkaloid, Gastrozepin

®
 tbl. Slovakofarma, Pirefar

®
, Tabe

®
, Ulcoforton

®
, 

Ulcosan
®
). 

piretanid – kys. 3-(aminosulfonyl)-4-fenoxy-5-(1-pyrolidinyl)benzoová, C17H18N2O5S, Mr 362,40; 

slučkové diuretikum podobné bumetanidu (HOE 118
®
, S 72 4118

®
, Arelix

®
, 

Diumax
®
, Tauliz

®
). 

Piretanid 

 

 

Pirevan
®
 – antiprotozoikum, antibabezikum; bismetosulfát 1,3-di-6-chinolylmočoviny. 

Pirexyl
®
 (Pharmacia) – antitusikum; →bepproperín. 

pirfenoxón – syn. →pirenoxín. 

piribedil – 2-[4-(1,3-benzodioxol-5-ylmetyl)-1-piperazinyl]-pyrimidín, C16H18N4O2, Mr 298,35; centrálny 

dopamínergický agonista, periférne vazodilatans (ET 495
®
, EU 

4200
®
, Trivastal

®
). 

Piribedil 

 

piribenzilmetylsulfát – anticholínergikum, antispazmodikum, bronchidilatans; →bevíniummetylsulfát. 

Piricardio
®
 (Nagel) – antibiotikum; →cefapirín sodný. 

Piricef
®
 (CT) – antibiotikum; →cefapirín sodný. 

Piridazol
®
 – chemoterapeutikum; →supfapyridín. 

piridokaín – 2-piperidínetanol 2-aminobenzoát (ester); 2-piperidínetanolantranilát, C19H20N2O2, Mr 

248,32; lokálne anestetikum (PT-14
®
, Lucaine

®
). 



Piridokaín 

 

 

Piridol
®
 – analgetikum, antipyretikum; →aminopyrín 

Piridolan
®
 – (AB Leo) narkotické analgetikum; →piritramid. 

pirifibrát – [6-(hydroxymetyl)-2-pyrimidinyl]metylester kys. 2-(4-chlórfenoxy)-2-metylpropánovej, 

C17H18ClNO4, Mr 335,79; antihyperlipoproteinemikum štruktúrne 

podobné klofibrátu (hydrochlorid C17H19Cl2NO4 – EL-466
®
, 

Bratenol
®
). 

Pirifibrát 

 

piriformis, e – [l. pirum hruška + l. forma tvar, podoba] hruškovitý. 

piriformitída – [piriformitis] zápal hruškovitého svalu. 

piriformitis, itidis, f. – [l. musculus piriformis hruškový sval + -itis zápal] →piriformitída. 

 

Pirilčne
®
 (Lepetit) – tuberkulostattikum; →pyrazínamid. 

pirimifos-etyl – O,O-dietylester kys. O-[2-(dietylamino)-6-metyl-4-pyrimidinyl]fosortiovej, 

C13H24N3O3PS, Mr 333,38; širokospektrálne kontaktné insekticídum a fumigant. slamovoţltá 

kvapalina (PP-211
®
, Fernex

®
, Primicid

®
; O,O-dimetyl analóg C11H20N3PS – PP-511

®
, Actelic

®
, 

Actellifug
®
, Blex

®
, Silo San

®
, Tomahawk

®
). 

Pirimifos-etyl 

pirimikarb – 2-(dimetylamino)-5,6-dimetyl-4-pyrimidinylester kys. dimetylkarbámovej, C18N4O2, Mr 

238,29; insekticídum (ENT 27766
®
, PP-062

®
, Aphox

®
, Fernos

®
, Pirimor

®
). 

Pirimikarb 

 

 

Pirimor
®
 (ICI) – insekticídum; →primikarb. 

Piringerovej syndróm – [Piringerová, Aledandra, * 1912, rak. patologička] →syndrómy. 

Pirinitramide
®
 – narkotické analgetikum; →piritramid. 

Piristerol
®
 (Janus) – vazodilatans; kys. homonikotínová. 

Pirisudanol
®
 – antidepresívum; →pyrisukcideanol. 

Piriton
®
 – anthelmintikum; →chlórfeniramid. 

piritramid – syn. pirinitramid; 1
,
-(3-kyano-3,3-difenylpropyl)-[1,4

,
-biperidín]-4

,
-karboxamid, C27H34N4O, 

Mr 430,57; narkotické analgetikum, môţe vzniknúť závislosť (A65
®
, 

R 3365
®
, Dipidolor

®
, Piridolan

®
). 

Piritramid 

 

Pirmazin
®
 – chemoterapeutikum; →sulfametazín. 



pirmenol – cis-(±)--[3-(2,6-dimetyl-1-piperidinyl)-propyl]- -fenyl-2-pyridínmetanol, C22H30N2O, Mr 

338,49; antiarytmikum (monohydrochlorid C22H31ClN2O – CI- 845
®
). 

Pirmenol 

 

 

 

Piroan
®
 – koronárne vazodilatans; →dipyridamol. 

Pirocrid
®
 (Théraplix) – antiflogistikum; kys. protizínová. 

Pirodal
®
 (ISF) – antibiotikum; kys. piromidová. 

Piroflex
®
 – nesteroidové antireumatikum; →Piroxicamum. 

Pirogovov syndróm →syndrómy. 

piroheptín – 3-(10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d]-cykloheptan-5-yli-dén)-1-etyl-

2-metylpyroli-dín, C22H25N, Mr 303,45; antiparkinsonikum (hydrochlorid 

C22H26ClN –Trimol
®
). 

Piroheptín 

 

pirokton – 1-hydroxy-4-metyl-6-(2,4,4-trimetylpentyl)-2-(1H)-pyridinón, C14H23NO2, Mr 237,34; derivát 

pyridónu podobný ciklopiroxu, antiseboroikum [etanolamínová soľ (1:1) C16H30N2O3 – 

Octopirox
®
]. 

Piroktón 

 

 

Pirolaceae – hruštičkovité. Čeľaď dvojklíčnolistových rastlín, trvácich vţdyzelených bylín so 

striedavými jednoduchými listami. Pravidelné kvety sú štvorpočetné al. päťpočetné. Plodom je 

tobolka. Rastú v kyslej pôde horských lesov, najmä smrekových (4 rody, 46 druhov). Kvety v 

strapcoch má hruštička okrúhlolistá (Pirola rotundifolia) a jediný terminálny kvet má jedno-kvietok 

veľkokvetý (Moneses uniflora). 

piromen – syn. pyromén, pseudomonádový pyrogénny komplex polysacharidu a nukleovej kys. 

Obsahuje DNA, RNA a hexozamín. Pouţíva sa pri určovaní rezervy granulocytov v kost-nej dreni 

Piroplasma (tis, n.) – [l. pirum hruška + g. plasma hmota] piroplazma, druh hruškovitých 

jednobunkových organizmov parazitujúcich v erytrocytoch.  

piroplasmosis, is, f. – [Piroplasma + -osis] piroplazmóza. 

piroplazmóza – [piroplasmosis] babezióza, infekčná choroba vyvolaná prvokom hruškovité-ho tvaru 

Piroplasma. 

Pirox 20
®
 supp. (Polfa) a Pirox 10

®
 a  Pirox 20

®
 tbl. (CT-Arzneimittel) – nesteroidové antireumati-

kum; →Piroxicamum. 

Piroxicam Polfa
®
 tbl. (Polfa) – Piroxicamum 10 mg v 1 tbl.; nesteroidovíé antireumatikum; 

→Piroxicamum. 

Piroxicamum – skr. Piroxicam., ČSL 4, piroxikam, 4-hydroxy-2-metyl-3-[(2-pyridyl)aminokarbonyl]-2H-

1,2-benzotiazín-1,1-dioxid; 1,1-dioxid 4-hydroxy-2-metyl-N-2-pyridinyl-2H-1,2-benzotiazin-3-

karboxamidu; C15H13N3O4S, Mr 331,35; nesteroidové antiflogistikum. Je to biely aţ slabo naţltlý 



kryštalický prášok, bez zápachu. Je prakticky nerozp. vo vode, veľmi 

ťaţko rozp. v 95 % liehu, dobre rozp. v chloroforme. 

Piroxicamum 

 

 Dôkaz 

a) K asi 5 mg látky sa pridá 10,0 ml 95 % liehu, zahreje sa k varu a trepaním sa rozpustí. Potom sa 

pridajú 2 kv. rozt. chloridu ţelezitého; vznikne fialovočervené sfarbenie. 

b) Na tenkú vrstvu silikagélu so sadrou a s fluorescenčnou prísadou na detekciu pri 254 nm sa 

nanesú na štart čerstvo pripravené rozt. látok v chloroforme v poradí: 

 1. 5 ml rozt. skúšanej látky (40,0 mg/ml), 

 2. 5 ml rozt. piroxikamu (RL)(40,0/ml), 

 3. 5 ml rozt. piroxikamu (RL)(0,20 mg/ml). 

Vyvíja sa zmesou toluén–etanol–konc. kys. octová (80 + 12 + 5 obj.). Po vybratí z komory sa vrstva 

vysuší voľne na vzduchu a pozoruje sa vo svetle ortuťovej výbojky s max. ţiarenia pri 254 nm. Na 

chromatograme 1 je viditeľná hlavná škvrna zhášajúca fluorescenciu, kt. má zhodnú polohu, veľkosť 

a intenzitu zhášania sako hlavná škvrna na chromatograme 2. Chromatogramy 1 a 2 sa ďalej 

pouţijú na skúšku na príbuzné látky. 

c) Absorpčné spektrum skúšanej látky (10 mg/ml) v zmesi rozt. kys. chlorovodíkovej (1 mol/l) a 

metanolu (1 + 99 obj.) meranej v rozpätí 220 – 350 nm v 10-mm vrstve proti tomu istému 

rozpúšťadlu, vykazuje maximá pri 242 ± 2 a 333 ± 2 nm a minimum pri 268 ± 2 nm. 

 Stanovenie obsahu 

Asi 0,2500 g látky sa rozpustí pomocou ultrazvukového kúpeľa v 100 ml anhydridu kys. octovej a 

titruje sa ihneď 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 0,03314 g C15H13N3O4S. 

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

lekárskeho predpisu. 

P. má antiflogistický, antipyretický a analgetický účinkom s dlhým t0,5. Tlmí syntézu prostaglandínov 

a i. mediátorov zápalu. Po podaní p. o. sa dobre vstrebáva, max. plazmatickú kon-centráciu 

dosahuje za 3 – 5 h. Eliminačný t0,5 je 35 – 45 h. Má vysokú väzbu na plazmatické proteíny. V 

organizme vznikajú viaceré metabolity, močom sa vylučuje 2/3 podanej látky, stolicou 1/3 a len ~ 5 

% liečiva sa vylučuje v nezmenenej forme. 

Indikácie – akút. vzplanutie zápalových a degeneratívnych kĺbových chorôb, poúrazová a po-

operačná bolesť, dna, prim. dysmenorea. 

Kontraindikácie – precitlivenosť na účinnú látku, neznášanlivosť kys. acetylsalicylovej a i. 

nesteroidových antiflogistík, peptický vred ţalúdka a dvanástnika, gastritída. Relat:: gravidita, 

dojčenie, vredová choroba v anamnéze, ťaţšia hepatopatia al. nefropatia, zlyhanie srdca. Osoby < 

12-r. a > 75-r. 

Nežiaduce účinky – ťaţkosti zo strany GIT, cefalea, poruchy spánku, pokles hematokritu 

a hemoglobínu, hmlisté videnie, koţné prejavy, prechodná azotémia. 

Interakcie – interagujú liečivá, kt. sa viaţu na plazmatické bielkoviny, napr. kumarínové deriváty. 

Súčasné podanie kys. acetylsalicylovej zniţuje koncentráciu p. ~ o 20 %. Pri podaní diuretík 



šetriacich draslík al. draslíka s p. je nebezpečie hyperkaliémie. Súčasné podanie p. zvyšuje 

koncentráciu lítia. P. môţe zníţiť antihypertentzívny účinok diuretík a i. antihyperten-zív. 

Dávkovanie – 20 mg raz/d, pri akút. záchvate dny príp. aţ 40 mg. 

Prípravky – CP16171
®
, Artroxicam

®
, Baxo

®
, Bruxicam

®
, Caliment

®
, Erazon

®
, Feldene

®
, Flogobene

®
, 

Larapam
®
, Piroflex

®
, Pirox 20

®
 supp., Pirox 10 a 20

®
 tbl., Reudene

®
, Riacen

®
, Roxicam

®
; ester kys. 

škoricovej C24H19N3O5S – Brexin
®
. 

piroxikam →Piroxicamum, ČSL 4. 

Piroxina
®
 – antipyretikum, analgetikum; →chlórtenoxazín. 

pirozadil – 2,6-pyridíndidylbis(metylén)ester kys. 3,4,5-trimetoxybenzoovej, C27H29NO10, Mr 527,54; 

antihyperlipoproteinemikum (722D
®
, Pemix

®
). 

Pirozadil 

 

 

 

pirprofén – kys. 3-chlór-4-(2,5-dihydro-1H-pyro-1-yl)--metylbenzénoctová, C13H14ClNO2, Mr 251,71; 

nesteroidové antiflogistikum (SU 21524
®
, Rangasil 400

®
, Renmgasil

®
, 

Seflenyl
®
). 

Pirprofén 

 

Pirroxil
®
 (SIT) – antibiotikum; kys. piromidová. 

Pirus communis  – hruška obyčajná; jabloňovité. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

Zloženie hrušky obyčajnej (Pirus communis) (g/100 g) 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-- 

  Zloţka              Čerstvé  Konzerv.             Čerstvé  Konzerv. 

                (slad.)     (slad.) 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

Voda (g)    83,2  79,8    Minerály (mg) 

Proteíny (g)             0,5  0,2   Na  2  2 

Tuky (g)             0,4  0,2   K  129  52 

Sacharidy (g)             15,5  19,6   Ca   8   5 

Vláknina (g)       1,5  0,6   Mg   9  6 

Energia (KJ)             0,26  0,32   Mn  0,06   0,02 

Vitamíny (mg)      Fe   0,3   0,2  

A+-karotén (IE)            20  stopy   Cu  0,13  0,04 

B1 (mg)             0,02  0,01   Zn   0,16  0,06 

B2 (mg)             0,04  0,02   P  11  7 

B6 (mg)             0,02  0,01   S  27   1 

Niacín (mg)             0,1  0,1    

Kys. listová (g)            4 7 

Biotín (mg)             0,1  – 

Kys. pantoténová (mg)   0,05  0,02 

Kys. askorbová (mg)      4  1 

Tokoferol (mg)             0,5  –  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––––– 



 

Pirus malus – jablko; jabloňovité. 
 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 
Zloženie jablka (Pirus malus) (g/100 g) 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 
         Zloţka          Čerstvé  Suš.   Mušt              Čerstvé   Suš.  Mušt 
      (slad.)     (slad.) 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

Voda (g)                         84,0  20,4 75,7  Minerály (mg) 

Proteíny (g)               0,3  0,7 0,2  Na   1  5  0,3 

Tuky (g)               0,6  0,7 0,2  K  116  557  55 

Sacharidy (g)               15,0  73,6  23,8  Ca   7  31  4 

Vláknina (g)               0,9  4,0  0,5  Mg   5  29  5  

Energia (KJ)               0,24  1,18  0,38  Mn  0,07  0,2  0,03 

Vitamíny (mg)     Fe   0,3  1,6  0,5  

A+-karotén (IE)            90  –  60  Cu  0,08  0,24  0,35 

B1 (mg)               0,04  0,05  0,01  Zn   0,10  0,48  – 

B2 (mg)               0,02  0,08  0,01  P  10  52  5 

B6 (mg)               0,03  0,16  –  S  30  19  – 

Niacín (mg)               0,1  0,5  0,1    

Kys. listová (g)             3   –  2 

Biotín (mg)               1   –  – 

Kys. pantoténová (mg)  0,1  –  0,07 

Kys. askorbová (mg)      5   10  1 

Tokoferol (mg)               0,3  –  0,9 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-- 

Piscarol
®
 – antiseptikum; ichtamol. 

Piscicola geometra – pijavica so štíhlym telom, parazituje na rybách. 

Pisciol
®
 – antiseptikum; ichtamol. 

Pisces – ryby. Vodné studenokrvné stavovce. Prvé predstavovce podobné rybám sa zjavili ~ pred 500 

miliónmi rokov a dnešné formy rýb ~ pred 100 – 200 miliónmi r. 

Vzhľadom na vodné prostredie, v kt. ryby ţijú, sa vyvinul 

charakteristický prúdnicový tvar tela s mierne oválnym prierezom 

(obr. 1); naše reofilné ryby (ţijúce v prúdiacej vode) majú 

torpédovité (hlavátka, jalec, mrena, pstruh) a šípovité telo s 

pretiahnutou hlavou, niţším trupom a plochou plutiev sústredenou 

do chvostovej časti (dravé r., napr. šťuka). Z bokov sploštené telo 

sa nepárovými plutvami slúţiacimi na lepšie udrţanie stability 

majú limnofilné ryby, kt. ţijú v stojatých al. mierne tečúcich 

vodách, napr. červenica, karas, pleskáč. Hadovité telo je 

charakteristické pre úhora ţijúceho v úkrytoch.  

                          

                    

 

 Obr. 2. Základné tvary chvostovej plutvy našich rýb. 1 – súmerne 

vykrojená (kapor); 2 – uťatá (pstruh); 3 – zaoblená (blatniak); 4 – nesúmerná 

– heterocerkná (jeseter) 

 



 

 

 

Telo rýb sa skladá z 3 častí (obr. 3): 1. hlava (od konca úst al. čeľuste po 

ţiabrovú štrbinu; obr. 4); 2. trup (od ţiabrovej štrbiny po análny otvor); 3. 

chvost (od análneho otvora po základňu chvostovej 

plutvy). Ryby plávajú pomocou plutiev, majú párne 

prsné a brušné plutvy, ostatné (chvostová, 

chrbtová, análna) sú nepárne, môţu byť aj 

rozdelené.  

Obr. 3. Časti tela ryby. A – hlava; B – trup; C – chvost. 

1 – prsná plutva; 2 – brušná (ventrálna) plutva; 3 – 

análna plutva; 4 – chvostová (kaudálna) plutva; 5 – 

chrbtová (dorzálna) plutva; 6 – tuková plutvička  

 

 

 

Obr. 4. Horný pohľad na prednú časť tela kapra. 1 – centrum čuchu; 2 – centrum chuti; 3 – centrum zraku; 4 – 

centrum inštinktov a riadiace centrum; 5 – blanité bludisko vnútorného ucha; 6 – polohový kamienok; 7 – 

Weberov aparát 

 

 

 

Kostra rýb – je chrupkovitá (jeseterovité) al. kostná ( ostatné druhy). Čím sú druhy vývojové mladšie, 

tým majú dokonalejšie osifikovanú kostru: jesetery majú osifikované len niekt. časti, lososovité 

prevaţnú časť kostry (obr. 5). 

 

Obr. 5. Kostra ostrieža. 1 – horná 

záhlavová kosť; 2 – temenná kosť; 3 – 

čelová kosť; 4 – podočnicové kosti; 5 – 

priklinová kosť; 6 – slzná kosť; 7 – predná 

hornočeľustná kosť; 8 – hornočeľustná 

kosť; 9 – zubná kosť; 10 – kĺbová kosť; 11 

– štvorcová kosť; 12 – predná viečková 

kosť; 13 – stredná viečková kosť; 14 – 

viečková kosť; 15 – spodná viečková kosť; 

16 – kľúčna kosť; 17 – krkavčia kosť; 18 – 

lopatka; 19 – trojuholníková kosť; 20 – mäkké plutvové lúče; 21 tvrdé plutvové lúče; 22 – rebrá; 23 – chvostové 

stavce; 24 – hypurálna kosť; 25 – interhaemalia; 26 – interneuralia 

 

Kostra hlavy sa skladá z neurokránia, v kt. sa nachádza mozog (obr. 6) a statoakustický orgán a 

splanchnokránia, kt. vzniká okolo prednej časti tráviacej rúry. Kosti neurokránia sú prevaţne ploché a 

pevne zrastené švami al. väzivovou sponou. Neurokránium kapra pozostáva zo 6 nepárových a 10 



párových kostí. Vzadu mozgovú dutinu zhora chráni nepárová os supraoccipitale, párová os epioticum 

a párová os parietale; v strede zhora tvorí lebku párová os frontale, vpredu nepárová os 

mesethmoideum, po bokoch sa nachádzajú len párové ossa exoccipitalia, pterotica, prootica, 

sphenotica, pterosphenoidea, exothemoidea, resp. praefrontalia a praeethmoidea, resp. nasalia. 

Spodnú časť mozgovej dutiny zakrývajú 4 nepárové kosti – os basioccipitale, parasphenoideum, 

orbitosphenoideum a praevomere. Vzadu k lebke prilieha os postparietale, opistoticum a 

posttemporale. Iné druhy nemusia mať tie isté kosti, napr. hlavátka má namiesto os praeethmoidea 

veľkú čuchovú chrupavku, kým sumcovi chýba temenná kosť. 

 

Obr. 6. Mozog pstruha (pohľad zboka). 1 – čuchová guľa; 2 – 

predný mozog; 3 – stredný mozog; 4 – dolný mozog; 5 – mozoček; 

6 – predĺţená miecha; 7 – miecha; 8 – hypofýza; 9 – epifýza; 10 – 

čuchový nerv; 11 – 

zrakový nerv; 12 – 

okohybný nerv; 13 – 

kladkový nerv; 14 – 

trojklaný nerv; 15 – 

tvárový nerv; 16 – blúdivý nerv 

Splanchnokránium pozostáva z mnohých kostí, napr. 

kapra zo 100 kostí spojených chrupkou al. 

väzivom do 7 oblúkov; prvý je čeľustný, druhý 

jazylkový, 3. – 7. ţiabrový oblúk. Kaprovité ryby majú 

premenený posledný ţiabrový oblúk na párovú spodnú 

paţerákovú kosť (os pharyngeum inferior), na kt. sú 

v 1 – 3 radoch tzv. paţerákové zuby. Ich počet, tvar 

a umiestnenie je jedným z rozlišovacích 

znakov. 

 

Obr. 7. Uloženie niektorých vnútorných orgánov 

rýb. A – pstruh; B – kapor; C – ostrieţ; 1 – ţiabre; 2 – srdce; 3 – 

ţalúdok; 5 – črevo; 6 – pečeň; 7 – plynový mechúr; 8 – 

pohlavné ţľazy (vaječníky); – 9 – slezina; 10 – obličky; 11 – 

močový mechúr  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8. Priebeh bočnej čiary. A – šabľa; B – lopatka; C – ovsienka; D – priebeh kanála 

bočnej čiary na hlave ostrieţ 



 

 

Základom kostry trupu a chvosta je chrbtica, zloţená z dvojdutých (amficélových) stavcov. Počet 

stavcov je druhovo odlišný (kapor má 36 – 37, sumec 71 – 75, úhor ~ 200 stavcov). Patria sem aj 

drobné medzisvalové kostičky v tvare písmena Y, kt. vznikajú sek. skostnatením medzisvalových 

priehradok. Hojne sa vyskytujú najmä pri kaprovitých, pri niekt. sú neprítomné (mieň, ostrieţovité, 

úhor). 

Kostra plutiev je uloţená prevaţne voľne vo svalovine a nie je pripojená k osovej kostre ako 

končatiny vyšších stavovcov. Kostra plutiev je pripojená len k lebke, výnimočne na chrbticu. Plutvy 

sú vystuţené 2 typmi plutvových lúčov, tvrdými a mäkkými. Tvrdé lúče sú obyčajne na začiatku 

plutiev. 

Na kostru sa upínajú priečne pruhované svaly. Na hlave sú ţiabrové, čeľustné, podnebné 

a okohybné svaly, svalstvo trupu a chvosta je hlavným pohybovým orgánom. Najmohutnejším 

svalom je bočný sval z bielej svaloviny, kt. prebieha po obidvoch stranách tela od hlavy k chvostu a 

je rozdelený horizontálnou priehradkou na hornú a dolnú časť. Nad ním je povrchový bočný sval z 

červenej svaloviny. Obidva sú segmentované väzivovými priehradkami na myoméry, kt. sa do seba 

kuţeľovito zasúvajú, majú tvar leţatého písmena W. Upínajú sa na výbeţky i telá stavcov a na 

rebrá, ich počet obyčajne súhlasí s počtom stavcov. 

Srdce a krvný obeh – ryby majú tzv. žilové srdce (obr. 9), a to v prednej časti telovej dutiny hneď 

pod ţiabrami nad hrdlom, pred prsnými plutvami. Obaľuje ho priesvitná blanka – osrdcovník. Srdce 

je menšie ako srdce vyšších stavovcov (0,4 – 1 % tel. hm). Prechádza ním len okysličená krv. 

Začína sa ţilovým splavom (sinus venosus), do kt. sa z tela vracia krv zbavená O2. Z neho krv prúdi 

do tenkostennej predsiene a jednoduchej komory s hrubými stenami. Komora krv vypudzuje pod 

tlakom tepnovou guľou (bulbus arteriosus) a tepnovým násadcom (conus arteriosus) do brušnej 

srdcovnice (aorta ventralis). Spätnému prúdeniu krvi bránia srdcové chlopne medzi sinus venosus a 

predsieňou, predsieňou a komorou, komorou a srdcovnicou. 

 

Obr. 9. Srdce ryby. 1 – ţilový splav; 2 – predsieň; 3 – komora; 4 – chlopne; 5 – 

tepnová guľa; 6 – tepnový násadec; 7 – aorta 

 

 

Krátka brušná aorta sa vetví na ţiabrové tepny (aa. branchiales), kt. idú po vonkajšej strane 

jednotlivých ţiabrových oblúkov. Zo ţiabrových tepien, kt. privádzajú odkysličenú krv zo srdca, sa 

postupne odčleňujú vetvy do ţiabrových lístkov. Cievy sa v ţiabrových lístkoch rozvetvujú na hustú 

sieť kapilár, v kt. sa pohlcuje O2 a vylučuje CO2 spolu s ďalšími produktmi metabolizmu. Kapiláry sa 

postupne opäť zbiehajú a spoločnou cievou ústia do ţiabrových tepien, odvádzajúcich okysličenú 

krv. Okysličená krv zo ţiabrových tepien vteká do 2 vetiev zostupujúcej srdcovnice (aorta dorsalis), 

z kt. dopredu prúdi krčnými tepnami do hlavy a dozadu nepárovou chrbtovou aortou do trupu, 

vnútorných orgánov a chvosta. Z hlav-nej telovej tepny sa vo svalových oddieloch a vnútorných 

orgánov postupne vetvia aţ na kapiláry, z kt. prechádza do tkanív O2 a ţiviny, a späť prenikajú 

splodiny metabolizmu. Zo ţilových kapilár sa krv postupne zbiera do väčších ţíl. Ich spájaním 

vznikajú párové predné a zadné hlavné ţily, kt. spolu tvoria Cuvierov vývod (ductus Cuvieri), ústiaci 

do ţilového splavu v srdci (obr. 10). 

 

 



Obr. 10. Krvný obeh ryby. 1 – srdce; 2 – brušná aorta; 3 – ţiabrové tepny; 4 – chrbtová aorta; 5 – tepny; 6 – 

ţily 

 

 

Okrem krvných ciev sa v tele rýb nachádzajú lymfatické cievy, kt. miazgovodmi ústia do hlavných 

ţíl. Viaceré druhy rýb (lososovité, kaprovité, úhor) majú pri chvoste tzv. lymafické srdce – rytmicky 

pulzujúce vačky, kt. vytláčajú lymfu do chvostovej ţily.  

Slezina je tmavočervený, ostro ohraničený podlhovastý orgán, kt. dravé ryby majú obvykle v okolí 

ţalúdka a kaprovité ryby medzi slučkami čreva v blízkosti pečene. Je zásobarňou krvi a tvoria sa v 

nej erytrocyty a leukocyty; erytrocyty sa tvoria aj v hlavovej časti obličiek. 

Objem krvi tvorí ~ 1,8 – 3,5 % hmotnosti tela. Erytrocyty sú oválne a obsahujú jadro. Kapor ich má 

~ 1,8 – 2,6 milióna v 1 ml. Obsah hemoglobínu je 7,5 – 9,5 g %.  Počet  leukocytov  je  30 000 aţ  

60 000. Koncentrácia fibrinogénu v plazme je aţ 2 g %, vyvoláva rýchle zráţanie krvi v priebehu 

niekoľkých s.  

Ryby patria k ţivočíchom s nestálou teplotou tela (tzv. poikilotermné), preto teplota krvi kolíše 

v závislosti od teploty vody. Krv je oproti okolitej vode teplejšia o 0,1 – 1 °C, a to podľa stupňa 

telesnej aktivity. 

Dýchací systém – pri niekt. rybách plní dýchaciu funkciu plynový mechúr, kt. vývoj úzko súvisí s 

tráviacou sústavou. Vzniká vyliačením z hornej časti tráviacej rúry v prvých d po vyliahnutí. S 

tráviacou rúrou je spojený vzduchovým kanálikom (ductus pneumaticus). Toto spojenie zostáva 

zachované po celý ţivot al. po vyliahnutí zaniká. Plynový mechúr si ryby napĺňajú atmosferickým 

vzduchom cez vzduchový kanálik počas larvovej periódy, dovtedy je plôdik nepohyblivý. Pri rybách 

ţijúcich pri dne v prudko tečúcej vode (hlaváče) al. obývajúcich príbojovú zónu mora (býčko) stratil 

plynový mechúr svoj význam, preto počas vývoja zanikol. 

Plynový mechúr je hydrostatickým orgánom, kt. zniţuje mernú hmotnosť rybieho tela na hodnotu 

vody, umoţňuje vyrovnať tlak plynov v tele rýb s vonkajším tlakom vodného prostredia a prekonávať 

tak hĺbkové rozdiely. Plní aj funkciu rovnováţneho orgánu, odľahčuje ťaţšiu chrbtovú časť tela a 

posúva ťaţisko rýb do polohy, kt. jej umoţňuje plávať chrbtom hore. Kaprovitým a plţovitým rybán 

prostredníctvom spojenia s kostičkami Weberovho aparátu slúţi na registráciu zmien tlaku a ako 

rezonátor zlepšuje aj ich sluch. 

Zákl. orgánom, dýchania našich rýb sú žiabre – tmavočervený orgán uloţený v ţiabrovej dutine po 

obidvoch stranách zadnej časti hlavy. Skladá sa z 2 radov hustých, pri koreni spojených ţiabrových 

lístkov, kt. sú umiestené po vonkajšej strane 4 párov ţiabrových oblúkov. 

Posledný, 5. pár oblúkov ţiabrové lístky nenesie. Pri niekt. čeľadiach 

(napr. jeseterovité, lososovité) sa na vnútornej časti ţiabrového viečka 

nachádza aj tzv. polţiabro, kt. však nemá dýchaciu funkcu.  

V raných vývojových štádiách, keď ţiabre ešte nie sú vyvinuté, výmenu 

plnynov zabezpečujú pomocné dýchacie orgány koţného typu – bohatá 

sieť krvných vlásočníc na ţĺtkovom vaku, neskôr na plutvovom leme a 

prsných plutvách. Dýchaciu funkciu koţe si zachovávajú ryby 

v obmedzenej miere aj v dospelosti. Úhor si koţou dokáţe pokryť aţ 2/3 

celkovej potreby O2, preto vo vlhkom prostredí vydrţí bez vody oveľa 

dlhšie ako ostatné ryby. Pri kaprovitých rybách sa pozoruje pri nedostatku 

O2 tzv. trúbenie – ryby stoja šikmo hore pri hladine a naberajú do úst 



bublinky vzduchu, čím obohacujú vodu pre ţiabrové dýchanie o vzdušný O2 a vstrebávajú 

atmosferické O2 aj cez prekrvenú sliznicu ústnej dutiny. 

Podľa nároku ryby na obsah O2 sa ryby delia na veľmi náročné (čerebľa, hlaváčovité, lososovité, 

slíţ), náročné (hrúzy, jalec obyčajný, lipňovité, mieň, zubáč), stredne náročné (jalec, kapor, ostrieţ, 

plotica, šťuka), nenáročné (blatniak, čík, karas, lieň, pleskáče, úhor). 

 

Obr. 11. Spojenie plynového mechúra kaprovitých rýb s blanitým bludiskom. 1 – guľatý vačok; 2 – 

vnútromiazgoicý záliv; 3 – okolomiazgová zátoka; 4 – predsieň okolomiazgovej zátoky; 5 – kostičky Weberovho 

aparátu; 6 – spojovacie kostičky; 7 – telá stavcov; 8 – predná a zadná komora plynového mechúra 

Tráviace ústrojenstvo – začína sa ústnym otvorom, ohraničeným hornou a dolnou čeľusťou (obr. 

12). Ústa dravých rýb sú obyčajne veľké, rozoklané často aţ za oko, ozubené. Ryby, kt. sa ţivia 

drobnou ţivočíšnou al. rastlinnou potravou, majú ústa menšie, niekedy s mäsitými pyskami al. 

chobotovito vysúvateľné. Dravé ryby okrem čeľustí majú zuby aj na niekt. kos-tiach ústnej dutiny – 

na čeriesle, zákl. jazylkovej kosti, podnebných, vonkajších krídlovitých kostiach, príp. aj na 

ţiabrových oblúkoch. Tvar a ozubenie čeriesla je jedným z rozlišovacích znakov lososovitých rýb 

Zuby nemajú koreň, sú prirastené ku kosti. Po opotrebovaní al. vypadnutí dorastajú, obnovujú sa po 

celý ţivot. Dravé ryby majú 2 druhy zubov: dlhšie, ostré, často dozadu ohnuté a slúţia na uchopenie 

koristi a menšie, hustejšie a plošne usporiadané majú význam pri poţieraní potravy. Na hornej 

čeľusti zubáča obyčajného sú 4 a na spodnej čeľusti 2 mimoriadne veľké, tzv. psie zuby; zubáč 

volţský ich nemá. 

 

Obr. 12. Základné typy postavenia úst našich rýb. 1 – ústav vrchné (šabľa); 2 – 

ústav koncové (ostrieţ); 3 – ústa spodné (podustva); 4 – ústa na spodnej strane 

hlavy (jeseter) 

 

 

Ryby nemajú typický jazyk, jeho funkciu plní zákl. jazylková kosť pokrytá mäkkou svalovinou. Slinné 

ţľazy sa nevyskytujú, v ústnej dutine sa nachádzajú len hlienové ţľazy, ich výlučok uľahčuje 

prehltávanie potravy. Ústna dutina prechádza do hltana, po bokoch sú ţiabre. Na ţiabrových 

oblúkoch sú ţiabrové paličky, tvoriace ţiabrový filter. Kaprovité ryby majú na začiatku hltana 

paţerákové zuby, oproti kt. leţí zhora tzv. ţarnov – rohovinová platnička osadená do priehlbeniny 

zákl. záhlavnej kosti. Paţerákové zuby so ţarnovom slúţia na rozomieľanie potravy a vytlačenia 

prebytočnej vody. Za hltanom nasleduje krátky svalnatý paţerák. 

Vlastnú tráviacu sústavu tvorí aj žalúdok a črevo. Rozoznáva sa lososovitý typ (pstruh, lipeň, sih), 

svalnatý dobre roztiahnuteľný ţalúdok s tzv. pylorickými príveskami, kt. zväčšujú plochu tráviacich 

orgánov. Pstruh ich má ~ 50, sih aţ niekoľko sto. Ostrieţovitý typ (ostrieţ, zubáč) charakterizuje 

slepý ţalúdkový vak utvorený zo zostupnej časti a menší počet pylorickýh príveskov. Šťukovitý typ 

má mimoriadne vyvinutý priestranný ţalúdok, kt. umoţňuje tráviť 

korisť aj niekoľko d. Úhorovitý typ má podlhovastý ţalúdok s 

nápadne dlhým slepým vakom. Kaprovitý tvar (nedravé ryby) nemá 

vôbec ţalúdok; ţlčovod, kt. označuje začiatok čreva, vyúsťuje ihneď 

za paţerákom. Črevo  rýb ţiviacich sa ţivočíchmi majú črevo 1,5 – 

3-krát dlhšie ako telo rýb, kt. sa ţivia výhradne potravou rastlinného 

pôvodu, napr. rastlinným planktónom aţ 12 – 15-krát. Utvára 

viacero slučiek a záhybov (obr. 13). 



 

Obr. 13. Tráviaca rúra rýb. A – pstruh; B – ostrieţ; C – šťuka; D – úhor; E – kapor; 1 – paţerák; 2 – ţalúdok; 3 – 

pylorické prívesky; 4 – slepý vak; 5 – črevo 

 

 

Pečeň je uloţená v prednej časti brušnej dutiny, niekedy pozostáva z viacerých lalokov, pre-

rastených črevnými slučkami. V pečeni starších rýb z dlhodobo znečisťovaných tokov sa môţu 

nachádzať zvýšené hodnoty toxických látok (napr. chlórované uhľovodíky, ťaţké kovy), pretro by sa 

nemala konzumovať. Veľmi veľký ţlčník majú ryby po dlhšom hladovaní. Pankreas sa v r. nachádza 

vo forme difúznej ţľazy, jeho tkanivo je ostrovčekovito rozptýlené v brušnej dutine, v okolí ţalúdka, 

ale najmä v pečeni. Vylučuje viaceré tráviace enzýmy, ako aj inzulín. Tráviace šťavy vylučujú aj 

ţľazy v sliznici ţalúdka a čreva. 

Vylučovacia sústava – pozostáva z párových prvoobličiek (mesonephros), uloţených v telovej 

dutine pod chrbticou (obr. 14). Majú tmavočervenú aţ čiernohnedú farbu. Vyvíjajú sa z praobličky 

(pronephros), kt. zvyšky si niekt. druhy zachovávajú po celý ţivot (hlaváče, lososovité). Zákl. 

funkčnými jednotkami obličiek sú nefróny. Moč sa po filtrácii 

v glomeruloch odvádza vývodnými kanálikmi do močovodov, kt. sa pred 

močovým vývodom spájajú. Niekt. druhy majú aj močový mechúr. V 

prednej časti obličiek sa tvoria erytrocyty; obličky sú aj rezervoárom krvi 

a zúčastňujú sa na regulácii osmotického tlaku. Exkrečnú funkciu majú 

aj ţiabre, kt. vylučujú CO2 a dusíkaté látky (amoniak a kys. močovú). 

Obr. 13. Uropoetický systém rýb. A – obličky mreny; B – detail obličkového 

tkaniva; 1 – cieva; 2 – vlastná oblička; 3 – primárny močovod; 4 – glomerulus 

 

 

Rozmnožovanie – naše r. sú oddeleného pohlavia, dospelé jednice majú samčie (semenníky) al. 

samičie pohlavné ţľazy (vaječníky) uloţené v telovej dutine pod plynovým mechúrom po obidvoch 

stranách tráviacich orgánov; obojpohlavnosť je abnormálnym úkazom. 

Semenníky – mliečie, sú párové útvary podlhovastého tvaru. V období pohlavného pokoja majú 

podobu belavých povrázkov, v období rozmnoţovania zväčšujú svoj objem na 10 – 12 % tel. hm., 

ich farba je mliečnobiela, smotanová, porcelánového vzhľadu a sú popretkávané cievami. Spermie 

(Ø 0,01 – 0,05 mm) sa odvádzajú semenovodmi do spoločného močovopohlavného otvoru al. 

samostatne. 

Vaječníky – sú väčšinou párové (ostrieţ má len jeden vaječník), podlhovastého tvaru, obalené 

väzivovými pobrušnicovými vakmi. Smerom dozadu sa zuţujú a utvárajú vajíčkovody so spoločným 

ústím za análnym otvorom na pohlavnej bradavke. Farba vaječníkov je podmienená farbou samičích 

pohlavných buniek – ikier a je obyčajne ţltá. V čase max. rozvoja môţu tvoriť aţ 38 % tel. hm.; ikry 

majú oválny al. guľovitý tvar a v období pred neresom dosahujú Ø 1 mm (mieň, zubáč) aţ 5 – 6 mm 

(lososovité). Ikra je obalená pevnou blanou s mnohými otvormi, ktorými preniká voda do priestoru 

medzi jemnou ţĺtkovou blanou. Pod ţĺtkovou blanou je uloţené ţĺtko s trofickou funkciou a 

zárodočný terčík, z kt. sa vyvíja zárodok. Pre naše ryby je charakteristické mimotelové oplodnenie – 

obidve pohlavia vypúšťajú pohlavné produkty do vodného prostredia, kde sa vajíčka oplodňujú. 

Spermia vniká do vajíčka cez otvor v ţĺtkovej blane (tzv. mikropyle). 



Podľa podkladu, na kt. sa ryby neresia, sa rozoznávajú ryby fytofilné (kladú ikry na vodné al. 

zatopené suchozemské rastlinstvo – napr. kapor, šťuka karas), litofilné (neresia sa na štrkovité al. 

kamenisté dno – napr. lipeň, pstruh, sivoň), psamofilné (umiesťujú ikry na piesočný podklad – napr. 

hrúzy), pelagofilné (vypúšťajú ikry voľne do vodného stĺpca – napr. šabľa, amur, tolstolobiky), 

čiastočne pelagofilné (napr. mieň), ostrakofilné (umiesťujú ikry pomocou osobitného kladielka do 

ţiabrovej dutiny škľabiek – napr. lopatka), indiferentné (napr. plotica, ostrieţ), druhy s osobitným 

neresom (úhor, kt. sa rozmnoţuje v Atlantickom oceáne, v oblasti Saragasového mora). 

Ryby sa rozmnoţujú v rôznom ročnom období, napr. mieň v decembri a januári, šťuka v mar-ci, 

o niečo neskôr hlaváč, hlavátka, lipeň a pstruh dúhový. Najviac rýb sa neresí od konca apríla, v máji 

do začiatku júna (jalec, kapor, podusta, zubáč). V prvej polovici leta na prelo-me júna a júla sa 

rozmnoţuje sumec, v jeseni (október aţ začiatok decembra) pstruh potočný a sivoň. 

Vývoj nového jedinca sa delí na 5 periód: 1. embryová perióda (začína sa oplodnením, trvá niekoľko 

desiatok h aţ 150 d a končí sa vyliahnutím zárodku, dokončením diferenciácie plutiev a začiatkom 

prijímania vonkajšej potravy); 2. larvová perióda sa začína prechodom na zmiešanú potravu; 

postupne sa strávi obsah ţĺtkového vrecúška, prebieha osifikácia kostných tkanív a zakladajú sa 

prvé šupiny; 3. juvenilná perióda, kt. sa dovršuje nástupom pohlavnej zrelosti (v 1. r. dozrieva 

blatniak, hlaváč, hrúzovec, lopatka, ovsienka, väčšina našich r. však aţ v 2. – 6. r. ţivota, najneskôr 

sumec a bylinoţrave východoázijské druhy); 4. adultná perió-da; 5. senektívna, kt. sa končí smrťou.  

Telo pokrýva koža, na jej povrchu sú šupiny. V koţi sú slizové ţliazky, pigmentové bunky 

(chromatofory). Chromatofory obsahujú 4 zákl. farbivá: 1. čierny melanín v hviezdicovitých, dobre 

inervovaných bunkách melanoforoch; je ťaţko rozp., proteínovej povahy a v bunkách sa nachádza 

vo forme zrniečok; 2. červený karotén, rozp. v tukoch, v erytroforoch nepravidelného tvaru; 3. ţltý 

xantofyl v xantoforoch, rozp. v tukoch; 4. guanofory obsahujú lesklé kryštáliky guanínu, kt. silne 

odráţajú svetlo a zapríčiňujú jeho lom; následkom odrazu svetla vzniká striebristý lesk. Vzájomná 

kombinácia pigmentov spolu s odrazom a lomom svetla podmieňujú rôzne sfarbenie al. vzorky, či 

obrazce na tele rýb. Pestrejšie sfarbenie samcov niekt. druhov v čase trenia sa nazýva svadobný 

šat. Známe sú poruchy pigmentácie, ako je xantorizmus (pomarančovoţlté al. červené sfarbenie 

(napr. zlatá aberácia jalca tmavého zo Štrbského plesa ap.). Chýbanie pigmentov má za následok 

albinizmus s červenými očami (napr. pri sumcoch a úhoroch), nadmerná tvorba melanínu vyvoláva 

melanizmus (napr. pri struhoch). Pri alampii chýbajú okrem pigmentov aj guanínové kryštáliky; 

alampické jedince sú modrasté, fialkasté, s priesvitnou koţou. 

Chorda sa zachovala v rozličnom stupni. Ţiabre sú kryté skrelami. Takmer všetky ryby majä bočnú 

čiaru, zmyslový orgán. Predný mozog je slabo vyvinutý, prevláda stredný. Oči majú guľatú šošovku. 

Srdce sa skladá z 2 častí: predsiene na komory, v srdci je oxygenovaná krv. Väčšina rýb má plávací 

mechúr, hydrostatický orgán, umiestený nad tráviacou rúrou. Vajíčka sú bohaté na ţĺtok. Ryby ţijú v 

sladkých vodách i v mori. 

V starších klasifikáciách sa ryby jednotne zaraďovali do jednej triedy (Pisces). Existujú však mnohé 

ryby, kt. nemajú šupiny al. sú bezplutvé, príp. majú zakrpatené ţiabre a dýchajú pomocou 

špeciálnych  dýchacích orgánov al. pľúcami a trávia značný čas mimo vody. Na Zemi ţije ~ 20 000 

druhov rýb, kt. sa v súčasnosti zaraďujú do 3 tried: praryby (Placodermi), chrupkovité ryby al. 

drsnokoţce (Chondrichthyes, 515 – 555 druhov)  a  kostnaté  ryby  (Osteichthyes, 19 135 aţ 20 980 

druhov), kt. patria do 430 čeľadí a 39 radov. 

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

Klasifikácia rýb (* = u nás ţijúce ryby) 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Kmeň:   Chordata 

 Podkmeň:  Stavovce (Vertebrata) 

 Nadtrieda:  Ryby (Pisces) 



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

 I. trieda: Drsnokoţce (Chondrichthyes); zahrňujú dve podtriedy 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

  1. podtrieda Elastomobranchii (patrí sem napr. ţralok, raje) a Holocephali 

     1. nadrad:  Selanchi 

        I. rad:  Hexanchiformes 

          1. čeľaď:  Hexanchidae 

   Heptranchus perlo 

    Rod:  Hexanchus (H. griseus) 

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

        II. rad:  ţraloky (Lamniformes) 

           1. čeľaď:  Lamnidae 

    Rod:  Lamna (L. nasus) 

    Rod:  Cetorhinus (ţralok obrovský – C. maximus) 

           2. čeľaď:  Carcharinidae 

    Rod:  Carcharias (ţralok modrý – C. glaucus) 

    Rod:  Galeorhinus  (G. galeus) 

    Rod:  Mustelus (M. asterias) 

           3. čeľaď:  Scylliorhinidae 

   Rod:  Scylliorhinus  (ţralok škvrnitý – S. canicula) 

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

        III. rad:  Squaliformes 

          1. čeľaď  Squalidae 

     Rod:  Squalus (S. squalus acanthus) 

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

    2. nadrad:  Batoidei 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

      I. rad: raje  (Rajiformes) 

         1. podrad:  Rajoidei 

          1. čeľaď:  pravé raje (Rajidae) 

    Rod:  Raja (R. batis a radiata), r. ostnatá (R. clavata), piliar obyčajný (Pristis pectinatus), r. elektric- 

                             ká (Torpedo marmorata) 

       2. podrad:  Dasyatoidei 

         1. čeľaď:  Dasyatidae 

    Rod:  Dasyatis (D. pastinaca) 

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

  2. podtrieda:  Holocephali 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

          I. rad:  Chimeriadae 

    Rod: Chimaera (Ch. monstrosa) 

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

 II. trieda:  Kostnaté (Osteichtyes) 

 1. podtrieda:  lúčoplutvé (Actinopterygii) 

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

 I. nadrad:  chrupkatokostnaté (Chondrostei) 

 1. čeľaď:  jeseterovité (Acipenseridae) 

 Rod:  jeseter* (Acipenser, j. malý – A. ruthenus, j. ruský – A. gueldenstaedti, A. sturio, A. stellatus) 

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

 II. nadrad:  pravé kostnaté (Teleostei) 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 I. rad:   Anguilliformes 

 1. čeľaď:  úhorovité (Anguillidae) 

 Rod:  úhor (Anguilla – u. obyčajný* – A. anguilla) 

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

 II. rad:  slede (Clupeiformes) 



 1. čeľad:  sleďovité (Clupeidae) 

 Rod:  sleď (Clupea – C. harengus) 

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

  III. rad:  lososy (Salmoniformes) 

 I. podrad:  Salmonidei 

 1. čeľaď: lososovité (Salmonidae) 

 1. podčeľaď: Salmoninae 

 Rod:  hlavátka (Hucho – H. hucho) 

 Rod:  Salmo – pstruh (p. potočný* – S. trutta m. fario, p. jazerný* – S. trutta m. lacustris, p. dúhový*  

                             – S. gairdneri) 

 Rod:  sivoň (Salvelinus) 

 II. podrad:  Atherinoidei 

 1. podčeľaď: Atherinidae 

 Rod:  hlavátka (Hucho, h. obyčajná* – H. hucho) 

 2. podčeľaď: sihovité (Coregoninae) 

 Rod:  sih (Coregonus – s. malý* – C. albula, s. veľký* – C. lavaretus, s. peleď* – C. peled, C.  

                               lavaretuswatmanni, C. lavaretus macrophthalmus) 

 3. podčeľaď: lipne (Thymallinae)  

 Čeľaď:  lipňovité (Thymallidae) 

 Rod:  lipeň (Thymallus – l. obyčajný* – T. thymallus, l. bajkalský* – T. baicalensis) 

 II. podrad: šťuky (Esocoidei) 

 1. čeľaď:  šťukovité (Esocidae) 

 Rod:  šťuka* (Esox – E. lucius) 

 2. čeľaď:  blatniakovité (Umbridae) 

 Rod:  Umbra Walbaum (blatniak obyčajný* – U. krameri Walbaum) 

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

 IV. rad: kapry (Cypriniformes) 

 1. čeľaď:  kaprovité (Cyprinidae) 

 1. podčeľaď: Leuciscinae 

 Rod:  čerebľa (Phoxinus – č. obyčajná* – P. phoxinus, P. percnurus) 

  Rod:  červenica (Scardinius  – č. obyčajná* – S. erythrophthalmus) 

 Rod:  amur (Ctenopharyngodon – a. biely* – C. idella) 

 Rod:  plotica (Rutilus – p. obyčajná* – R. rutilus, p. lesklá – R. pigus virgo) 

 Rod:       jalec (Leuciscus – j. hlavatý* – L. cephalus, j. obyčajný – L. leuciscus, j. tmavý* – L. idus, L.  

                                  meidingeri, L. virgo) 

 Rod: boleň (Aspius – b. dravý* – A. aspius) 

 Rod: ovsienka (Leucaspius – o. obyčajná* – L. delineatus) 

 Rod: lieň (Tinca – l. obyčajný*, T. tinca) 

 Rod: podustva (Chondrostoma – p. obyčajná* – Ch. nasus) 

 Rod: nosáľ (Vimba – n. obyčajný* – V. vimba) 

 2. podčeľaď: Acheilognathinae 

 Rod: lopatka (Rhodeus – l. dúhová* – R. sericeus amarus) 

 3. podčeľaď: Cultrinae 

 Rod: šabľa (Pelecus – š. krivočiara *– P. cultratus) 

 4. podčeľaď: hrúzovité (Gobioninae) 

 Rod: hrúz (Gobio – h. obyčajný* – G. gobio, h. fúzatý* – G. uranoscopus frici, h. Kesslerov* – G.  

                            kessleri, h. bieloplutvý* – G. albipinnatus vladykovi) 

 Rod: hrúzovec (Pseudorasbora – h. obyčajný* – P. parva) 

 5. podčeľaď: mrenovité (Barbinae) 

 Rod: mrena (Barbus – m. obyčajná* – B. barbus, mrenica stredomorská* – B. meridionalis petenyi) 

 Rod: belička (Alburnus – b. obyčajná* – A. alburnus, A. bipunctatus a mento) 

 Rod: ploska (Albumoides – p. pásavá* – A. bipunctatus) 

 Rod: pleskáč (Abramis  – p. malý* – A. bjoerkna, p. vysoký* – A. brama, p. tuponosý* – A. sapa, p.  



                         siný* – A. balerus) 

 Rod: kapor (Cyprinus – k. obyčajný* – C. carpio) 

 Rod: karas (Carassius – k. obyčajný* (C. carassius, k. striebristý* – C. auratus) 

              Rod: tolstolobik (Hypophthalmichthys – t. biely* – H. molitrix, t. pestrý* – H. nobilis 

 2. čeľaď:  pĺţovité (Cobitidae) 

 Rod:  plţ (Cobitis  – p. obyčajný* – C. taenia, p. zlatistý* – Sabane jewia aurata) 

 Rod:  čík (Misgurnus – č. obyčajný* – M. fossilis) 

 1. podčeľaď: Noemacheilniae 

 Rod:  slíţ (Noemacheilus – s. obyčajný* – N. barbatulus) 

 2. podčeľaď: plţovité (Cobitinae) 

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

 V. rad:  Siluriformes 

 1. čeľaď:  sumcovité, hrčovité (Siluridae) 

 Rod:  sumec (Silurus – s. obyčajný*, syn. hrča – S. glanis) 

 2. čeľaď:  sumčekovité (Ictaluridae) 

 Rod:  sumček (Ictalurus – s. americký* – I. nebulosus) 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

 VI. rad:  Atheriniformes 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-––– 

 VII. rad:  tresky (Gadiformes) 

 I. podrad:  Gadoidei 

 1. čeľaď:  treskovité (Gadidae) 

 Rod:  treska (Gadus – mieň obyčajný* – G. morhua) 

 II. podrad:  Zoarcoidei 

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

 VIII. rad:  Lophiiformes 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 IX. rad:  Zeiformes 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 X. rad:  pichľavky (Gasterosteiformes) 

 I. podrad:  Gasterosteoidei 

 1. čeľaď:  pichľavkovité (Gasterosteoidae) 

 Rod:  pichľavka (Gasterosteus – p. trojostňová* – G. aculeatus) 

 II. podrad:  Syngnathoidei 

 1. čeľaď:   ihlovité (Syngnathidae) 

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

 XI. rad:  Scopraeniformes 

 I. podrad:  Scorpaenoidei 

 II. podrad:  Cottoidei 

 1. čeľaď:  hlaváčovité (Cottidae) 

 Rod:  hlaváč (Cottus – h. obyčajný* – C. Gobio, h. pásoplutvý* – C. poecilopus) 

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

 XII. rad:  Perciformes 

 I. podrad:  Percoidei 

 1. čeľaď:  Serranidae 

 2. čeľaď:  ostráčkovité (Centrarchidae) 

 Rod:  ostračka (Micropterus – o. lososovitá* – M. salmoides) 

 Rod:  slnečnica (Lepomis – s. pestrá* – L. gibbosus) 

 3. čeľaď:  ostrieţovité (Percidae) 

 Rod:  hrebenačka (Acerina – A. cernua a A.schraetzer) 

 Rod:  ostrieţ (Perca – o. riečný* – P. fluviatilis) 

 Rod:  zubáč (Stizostedion, z. obyčajný* – S. lucioperca, z. volţský – S. volgense) 

 Rod:  Aspro (A. streber a A. zingel) 

 Rod:  kolok (Zingel – k. veľký* – Z. zingel, k. malý* – Z. streber) 

 Rod:  hrebenačka (Gymnocephalus – h. obyčajná* – G. cernuus, h. vysoká* – G. baloni), h. pásavá*  



                              – G. schraetser) 

 1. čeľaď:  býčkovité (Gobiidae) 

 Rod:  byčko (Proterorhinus – b. švrnitý – P. marmoratus) 

 II. podrad: makrely (Scombdroidei) 

 1. čeľaď:  makrelovité (Scombridae) 

 Rod:  Scomber (makrela – S. scombrus) 

 Rod:  tuniak (Thynnus thynnus) 

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

 XIII. rad:  Pleuronectiformes 

 I. podrad:  Pleuronectoidei 

 1. čeľaď:  platesovité (Pleuronectidae) 

 Rod:  kambala (Hippoglossus – H. hippoglossus) 

 Rod:  platesa (Pleuronectes – P. platesa) 

 Rod:  tľapka (Platichthys – P. flessus) 

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

 XIV. rad:  Tetraodontiformes 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 III. trieda Kruhoúste (Cyclostomata) 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
  I. rad:  Myxiniformes – Myxine glutinosa 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

  II. rad:  Petromyzontiformes 

 1. čeľaď:  mihuľovité (Petromyzontidae) 

 Rod:  slizovky (Myxophyta – S. ţĺtková* – Fulligoseptica) 

 Rod:  mihuľa (Eudontomyzon – m. potiská* – E.Regan, m. ukrajinská* – E. mariae, m. potočná* –  

                               Laperta planeri 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

Sladkovodných rýb je ~ 41 %, z toho kaprov a sumcov je ~ 31 %. U nás je autochtónnych 57 

druhov, kt. patria do 38 rodov, 8 radov a 1 triedy kostnatých rýb. Od konca 19. stor. vymizli 3 

pôvodné druhy a k nám bolo introdukovaných 16 druhov. V súčasnosti ţije u nás 70 druhov, kt. 

patria do čeľadí jeseterovitých, úhorovitých, lososovitých, šťukovitých, blatniakovitých, kaprovitých, 

pĺţovitých, sumčekovitých, sumcovitých, treskovitých, ţivorodkovitých, pich-ľavkovitých, 

hlaváčovitých, ostračkovitých, ostrieţovitých, býčkovitých (býčko škvrnitý) a i. 

 
Zloženie rýb I 

 
 Voda 

g 
Prot. 
g 

Tuky 
g 

Chol. 
G 

Sach. 
mg 

Energia 
MJ 

Vit. A 
IU 

B1 mg B2 
mg 

B6 
mg 
 

B12 

g 

Niac. 
mg 

Kys. 
list. 
mg 

Kys. 
pant. 
mg 

Úhor      60,7 12,7 25,6 0,05 0 1,19 2000 0,15 0,31 0,28 6 2,2 – – 
– údený 50,3 18,6 27,8 – 0,8 1,39 2500 0,14 0,35 0,15 6 3,8 – – 
Ustrica 83,0 9,0 1,2 0,11 4,8 0,28 310 0,18 0,23 0,11 15 2,5 – 0,5 
    0,33           
Ostrieţ 79,5 18,4 0,8 0,07 0 0,36 30 0,075 0,12 – – 1,7 – – 
Tľapka, platesa 81,3 16,7 0,8 0,06 0 0,33 30 0,22 0,21 0,25 1,6 3,8 5 – 
Pstruh jazerný  77,6 19,2 2,1 0,06 0 0,42 150 0,09 0,25 – – 3,5 – – 
Skokan 81,9 16,4 0,3 0,04 0 0,3 0 0,14 0,25 – – 1,2 – – 
Kreveta 78,2 18,7 2,2 0,14 0 0,41 10 0,07 0,05 0,13 1 1,25 – – 
– v konzeve 70,4 24,2 1,1 0,15 0,7 0,49 60 0,01 0,03 0,11 0,8 1,5 8 0,21 
Šťuka 80,2 18,2 1,2 – 0 0,37 – 0,15 0,07 – 1 1,7 34 – 
Kambala 75,2 18,6 5,2 0,06 0 0,53 440 0,09 0,18 0,42 – 6,0 7 0,30 
Sleď 62,8 17,3 18,8 0,09 0 1,02 130 0,06 0,24 0,45 10 4,3 – 1,0 
– marinovaný 60,2 18,3 14 – – 0,95 150 – 0,08 0,15 10 3,3 – – 
– údený 60,0 22,2 12,9 – 0 0,88 40 0,04 0,28 0,35 10 3,3 – – 
Homár 78,5 16,9 1,9 0,17 0,5 0,38 0 0,15 0,13 – – 1,5 – 1,13 
Treska 81,2 17,6 0,3 0,05 0 0,33 0 0,06 0,07 0,20 2,2 2,2 6 0,12 
Lastúrnik 79,8 15,3 0,2 0,04 3,3 0,33 0 0,04 0,06 0 0,5 1,3 0 0,14 
Cyprinus sp. 72,4 18,9 7,1 – 0 0,61 300 0,08 0,04 – – 1,5 – – 
Jeseter 46,0 26,9 15,0 0,3 3,3 1,1 – 0 – – – – – – 
Krab 77,2 17,4 2,5 0,1 1,1 0,42 – 0,08 0,08 0,35 0,5 2,5 3 0,5 
Atlantický losos 65,9 19,9 13,6 0,04 0 0,87 220 0,17 0,17 0,98 3 7,5 4 0,8 
– údený 58,9 21,6 9,3 – 0 0,74 – – – – – – – – 
– konzervovaný  64,2 21,7 12,2 0,04 0 0,95 60 0,03 0,18 0,45 3 6,5 – 0,5 



Makrela 67,2 19,0 12,2 0,08 0 0,80 450 0,15 0,35 0,70 10 7,7 – 0,46 
– údená 59,4 23,8 13,0 – 0 0,92 – 0,14 0,35 – – 10 – – 
Modrá mušľa 84,1 11,7 1,9 0,15 2,2 0,32 180       0,16 0,22 – –  1,6 – – 
Sebastes (mor.   
ostrieţ)  

77,9 18,9 3,0 – 0 0,45 30 0,09 0,08 0,41 0,46 2,5 5 – 

Mya arenaria 83,1 10,5 1,3 0,05 3,1 0,29 – 0,1 0,19 0,08 – 1,5 – 0,6 
Sardinka   50,6 20,6 24,4 0,12 0,6 1,3 180 0,02 0,16 0,16 10 4,4 6 0,5 
– konz. bez oleja  61,8 24,0 11,1 0,14 1,2 0,9 290 0,03 0,20 0,28 – 5,4 – 0,6 
Treska škvrnitá 80,5 18,3 0,1 0,06 0 0,33 60 0,06 0,17 0,20 1 3,0 5 0,14 
Slimák 82,0 15,0 0,8 – 2,0 0,31 – – – – – – – – 
Tuniak (v konz.) 52,5 23,8 20,9 0,06 0 1,21 90 0,05 0,06 0,25 4,6 10,8 7 0,2 
Sépia 82,2 15,3 0,8 0,17 0 0,31 – 0,02 0,06 – – 1,8 – – 
Zubáč  78,4 19,2 0,7 – 0,5 0,38 – 0,16 0,25 – – 2,3 – – 
 
1 – voda (g); 2 – proteíny (g); 3 – tuky (g); 4 – cholesterol (g); 5 – sacharidy (mg); 6 – energia (MJ); 7 – vit. A (IU); 8 – tiamín 

(mg); 9 – riboflavín (mg); 10 – vit. B6 (mg); ; 11 – vit. B12 (g); ; 12 – niacín (mg); 13 – kys. listová (g); 14 – kys. pantoténová 
(mg) 

 

 

 

 

 

 

Zloženie rýb II 
 
Druh Vit. C 

mg 
Vit. 
E 
mg 

Vit. D 
IU 

Biotín 

g 

Na
+
 

mg 
K

+
 

mg 
Ca

2+
 

mg 
Mg

2+
 

mg 
Mn

2+
 

mg 
Fe

2+
 

mg 
Cu

2+ 

mg 
Zn

2+
 

mg 
P 
mg 

 

S 
mg 

Úhor 1,8 – 5000 – 78 247 18 18 0,03 0,7 0,03 0,2 – 
0,8 

166 130 

– údený –  – 6400 – 798 239 95 50 0,03 0,7 – 0,3 – 
1,0 

211 – 

Ústrica stopy – 5 1 73 110 94 42 0,2 5,5 1,27 
– 3,7 

149 143 – 

Ostrieţ – – – – 67 238 20 27 – 1 – 2,5 198 – 
Tľapka, 
platesa 

– – – – 68 332 12 31 0,02 0,8 0,18 – 195 – 

Pstruh jazerný – –  –  – 39 470 19 25 0,03 1,0 0,33 – 220 208 
Skokan 5 – – – 55 308 18 23 – 1,5 – 1,4 147 163 
Kreveta 2 – 105 – 140 258 63 42 – 2,0 0,43 1,9 200 – 
– v konzerve 0 – 105 – – 122 115 – – 3,1 0,18 1,5 263 – 
Šťuka – 0,2 – 2 70 300 20 30 0,02 0,7 0,25 – 210 200 
Kambala 0 – – – 56 340 12 24 0,01 0,7 0,23 – 211 200 
Sleď 0,5 – 900 – 118 317 57 26 0,02 1,1 0,3 – 240 202 
– marin. – – – – 1000 – 30 9 – – – – 150 – 
– údený – – – – 720 285 66 50 – 1,4 – – 254 – 
Homár 1,3 5,0 – 5 300 260 29 22 0,04 0,6 2,2 2,7 200 170 
Treska 2,0 – – 0,2 86 339 11 28 0,01 0,5 0,5 – 190 290 
Lastúrnik 0,14 – – 0,3 150 420 26 – 0,01 1,8 0,12 – 208 342 
Cyprinus  1 – – – 51 285 34 15 – 1 – – 220 – 
Jeseter – – – – 2200 180 276 – – 11,8 – – 335 – 
Krab stopy – – 5 1000 110 45 48 – 0,8 1,3 2,0 182 – 
Atl. losos 1 – 650 1 48 391 29 29 0,01 0,8 0,2 0,8 266 190 
– údený – – 650 – – – 14 – – – – 2,0 245 – 
– v konz. stopy – 500 15 540 330 67 30 – 1,3 0,05 1,1 285 – 
Makrela 0 – 50 2 144 358 5 33 0,02 1,0 0,16 – 239 197 
– údená – – – – 216 275 5 – – 1,2 – – 240 – 
Modrá mušľa – – – – 290 315 88 23 0,25 5,8 3,2 2,0 250 367 
Sebastes, 
morský ostrieţ 

3 – – – 94 345 46 – – 1,0 – – 212 – 

Mya arenaria – – – 2 121 235 12 63 – 0,6 – – 208 – 
Sardinka – – – – – – 85 24 – 2,5 0,17 – 258 – 
– v konz. 0 – 300 5 510 560 354 – – 3,5 0,04 2,9 434 – 
– v konz. bez 
oleja. 

0 – 258 20 823 590 437 – – 2,9 0,04 – 499 – 

Treska 
škvrnitá 

– 0,6 – 0,3 99 301 18 24 0,02 0,7 0,23 1,7 197 238 

Slimák – – – – – – 170 250 1,6 3,5 0,4 2,5 – 140 
Tuniak 0 – – 0,5 361 343 7 33 – 1,2 0,12 1,7 294 – 
Sépia – – – – – – 29 – 0,11 0,19 0,44 – 173 – 
Zubáč 1 – – – 81 237 27 18 – 1,4 – – 194 – 
 15 16 17 18 19 20 21 22  24 25 26 27 28 
15 – kys. askorbová mg; 16 – tokoferol; 17 – vit. D; 18 – biotín; 19 – sodík; 20 – draslík; 21 – vápnik; 22 – horčík; 23 – mangán; 
24 – ţelezo; 25 – meď; 26 – zinok; 27 – fosfor; 28 – síra 



piscis, is, m. – [l.] ryba; →Pisces. 

pisiformis, e – [l. pisum hrach + l. forma tvar podoba] hráškový, hráškovitý. 

Piskaczekov príznak – [Piskaczek, Ludwig, 1854 – 1933, rak. gynekológ] príznak gravidity: 

asymetrické zväčšenie maternice.  

piskorovité →Soricidae. 

pisohamatus, a, um – [l. pisum hrášok + l. hamus hák] týkajúci sa hráškovej a hákovej kosti.  

pisometacarpeus, a, um – [l. pisum hrášok + metacarpus záprstie] týkajúci sa hráškovej kosti a 

záprstia. 

pistácia pravá – Pistacia vera, dvojklíčnolistová rastlina z čeľade obličkovcovitých (sumachovitých, 

Anacardiaceae). Poskytuje pistácie (zelené mandle). 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

Zloženie pistácií (Pistacea vera – a), mandlí (Amygdalus communis – b)  
a lieskových orieškov ( Corylus avellana – c) (g na 100 g) 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-- 
 Zloţka    a  b  c   a  b  c 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Voda (g)   5,3  4,7  6,0   Minerály (mg) 

Proteíny (g)   19,3  18,6  12,7  Na  –  3  3 

Tuky (g)   53,7  54,2  60,9  K  972  690  618 

Polyén. karboxyl. kys.  10,0  10,8  23  Ca   131  234  250 

Sacharidy (g)   19,0  19,5  18,0  Mg   158  252  150 

Vláknina (g)   1,9  2,6  3,5  Mn  0,6  1,9  4,2 

Energia (KJ)   2,49  2,50  2,62  Fe   7,3  4,7  4,5  

Vitamíny (mg)        Cu  1,17  0,14  1,35 

A+-karotén (IE)   230  75  100   Zn   –  3,1  2,4 

B1 (mg)   0,67  0,25  0,47   P  500  504  320 

B2 (mg)   0,2  0,92  0,55   S  –  150  198 

B6 (mg)   –  0,10  0,54  

Niacín (mg)   1,4  3,5  1,6    

Kys. listová (g)  10  33  23   

Biotín (mg)   –  0,10  – 

Kys. pantoténová (mg) –  0,58  1,15 

Kys. askorbová (mg)   7   stopy  7,5 

Tokoferol (mg)    –  15  21 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-–- 

pitayín – syn. chinidín. 

pitekantrop – Pithecanthropus, ľudoop, chodiaci vzpriamene. Pitecantropus erectus je prvým a naj-

starším nálezom opočloveka. Pochádza z územia Jávy, kde r. 1891 Eugen Dubois objavil stoličku, 

mozgovú časť lebky a stehnovú kosť. Mozgová časť lebky je nízka, s objemom 855 ml, čelo šikmé, 

záhlavie ostro zalomené. Očné oblúky utvárajú nadočnicový val. Stehnová kosť má ľudský tvar. 

Známe sú viaceré lebky (P. II, P. III a P. IV – robustus). Ďalší jednotlivci sa rozlišujú na základe 

sánky: P. A a P B.  

pitekolobín – pithecolobinum; 19-heptyl-10-hydroxy-1,5,10,15-tetraazacyklononadekan-15-ón, 

C22H46N4O2, Mr 398,62; látka izolovaná z kôry rastliny Samanea 

saman Merr (Pithecolovium saman Benth.) a kôry a semien P. 

bigeminum Mart. a P. lobatum Benth., Leguminosae. 

Pitekolobín 

 



 

Pithecanthropus →pitekantrop. 

pithiatismus, i, m. – [g. peithein prehovárať + g. iatos liečiteľný] ochorenie vyvolané a liečené 

sugestívne; ,,hystéria“. 

Pitocin
®
 (Parke, Davis) – oxytocín. 

Pitocin-Buccal
®
 (Parke, Davis) – oxytocín. 

Piton-S
®
 (Parke, Davis) – oxytocín. 

Pitresov príznak I a  II – [Pitres, Albert, 1848 – 1928, franc. neurológ] →príznaky. 

Pitressin-Tannate
®
 inj. (Parke-Davis) – Argipressini tannas 6 IU v 1 amp. 1 ml; antidiuretikum; 

→antidiuretický hormón. 

Pituamin
®
 – sušená, purifikovaná a úpráškovaná neurohypofýza domácich zvierat; oxytocikum, 

antidiuretikum. 

pituita, ae, f. – [l.] vlhkosť, hlien. 

pituitarismus, i, m. – [glandula pituitaria + ismus] prejavy hormónovej poruchy hypofýzy, 

podmozgovej ţľazy. 

pituitarius, a, um – [l. glandula pituitaria hypofýza] pituitárny, týkajúci sa hypofýzy. 

pitui(to)cytus, i, m. – [l. glandula pituitaria + g. kytos bunka] pitui(to)cyt, bunka neurohypofýzy, 

zadného laloka podmozgovej ţľazy. 

pituitosus, a, um – [l. pituita hlien] plný hlienu, bohatý na hlien. 

pituitrín – hormón neurohypofýzy; →podmozgová žľaza. 

Pityol
®
 ung. (Léčiva) – dermalologikum. Zloţenie: Ichthamolum 0,6 g + Ac. boricum 0,3 g + Zinci 

oxidum 6 g + Guaiazulenum 3 mg + Benzaldehydum 3,0 mg + Corrigentia v 30 g masti. Masťový 

základ: Vaselinum flavum; Monoglycerid KOS 2, Ethylis linoleas, Propylparabenum, 

Methylparabenum, Aqua purificata. Zmes látok s derivačným, antipruriginóznym, mierny 

antiflogistickým a bakteriostatickým účinkom. Pouţíva sa v th. acne vulgaris, rosacea, chron. 

ekzémov, povrchových pyodermií, recidivujúceho intertriga. Prípravok sa hodí na chron. formy a 

doliečenie akút. foriem. U citlivých jedincov môţe vyvolať podráţdenie a erupciu. 

pityriasis, is, f. – [g. pityron + -asis stav] pityriáza, otrubovitosť; dermatóza s nadmerným olupovaním 

koţe. 

Pityriasis alba faciei – streptokoková choroba koţe, kt. sa vyskytuje u detí do puberty. Prejavuje sa 

okrúhlymi al. oválnymi loţiskami s otrubovitým olupovaním bez výraznejších zápalových zmien. 

Bývajú lokalizované na tvári, menej na ramenách. Jemné šupiny v loţiskách absorbujú v letnom 

odbobí UV ţiarenie, čím ostávajú bledšie oproti opálenej koţi. Dfdg. – treba odlíšiť p. versicolor 

(lokalizácia, mikroskopické vyšetrenie šupín), p. rosea má typickýn golierik, kt. oddeľuje centrálnu 

časťod okrajového erytému. Th. – 2 – 5 % salicylová masť al. antibiotické masti.  

Pityriasis lichenoides chronica – chron. lichenoidná pityriáza, charakterizované tvorbou šupinato 

sa olupujúcich uzlíkov a pupencov.  

Pityriasis rosea Gibert – akút. koţná choroba pp. infekčného pôvodu s tvorbou typických 

erytematóskvamóznych loţísk. Začína sa prim. loţiskom oválneho tvaru, orientovaným dlhou osou 

v čiarach štiepateľnosti koţe. Loţiská majú širšie vpadnuté centrum ruţovej aţ ţltkastej farby s 

olupovaním, kt. od okrajového erytému oddeľuje golierik z jemných šupín (colerette). Exantém je 



symetrický s predilekciou na trupe a horných tretinách končatinách, niekedy vzniká aţ generalizácia. 

Výsevy prichádzajú v atakoch, často so svrbením. O 2 – 8 týţd. sa spontánne zahoja. 

Dfdg. – treba odlíšiť ekzematoid (býva aj na krku a tvári a je výraznejší pruritus), povrchovú 

trichofýciu (má symetrické usporiadanie, mykologický nález je negat.), sek. syfilis (dá sa vylúčiť 

sérol.). 

Th. – pri iritácii sa podávajú antihistaminiká a antibiotiká penicilínového a tetracyklínového radu. V 

prípade generalizácie sú indikované kortikoidy. Lokálne sa aplikujú tekuté púdre s ichtamolom (Rp. 

Ichthamoli 5,0, Zinci oxidati, Talci veneti, Glycerini, Magmae bentoniti aa ad 100,0). Pri začínajúcej 

sa ekzematizácii sú vhodné prechodne kortikoidové externá (Tramcinolon
®
 krém). Po odznení akút. 

fázy sa aplikujú kúpele v Solfatane pro balneo
®
, príp. malé suberytémové dávky UV-B lúčov. Časté 

pouţívanie mydla môţe vyvolať ekzematizáciu.  

Pityriasis rubra pilaris – chron. koţná choroba s tvorbou sýtočervených papuliek v hustom výseve 

na trupe a končatinách s plošnými erytémami a hyperkeratózou (na dlaniach, stupajách, lak-ťoch). 

Pityriasis versicolor – povrchová infekcia koţe vyvolaná hubou Malassezia furfur. Vyskytuje sa 

v dospelosti, najmä u osôb so zvýšenou potivosťou a pri nosení bielizne z umelých vláken. Ide o 

ostro ohraničené škvrny veľkosti šošovice, kt. sa zväčšujú a splývajú do mapovitých loţísk 

bledohnedej farby s drobným olupovaním, najmä po poškrabaní, najmä v mediálnych častiach 

hrudníka a chrbta so šírením sa na bočné strany trupu. Subjektívne príznaky pacient nepociťuje. 

Pôsobením UV ţiarenia sa loţiská javia svetlejšie oproti okolitej koţi (p. v. alba). Ochorenie často 

recidivuje. 

Dg. – potvrdzuje sa mikroskopickým vyšetrením a ţltozelenou fluorescenciou loţísk vo Woodovom 

svetle. 

Dfdg. – prichádza do úvahy erytrazma (má súvislé loţiská v koţných záhyboch) a vitiligo (chýba 

olupovanie). 

Th. – osvedčujú sa kúpele v Solfatane pro balneo
®
 (kaţdý druhý d 30 min s následným vysušením, 

koţe bez utierania), kombinované vtieranie 1 % sol. natrii thiosulfurici s 3 % sol. ac. hydrochlorici. 

Antimykotiká vo forme spreja (Hedadecyl
®
) al. krému (Canesten

®
). Odstrániť príčiny hyperhidrózy, 

nosiť bielizeň z prírodných materiálov, zvýšiť telesnú hygienu. 

Piulachsov-Hederichov syndróm – [Piulachs, P.; Hederich, H., špan. lekári] →synrómy. 

pius, a, um – [nespr. preklad g. leptos, l. tenuis] jemný, zboţný. 

Pia mater – mäkká plena, cievnatá plena. 

Pia mater encephali – mäkká plena mozgu bohatá na cievy. 

Pia mater spinalis – mäkká plena miechy. 

Pivacef
®
 – cefalosporínové antibiotikum; →pivcefalexín. 

Pivadorm
®
 (Specia) – sedatívum, hypnotikum; →brómizoval. 

Pival
®
 – antikoagulans, rodenticídum, insekticídum; →pindón. 

pivalát – skr. USAN pre farm. inaktívny radikál trimetylacetát. 

Pivalephrine
®
 – adrenergikum, antiglaukomatózum; →dipivefrín. 

Pivalone
®
 (Jouveinal) – antiflogistikum; →tixokortol. 

pivalylbenzhydrazín – syn. pivhydrazín; 2-(fenylmetyl)hydrazid kys. 2,2-dimetylpropánovej, 

C12H18N2O, Mr 206,28; inhibítor monoaminooxidázy (Ro 4-16-34
®
, Tersavid

®
). 



Pivalyl Indandione
® 

a Pivalyl Valone
®
 – antikoagulans, rodenticídum, insekticídum; →pindón. 

Pivalyn
®
 – antikoagulans, rodenticídum, insekticvídum; →pindón. 

Pivamdinocillin
®
 – antibiotikum; →amdinocilínpivoxil. 

pivampicilín – syn. pivaloyloxymetyl ampicilinát; 6-[(aminofenylacetyl)amino]-3,3-dimetyl-7-oxo-4-tia-

1-azabicyklo[3.2.0]heptan-2-karboxylovej, 

C22H29N3O26S, Mr 463,55; polosynte-tické 

antibiotikum podobné penicilínu. 

Pivampicilín 

 

Prípravky – MK-161
®
; hydrochlorid C22H30ClN3O6S – Alphacilina

®
, Alphacillin

®
, Berocillin

®
, 

Centurina
®
, Devonium

®
, Diancina

®
, Inacilin

®
, Maxifen

®
, Pivatil

®
, Podnocil

®
, Pondocillin

®
, 

Pondocillina
®
, Sanguicil

®
. 

Pivatil
®
 (Merck & Co.) – antibiotikum; →pimampicilín. 

pivcefalexín – (2,2-dimetyl-1-oxopropoxy)metylester kys. 7-[(aminofenylacetyl)amino]-3-metyl-8-oxo-

5-tia-1-azabicyklo[4.2.0]-2-en-2-karboxylovej, C22H27N3O6S, 

Mr 461,54; polosyntetické orálne účinné cefalsporínové 

antibiotikum (Cefalex
®
); hydrochlorid C22H28ClN3O6S – ST-

21
®
, Bencef

®
, Pivacef

®
, Sigmacef

®
). 

Pivcefalexín 

pivhydrazín – syn. pivalylbenzhydrazín. 

PIVKA – skr. angl. protein induced by vitamin K absence proteín indukovaný neprítomnos-ťou 

vitamínu K, chýbanie prekurzorov koagulačných faktorov, kt. tvorba je zablokovaná v konečnej fáze v 

dôsledku nedostatku vitamínu K. 

Pivmecillinam
®
 – antibiotikum; amdinocilínpivoxil. 

pivonkovité →Paeoniaceae.  

pivoxetil – skr. USAN pre farm. inaktívny radikál 1-(2-metoxy-2-metyl-1-oxopropoxy)etyl al. 1-[(2-

metoxy-2-metylpropionyl)-oxt]etyl. 

pivoxil – skr. USAN pre farm. inaktívny radikál (2,2-dimetyl-1-oxopropoxy)metyl al. (piva-

loyloxy)metyl. 

pix, cis, f. – [l.] smola, decht. 

Pix
®
 (BASF) – regulátor rastu rastlín, mepikvátchlorid.  

Pix fagi – bukový decht, syn. Pix liquida, ČSL 4, decht získaný suchou destiláciou dreva buka lesného 

Fagus silvatica L. (Fagaceae). Je to hustá, hnedočervená tekutina, charakteristického zápachu, kt. 

pripomína kreozot, horkej, nepríjemnej, pálčivej chuti. Je prakticky nerozp. vo vode, takmer úplne 

rozp. v etanole, chloroforme a étere. Je miešateľný s vazelínou a tukmi, len čiastočne s mastnými 

olejmi; s glycerolom sa nemieša. 

 Dôkaz 

a) Asi 1 g sa trepe 10 min s 20,0 ml vody a tekutina sa sfiltruje; filtrát má zápach a chuť bukového 

dechtu a na lakmusový papier reaguje kyslo (rozdiel od kamenouhoľného dechtu). Filtrát sa pouţije 

aj na skúšku b), c) a d). 



b) K 5,0 ml filtrátu zo skúšky a) sa pridá po kvapkách rozt. chloridu ţelezitého (1,0 g/l); rozt. sa 

sfarbí prechodne hnedočerveno (rozdiel od brezového dechtu). 

c) K 5,0 ml filtrátu zo skúšky a) sa pridá niekoľko kv. bromovej vody; rozt. sa zakalí (fenoly). 

d) K 5,0 ml filtrátu zo skúšky a) sa pridajú 4,0 ml Fehlingovho skúmadla a krátko sa povarí; vznikne 

oranţová zrazenina (redukujúce látky). 

e) 1 kv. sa pretrepáva 1 min s 10,0 ml petrolejového éteru a sfiltruje sa; takmer bezfarebný filtrát 

intenzívne modro fluoreskuje (rozdiel od kamenouhoľného dechtu). 

Uschováva sa v dobre uzavretých nádobách.  

Pixalbol
®
 (Knoll) – antiekzematikum; decht. 

pixel – skr. angl. picture element obrazový prvok, bod obrazu, najmenší prvok rastrovej obrazovky, kt. 

moţno priradiť farbu a intenzitu. Na obrazovke sú p. usporiadané do tvaru matice. Obrazovka 

osobného počítača obsahuje aspoň 50 000 pixelov, pre jemnú grafiku al. uplatnenie v CAD 

(computed-aided design návrh pomocou počítača) sa vyţaduje aspoň milión pixelov. 

Pixifenid
®
 – antiflogistikum; pivoxím. 

pixiformis, e – [l. pix smola, decht + l. forma tvar, podoba] dechtovitý, podobný dechtu. 

pizotyfán – syn. pizotylín. 

pizotyfén – syn. pizotylín. 

pizotylín – syn. pizotyfén; pizotifán; 4-(9,10-dihydro-4H-benzo[4,5]-

cyklohepta[1,2-b]-tien-4-ylidén, C19H21NS, Mr 295,45; anabolikum, 

antidepresívum, inhibítor sérotonínu, antimigrenózum (BC 105
®
, Litec

®
; malát 

C23H27NO5S – Moségor
®
, Sandomigran

®
, Sanmigran

®
, Sanomigran

®
). 

Pizotylín 

 

pižmo – syn. moţus, veľmi páchnuci výlučok z piţmového vačku preţúvavca kabaru piţmového. 

Pouţíva sa vo voňavkárstve. 

pižmovkovité →Adoxacea.  

PK-Merz
®
 – antivirotikum, antiparkinsonikum; →amantadín. 

PL/1 – skr. Programming Language no. one imperatívny univerzálny programovací jazyk, kt. spája 

koncepcie z FORTRAN-u, COBOL-u a ALGOL-u, vhodný na vedecké a komerčné pouţitie i na 

systémové programovanie. 

placatio, onis, f. – [l. placare upokojovať] plakácia, upokojenie, utíšenie. 

placebo, neskl. – [l. placere páčiť sa] neúčinná látka, kt. sa podáva na porovnanie účinku skúmaného 

lieku. 

placenta, ae, f. – [l.] plodový (materský) koláč, plodové (materské) lôţko, postieľka; →plodové blany. 

Pri stavovcoch rodiacich ţivé mláďatá sa v priebehu gravidity utvára systém membrán (plodový 

vak), kt. obklopujú plod. Plodový vak je uloţený v dutine maternice, kde má kontakt takmer s celým 

endometriom. 

Morfológia a funkcia placenty – p. je špongiovitý orgán diskovitého, kruhovitého al. oválneho 

tvaru, kt. ako čiapka prilieha na jednom mieste k vajcovitému plodovému vaku. Donosená p. váţi ~ 

500 (300 – 700) g (bez blán a pupočníka), jej Ø je ~ 20 cm, hrúbka 2–3 cm. Rozptyl hmotnosti 

zapríčiňuje objem krvi zadrţaný v čase pôrodu, a rôzny čas podviazania pupočníka. Hmotnosť p. sa 



zväčšuje s trvaním gravidity. V 28. týţd. váţi p. 250 (200 – 320) g, v 32. týţd. 340 (280 – 400) g, v 

36. týţd. 410 (320 – 460) a v 40. týţd. 470 (350 – 540) g (uvádzajú sa priemerne hodnoty, v 

zátvorke je 20. a 80. percentil). Podiel hmotnosti p. a plodu sa nazýva placentový koeficient. Jeho 

hodnoty sa zniţujú s trvaním gravidity: v 28. týţd. je 0,27, v 32. týţd. 0,20, v 36. týţd. 0,15 a v 40. 

týţd. 0,13. 

Materský povrch placenty má ruţovočervenú farbu. Ku koncu gravidity a pri prenášaní sú na jej 

povrchu prítomné depozity fibrinoidu a kalcifikácií vo forme belavých prúţkov. Ich význam nie je 

jasný, niekt. autori ich pokladajú za prejav starnutia p. Plodový povrch, kt. tvorí amnión, je jemný, 

lesklý a hladký. Presvitajú ním vetvy pupočníkových ciev. Okolo nich aj mimo nich presvitajú belavé 

loţiská Langhansovho fibrinoidu. Inak je farba p. z tejto strany tmavofialovočervená, čo je 

podmienené presvitaním placentárneho parenchýmnu cez amnión. 

Plod je k plodovému vajcu pripojený pupočníkom, kt. obsahuje v. umbilialis (vedie okysličenú krv do 

plodu) a 2 aa. umbilicales (vedú odkysličenú krv z plodu). Jeho dĺţka je ~ 50 – 60 cm, hrúbka 1 – 2 

cm. Pupočník pozostáva z 0 – 40 špirál, do p. inzeruje centrálne al. paracentrálne. 

Blany odstupujú od okrajov p., povrch zo strany plodu je jemný, lesklý a hladký, z materskej strany 

matný, sivobielej farby. S výnimkou otvoru, ktorým sa porodí plod, sú blany celistvé, nepotrhané. 

Plodová voda je bezfarebná, nezápachajúca, príp. podľa prímesi plodového mazu mliečne sfarbená 

tekutina. S trvaním gravidity sa jej objem postupne zväčšuje, v 40. týţd. dosahuje priemerne 800 

(300 – 1500) ml.  

P. sa tvorí ako pevné spojenie vonkajšej klkatej plodovej blany (chorión) so sliznicou mater-nicovej 

dutiny. Uţ Langhans (1882) poukázal na to, ţe pokrývka klkov chorion frondosum a pokrývka 

chorion laeve je plodového pôvodu, tvorí súvislú vrstvu od včasných štádií vývoja a skladá sa z 2 

vrstiev. R. 1889 Hubrecht bunky blastocyty zabezpečujúce výţivu nazval trofoblastom.  

 

Obr. 1. Schematický rez zrelou placentou (podľa Vogela, 

1992) 

 

Funkcie placenty – p. vylučuje všetky odpadové produkty metabolizmu z tela plodu do krvi matky a 

zabraňuje vniknutiu škodlivých látok z matkinej krvi do plodu. Okrem tejto exkrečnej a bariérovej 

funkcie má p. tieto funkcie: 1. respiračná (výmena plynov namiesto pľúc); 2. katabolická, resorpčná 

a nutričná (namiesto čreva); 3. exkrečná a regulačná (zabezpečuje hydrominerálnu a acidobázickú 

rovnovháhu namiesto obličiek); 4. metabolická a sekrečná (namiesto pečene); 5. hemopoetická 

(namiesto kostnej drene vo včasných štádiách vývoja); 6. endokrinná; 7. termoregulačná (prenos 

tepla koţou); 8. imunologická. 

Typy placenty – pri cicavcoch sa p. vyvíja zo steny blastocysty a allantois. Podľa vonkajšieho tvaru, 

typu prepojenia matky s plodom (interdigitácia), štruktúry p. ako bariéry medzi matkou a plodom 

a vzťahom ich krvných obehov rozoznáva Kaufmann (1981) tieto typy p.: 1. p. dif-fusa 

(membranacea) – interdigitácia je na celom povrchu plodového vaku; je typická pre kopytníkov; 2. p. 

cotyledonica (multiplex) – s loţiskovou interdigitáciou na povrchu plodového vaku; je typická pre 

bylinoţravcov; 3. p. zonaria (anularis) – prstencovitého tvaru, obklopuje plod ako opasok; je typciká 

pre mäsoţravcov; 4. p. bidiscoidalis – tvoria ju dva disky, vyskytuje sa pri niekt. primátoch a u ľudí 

(p. duplex); 5. p. discoidalis – pozostáva len z jednej plochy interdigitácie diskovitého tvaru; 

vyskytuje sa pri hlodavcoch a u človeka. 



               

          

 

 

 

 

 

 

 

  

Obr. 2. Placenta discoidalis        Klkový typ placenty           Hemochoriový typ placenty 

Podľa druhu a intezity interdigitácie sa rozoznáva: 1. záhybový; 2. lamelový; 3. trabekulový; 4. 

klkový; 5. labyrintový typ p. Podľa charakteru placentárnej bariéry môţe byť p.: 1. 

epiteliochoriového; 2. syndezmochoriového; 3. endoteliochoriového; 4. hemochoriového typu. Podľa 

priestorového usporiadania a smerovania krvného prúdu matky a plodu môţe mať p.: 1. jednoduchý 

priečny smer prúdu (mäsoţravce); 2. dvojitý priečny smer (ošípané); 3. multivi-lózny priebeh krvných 

tokov (človek).  

Ľudská p. je typom diskoidného tvaru s klkovitým typom interdigitácie, hemomonochoriovou bariérou 

a multivilóznym priebehom krvného prúdu. 

Včasný vývoj placenty – má tri štádiá: 1. preimplantačné štádium – začína sa oplodnením a trvá do 

6. d po oplodnení; 2. implantačné štádium – 7. – 12. d po oplodnení; 3. štádium tvorby klkov –13. – 

21.d po oplodenení. 

Druhý trimester je prechodnou fázou od rozvíjajúcich sa klkov rozvetveného choria (chorion 

frondosum) k zrelej p. Charakterizuje ho vnútorná prestavba klkov, zväčšenie a zblíţenie 

kontaktných plôch medzi krvným obehom matky a plodu v súlade so zvyšovaním nárokov plodu na 

O2 a ţiviny. Výmena látok sa uskutočňuje najmä v malých resorpčných al. terminálnych klkoch. 

Klkový strom tvorí 5 typov: 1. kmeňové klky (obsahujú zahustenú fibróznu strómu, artérie a vény so 

zreteľnou médiou a adventíciou); 2. zrelé intermediárne klky (dlhé štíhle periférne vetvy, kt. cievy 

nemajú zreteľnú médiu a adventíciu); 3. terminálne klky (koncové vetvy 2.; sú hlavným miestom 

výmeny látok medzi matkou a plodom); 4. nezrelé intermediárne klky (hľuzovité pokračovania 

kmeňových klkov, podobné 2.); 5. mezenchýmové klky (majú najprimitívnejšiu stavbu), prevládajú v 

prvých štádiách gravidity, neskôr sú len na povrchu 2. a 4.); pôsobia ako zóny klkovej proliferácie a 

ďalšieho vetvenia.  

V tejto fáze prebieha aj ďalší rast a diferenciácia cievneho systému klkov (,,fetalizácia“ p.)., s kt. 

súvisia zmeny v trofoblaste a spojivom tkanive klkov (funkčná diferenciácia p.). 

Sformovanú p. tvorí: 1. plodová časť (pars fetalis seu chorialis), t. j. choriová platnička 

s kotyledónmi; 2. materská časť (pars materna), t. j. bazálna 

platnička s placentovými priehradkami; 3. intervilózny priestor, 

kt. sa nachádza medzi nimi a prúdi v ňom materská krv. Intervi-

lózny priestor vystielajú elementy trofoblastu. 

Choriová platnička sa skladá z amniového epitelu, 

spojivového tkaniva amnia, medzivrstvy, choriového 



spojivového tkaniva, vrstvy trofoblasických buniek a Langhansovho fibrinoidu. 

 

Obr. 3. Schéma choriovej platničky. 1 – epitel amnia; 2 – spojivovétkanivo amnia; 3 – medzivrstva; 4 – 

spojivové tkanivo choria; 5 – trofoblastické bunky; 6 – Langhansov fibrinoid (podľa Vogela, 1992) 

 

 

V amniu prebiehajú pupočníkové cievy. Tepny vstupujú na povrch plodu a delia sa na 

alantochoriónové artérie disperzným spôsobom (kaţdá tepna sa dichotomicky vetví a súčasne 

zuţuje, vysielajúc malé vetvičky pozdĺţ ich priebehu) al. zmiešaným spôsobom. Pri magistrálnom 

type má pupočník marginálnu al. velamentóznu inzerciu. Bezprostredne nato alantochoriové tepny 

vysielajú prim. kotyledónové al. kmeňové artérie do centrálnych častí 10 – 30 sférických 

vaskulárnych jednotiek zvaných kotyledóny. Sú to hemodynamicky nezávislé cievne jednotky plodu. 

Do konca gravidity s objem kaţdého kotyledónu zväčší 500-krát. Priemer klkov sa zmenší z 

počiatočných 140 mm na 50 mm ku koncu gravidity. V 

zrelej p. dosahuje povrch klkov 12 – 14 m
2
. Na 1 kg 

hmotnosti dospelého človeka pripadá 1,28 m
2
 povrchu 

dýchacej plochy pľúc, kým pri zrelom plode na 1 kg 

hmotnosti pripadá 3 – 4 m
2
 povrchu klkov. 

Obr. 4. Schéma kotyledónu s dvoma subkotyledónmi. a – 

choriová platnička; b – bazálna platnička; c – septá; d – 

špirálne artérie; e – materské ţily. 1 – 3 rôzne typy 

kmeňových klkov; 4 – intermediárne a terminálne klky (podľa 

Wilkina, 1965) 

Kapacita plodových ciev v zrelej p. je ~ 100 ml. TK v 

artériách plodu je 6,4 kPa, v kapilárach ~ 4,5 kPa v 

ţilách ~ 2,7 kPa. 

Na povrchu klkov a vnútornom povrchu choriovej a bazálnej platničky sa nachádza syncýtio-

trofoblast. Tvorí súvislú vrstvu, hrubú 3 – 20 mm. Je uloţený sčasti na bazálnej membráne a sčasti 

na neúplnej vrstve Langhansových buniek. Voľný povrch syncýtiotrofoblastu charakterizuje 

mikroklkový lem spojený s pinocytotickými vakuolami a vezikulami. 

Syncýtiotrofoblast resorpčných klkov má veľký význam pri výmene plynov a ţivín medzi matkou a 

plodom. Môţe mať charakter platničky (membrány, ~ 26 % povrchu klkov) s pinocytovými 

vezikulami ako jedinými organelami), lamiel pokrývajúcich Langhansove bunky, s prevahou drsného 

al. hladkého endoplazmatického retikula, príp. ide o artefakty vo forme uzlíkov; pri hypoxii sa môţu 

tvoriť syncýtiové púčiky, kým syncýtiovým útvarom vo forme mostíkov sa pripisuje úloha stabilizátora 

klkového stromu.  

Cytotrofoblast – je ďalšia vrstva klkov tvorená Langhansovými bunkami. V II. a III. trimetri sa ich 

počet zniţuje, prítomné sú však do konca gravidity. Syncýtiotrofoblast pochádza z buniek 

cytotrofoblastu. Langhansove majú veľké jadro, nápadné jadierka, občas veľké mitochondrie a 

Golgiho komplex. V cytoplazme je veľa voľných ribozómov a málo endoplazmatického retikula. 

Schopnosť produkovať hCG a hPL závisí od stupňa diferenciácie Langhansových buniek. Po 

dosiahnutí ich diferenciácie tesne pred fúziou so susedným syncýtiotrofoblastom môţu produkovať 

s-  -hCG a hPL. 

Nediferencovaný cytotrofoblast nie je sekrécie schopný.  



Cytotrofoblast zabezpečuje preţitie a regeneráciu syncýtiotrofoblastu. Trofoblast od strómy klku 

oddeľuje bazálna membrána. Je to elektronooptická štruktúra na rozhraní epitelu a mezenchýmovej 

strómy. Skladá sa z lamina basalis a vrstvy kolagénových fibríl zakotvených do lamina basalis. 

Lamina basalis sa skladá z elektrónlucentnej zóny (lamina lucidam seu rara) a elektrondenznej zóny 

(lamina densa). Lamina lucida leţí bezprostredne pri plazmatickej membráne buniek trofoblastu a 

oddeľuje ju od lamina densa. Bazálna membrána trofoblastu je hrubá 100 – 250 nm, lamina basalis 

20 – 50 nm. Lamina basalis poskytuje elastickú podporu trofoblastu a tvorí filtračnú bariéru medzi 

obehom matky a plodu. 

Stróma klkov sa skladá z fixovaných buniek spojivového tkaniva, kt. sú navzájom pospájané 

svojimi výbeţkami tak, ţe tvoria sieť. V jej okách sú vlákna a voľné bunky spojiva, ako aj cievy 

plodu.  

K bunkám strómy klkov patria mezenchýmové (nediferencované) bunky, retikulárne bunky, 

fibroblasty, z vláken sú to retikulárne a kolagénové vlákna. Voľné bunky sú Hofbauerove bunky, 

tkanivové makrofágy plodu, kt. sú najpočetnejšie vo včasných štádiách gravidity. 

Cievy kmeňových cievy klkov plodu (v centre klku) nemajú zväčša elastickú menbránu, ich svalovina 

je tenká, endotel cylindrický. Plodové kapiláry a sínusoidy v resoprčných klokoch tvorí jedna vrstva 

endotelových buniek uloţená na bazálnej membráne. 

Bazálna platnička, hrubá 100 – 1500 mm, ohraničuje intervilózny priestor p. od priľahlej časti 

maternice. Je dôleţitou kontaktnou zónou tkanív plodu a matky. Tvorí ju mimoklokový trofoblast, 

endometriová stróma, fibrinoid, zvyšky degenerovaných klkov a cievy matky. Skladá sa z viacerých 

vrstiev: syncýtiotrofoblastu a pod ním leţiaceho cytotrofoblastu (tam kde chýba, nahrádza ho 

Rohrov fibrinoid, pod kt. sa nachádzajú veľké X-bunky), vrstva Nitabushovho fibrinoidového prúţka 

(oddeľuje plodovú čať od materskej) a vrstva deciduálnych, kt. obsahujje aj trofoblastové elementy. 

P. sa odlučuje vo vrstve deciduálnych buniek v časti priliehajúcej k Nitavushovmu fibrinoidnému 

prúţku. 

 

Obr. 5. Schéma bazálnej platničky. 1 – syncytiotrofoblast; 2 

– Rohrov fibrinoid; 3 – bazálny cytotrofoblast; 4 – Nitabuchov 

fibrinoid; 5 – decidua basalis; 6 – špirálna artéria (podľa 

Vogela, 1992) 

 

 

 

Z bazálnej platničky smerom do intervilózneho priestoru vyčnievajú septá. Majú podobnú štruktúru 

ako bazálna platnička. Spolu s kotyledónom tvoria placentóm. 

Krvný obeh matky tvoria cievne arkády myometria (anastomózy medzi a. uterina a a. ovarica jednej 

strany s obdobnými artériami druhej strany). Z arkád odstupujú radiálne artérie, kt. potom 

prechádzajú myometriom aţ k báze endometria, kde sa delia na bazálne a špirálne. Špirálne artérie 

majú spočiatku úzky lem so silnou muskulatúrou, pri prechode endometroiom ju strácajú v dôsledku 

infiltrácie médie trofoblastom spojené s jej deštrukciou a depozíciou fibrinoidu. V cievnej stene sú 

trofoblastické a deciduálne bunky prítomné v amorfnom matrixe. Elastické tkanivo a hladká 

svalovina médie v špirálnych artériách chýbajú. Táto morfológia umoţňuje dilatáciu ciev z 200 – 300 

mm na 1000 mm a aţ desaťnásovné zvýšenie perfúzie. Jedná špirálna artéria pripadá na 1 cm
2
 

bazálnej platničky. Krv matky, kt. sa dostáva do intervilózneho priestoru p., tvorí 85 % celkového 

objemu krvi v maternici. Zvyšných 15 % pozostáva z krvi v myometriu, decidue a krčku maternice. 



Intervilózny priestor predstavuje rozsiahly trojrozmený systém kapilárny priestor, Jeho kapacita v 

zrelej p. je 42,5 % objemu p., (165 – 250 ml). Hnacou silou intervilóznej cirkulácie je krvný obeh 

matky. V špirálnych artériách je TK 9,3 – 10,7 kPa, v intervilóznych priestore 0,8 – 1,3 kPa, v 

bazálnych artériách na prechode endo- a myometria 9,3 – 10,7 kPa, v špirálnych artériách v 

blízkosti bazálnej platničky 3,1 – 9,3 kPa a v intervilóznom priestore 0,8 – 3,1 kPa. Krv intervilóznom 

priestore prúdi od bázy k choriovej platničke (tzv. Borellov prúd), ďalej sa šíri do strán a ako sprcha 

steká do resorpčných klkov k bazálnej platničke, kde sa nachádza ţilová drenáţ. Odtiaľ odteká 

príslušnými ţilami do veľkého krvného obehu matky. 

Mimoklkový (periférny) cytotrofoblast – zahrňuje stlpce buniek voľných klkov, ostrovčeky buniek, 

bunky bazálnej platničky a sept, X-bunky a trofoblast hladkého choria. Je to sídlo produkcie hCG v 

2. polovici gravidity. 

Blany placenty vznikajú v chorion laeve, odstupujú od okrajov p. a tvoria vak, v kt. je plodová voda a 

plod. Za normálnych okolností prasknú aţ v priebehu pôrodvnej činnosti. Skladajú sa z 3 vrstiev: 1. 

vnútornú vrstvu tvorí amnión (tvorí ho tenká vrstva epitelových buniek a spojivové tkanivo; cievy 

neobsahuje; pokrýva aj p., pupočník a súvisí s koţou plodu); 2. strednú vrstvu predstavuje chorión 

(skladá sa zo spojivového tkaniva plodových ciev a atrofických zvyškov klkov chorion frondosum; 

jeho vonkajšiu vrstvu tvoria roztrúsené trofoblastové bunky; 3. vonkajšia vrstva je kapsulová 

decidua, okrem deciduálnych buniek obsahuje krvné cievy matky, fagocyty a i. zápalové bunky; 

nachádzajú sa tu aj bunky trofoblastu. 

Priemerná hrúbka blán je 0,56 mm. Sú odolné proti tlaku, ich priemerná roztiahnuteľnosť je 205 

g/cm
2
. Príčinou ich prasknutia nie je zvýšenie tlaku v maternici, ale zmena zloţenia (pomer kolagénu 

typu I, II a V, vyvolané lokálnymi enzýmami a i. látok vyvolávajúcich pôrodnú činnosť. Tieto faktory 

nepostihujú blany ako celok, ale najmä oblasť nad endocervixom. Plodová voda vzniká z viacerých 

zdrojov: sekréciou amniového epitelu, filtrácia z ciev deciduy matky, filtráciou z plodových ciev 

choriovej platničky a pupočníka, močením plodu a vo včasných štádiách gravidity aj filtráciou z 

plodových ciev cez koţu plodu. Resorpcia nastáva cez amnión a GIT plodu.  

Patológia placenty – k makroskopicky zistiteľným zmenám p. patria poruchy rastu, implantácie, 

farby a vzhľadu p. Vyšetrujú sa inšpekciou povrchu a rezov, príp. sonografiou. 

Obr. 5. Patologické zmeny placenty. 1 – retroplacentárny 

hematóm; 2 – masívny infarkt; 3 – kotyledónový infarkt; 4 – 

mrieţkový infarkt; 5 – bazálny pseudoinfarkt; 6 – 

subchoriový pseudoinfarkt (trombus); 7 – intervilózny 

trombus; 8 – chorioangióm; 9 – deciduálne cysty; 10 – 

loţiská vápnikových solí; 11 – koagulum bazálnej platničky (podľa Vogela, 1992) 

Makroskopické zmeny placenty – delia sa na poruchy rastu a poruchy implantácie p. 

Poruchy rastu placenty – zahrňujú hyperpláziu a hypopláziu. Pri väčších plodoch býva p. väčšia. 

Hyperplastická p. (hmotnosť p. > 700 g, Ø > 20 cm) sa vyskytuje pri rh-inkompatibilite, diabetes 

mellitus, syfilise a toxoplazmóze. Makroskopicky máva veľkolaločnatú stavbu a bledočervenú farbu. 

Mikroskopicky sa zisťuje retardované dozrievanie klkov. 

Hypoplázia placenty (hmotnosť < 400 g, Ø < 16 cm) môţe byť následkom nepriaznivých vplyvov 

v období ranej embryogenézy, v neskorom období následkom patol. zmien ciev a hypoperfúzie p. 

Vyskytuje sa často pri pôrode predčasne narodených a intrauterinne retardovaných plodov, pri 

chron. nefritíde, esenciálnej hypertenzii a hypertenzii gravíd. 

Poruchy implantácie placenty charakterizuje rastová symetria, plošné a hĺbkové rozšírenie 

trofoblastu. Patria sem tvarové odchýlky, zmeny inzercie a implantácie p. 



Odchýlky od kruhového al. oválneho tvaru (srdcovité a obličkovité formy), dvoj- a viaclaločnaté p. (p. 

bi- et multilobata), okienkovité p. (p. fenestrata). pásovité p. (p. zonaria) a prídavné p. (p. 

succentuariata). Tvarové úchylky p. môţu vyvolať komplikácie v III. pôrodnej fáze tým, ţe sa p. 

neúplne odlúči, príp. jej časť retinuje. Cievy, kt. prebiehajú v blanách, napr. p. succentuariata, sa 

môţu uplatniť ako vasa praevia s rizikom krvácania pri spontánnom al. arteficiálnom pretrhnutí vaku 

blán. Sem patrí p. extrachorialis a p. membranacae. 

Poruchy inzercie a implantácie p. – zahrňujú marginálnu inzerciu (10 %), keď pupočník inzeruje na 

vonkajšom okraji p. a inzerciu v blanách (tzv. velamentózna inzercia, 1 

%), kt. je nebezpečená v súvislosti s vasa praevia a ich ruptúrou. 

Zriedkavá je vidlicovitá inzercia (insertio furcata), keď sa pupočník a 

jeho cievy delia ešte pred vstupom do p.  

 

 

Obr. 6. Nesprávne miesto implantácie placenty. a – insertio profunda 

placentae; b – placenta praeviamarginalis; c – placenta praeviapartialis; d – 

placenta praevia totalis 

 

 

Za patol. odchýlky dĺžky sa pokladá pupočník dlhý < 30 cm a > 100 cm. Krátky pupočník môţe byť 

prekáţkou postupu pôrodu v II: pôrodnej fáze, ťahom môţe zapríčiniť predčasné odlučovanie p. 

Riziko dlhého pupočníka spočíva v moţnosti prepadnutia, obtočenia okolo plodu, príp. jeho častí a 

tvorby pravých pupočníkových uzlov s následnou intrauterinnou asfyxiou plodu. Pravé uzly sú 

pomerne časté, rizikom sú však len po utiahnutím. Tzv. nepravé uzly pupočníka (uzlovité 

nahromadenia Whartonovho rôsolu al. varikozita ţily) nemajú klin. význam. 

Aplázia jednej tepny sa vyskytuje ~ pri  0,45 %  všetkých  plodov,  1,7 %  rizikových gravidít a 3,1 % 

všetkých perinatálnych úmrtí. Často sa spája s inými anomália p. al. plodu. Dg. aplázie sa 

potvrdzuje histol. vyšetrením pupočníka. Zúţenie pupočníka zapríčiňuje nedostatok Whartnovho 

rôsolu (angl. thin-cord syndrome). 

K poruchám implantácie v uţšom zmysle patrí implantácia p. na nesprávnom mieste a nad-merne 

hlboká implantácia p. Patrí sem: 1. implantácia do dolného segmentu maternice al. nízko 

nasadajúca p. (oblasť vnútornej bránky je voľná); 2. p. praevia marginalis (dosahuje svojím okrajom 

vnútornú bránku); 3. p. praevia partialis (čiastočne prekrýva vnútornú bránku); 4. p. praevia totalis 

(celkom prekrýva vnútornú bránku). Porucha implantácie p. ohrozuje rodičku moţnosťou krvácania. 

V minulosti sa končila exitom matky a dieťaťa. V súčasnosti sa dá dg. sonograficky v II. trimestri 

gravidity. Dfdg. treba odlíšiť od predčasného odlučovania p. Na materskej strane p. sa pri nej 

nachádza impresia, kt. veľkosť závisí od rozsahu predčasného odlučovania p. Býva vyplnená 

hematómom tmavočervenej, hnedej ať ţltohnedej farby v závislosti od jeho veku. Dá sa dg. 

intrauterinnou sonografiou. Nad merná hlboká implantácia nastáva pri čiastočnej al. celkovej 

absencii decidua basalis. 

Podľa hĺbky implantácie sa rozoznávajú 3 typy porúch implantácie p.: 1. placenta accreta (prirastené 

lôţko, pri kt. bazálne klky bezprostredne priliehajú k myometriu); 2. placenta increta (má klky aj v 

myomatriu); 3. placenta percreta (klky prerastajú celou stenou maternice aţ po serózu). 

Poruchy implantácie sa klin. prejavia aţ v III. pôrodnej fáze, sťaţené je odlučovanie p. a nastáva jej 

čiastočná al. celková retencia. Chýbanie časti p. sa dá zistiť inšpekciou porodenej p. al. ultrazvukom 

vo včasnom popôrodnom období. 



Zmeny farby a vzhľadu placenty – difúzne bledočerveno sfarbená býva materská strana nezrelej p. 

pri rh-inkompatibilite a diabetes mellitus. Difúzne drobnozrnité tuhšie loţiská bielej farby na 

materskej strane p. (depozity fibrinoidu a kalcifikátov) sa zisťujú pri prenášaní. Infarkty sa prejavujú 

ako solitárne al. početnejšie loţiská tmavočervenej, ţltej aţ bielej farby, kt. konzistencia závisí od 

veku. Nádory sú tmavočervenej farby a tuhej konzistencie. Plodový povrch p. a blany môţu byť 

sfarbené do zelena pri skalení plodovej vody mekóniom, hnedej farby pri intrauterinne odumretom 

plode. Blany sú matné, trhavé a zapáchajú pri intrauterinnej infekcii. Cievne anomálie plodového 

povrchu p. (varixy, aneuryzmy) nie sú klin. významné. Patol. sa môţu uplatniť vasa aberrantia, kt. 

zabiehajú do blán. V priebehu pôrodu môţe nastať ich ruptúra. Časté hematómy pod amniom, kt. 

vznikajú mechanicky počas pôrodu, klin. výnam nemajú. Bezvýznamné sú aj cysty choriovej 

platničky. 

Mikroskopicky, resp. elektronovomikroskopicky zistiteľné zmeny placenty – zahrňujú poruchy 

→placentácie, prekrvenia, zápaly (→placentitis) a nádory p. 

Poruchy prekrvenia pacenty – môţe mať svoju príčinu v plode al. matke. K poruchám vyvolaným 

poruchou cievneho systému matky patrí infarkt, mrieţkový infarkt, pseudoinfarkt, intervilózny 

trombus a hematóm p. Fetoplacentárne poruchy zahrňujú krvácanie do strómy klkov, fibróza strómy 

klkov, trombus plodu, choroby ciev plodu. 

Infarkt placenty – ohraničená nekróza parenchýmu p. v dôsledku prerušenia prítoku materskej krvi. 

Je následkom patol. zmien ciev a tkanív bazálnej platničky. V špirálnych artériách sa nachádza 

hyperplázia vnútorných a stredných vrstiev steny, fibrinoidná nekróza a trombóza. Tieto zmeny sa 

zisťujú najmä pri preeklampsii, esenciálnej hypertenzii, hypertenzii gravíd. Rozoznáva sa masívny 

infarkt, kt. je kompaktnou nekrózou viacerých materno-fetálnych prúdových jednotiek. Pri 

kotyledónovom infarkte sa nekróza ohraničuje len na jednu takúto jednotku. Infarkty p. sú pomerne 

časté, ale insuficienciu p. vyvolávajú aţ po postihnutí > 6 % plochy p. 

Infarkt p. môţe mať 3 štádiá: akút., subakút. a chron. Akút. (čerstvý, červený) infarkt moţno 

makroskopicky rozoznať aţ po fixácii p. ako oválny al. okrúhly, neostro ohraničený útvar 

tmavočervenej farby, o niečo tuhšej konzistencie ako okolie. Bázou hraničí s materským povrchom 

p. Mikroskopiky má ostré hranice. Klky sú dilatované, preplnené erytrocytmi, kt. sa nachádzajú v 

stlačenej stróme. Priemer klkov je zväčšený, syncýtiotrofoblast sploštený, jadrá sú čiastočne 

pyknotické. Intervilózny priestor je často zúţený, býva tieţ loţiskovo rozšírený a obsahuje čerstvú 

krv. Subakút. (hnedý) infarkt býva ostrejšie ohraničený a tuhší. Mikroskopicky sa v zúţenom 

intervilóznom priestore nachádzajú vlákna fibrínu a rozpada-júce sa erytrocyty. Cievy klkov 

obsahujú rozpadajúce sa erytrocyty a fibrín, epitel nekrotizuje, fibrín je aj v stróme. 

Syncýtiotrofloblast podlieha nekróze, jadrá buniek sú pyknotické, prítomná býva karyolýza a 

karyorexia. Na okraji infarktu sa nachádzajú klky so zmnoţenými syncýtiovými uzlíkmi, v 

intervilóznom priestore sú zmnoţené materské granulocyty. Chron. (biely) infarkt  je ostro 

ohraničený, sivoobielej aţ ţltkastej farby, tuhej konzistencie, okolie je hnedavej farby. Niekedy je v 

centre hnedastá tekutina.Mikroskopicky sú v centre izolované vetvy nektrotických koncových klkov a 

trombus. V okolí sú na seba natlačené klky obklopené fibrínom (tiene klkov, angl. ghost-villi). Klky sú 

v rôznom štádiu nekrobiózy, smerom k periférii menej výraznej. Na periférii infarktu sú prevaţne 

bezcievne sklerotizované klky, akoby ,,zamurované“ vo fibrinoide, s loţiskami cytotrofoblastu (X-

bunky), na okraji sa na povrchu kmeňových a koncových klkov vyskytujú početné nahromadenia 

syncýtiových jadrových uzlíkov. 

Mriežkový infarkt placenty – je rôzne veľké loţisko obliterácie intervilózneho priestoru bez vzťahu 

k materno-fetálnej jednotke. Sú to sivobiele loţiská tuhšej konzistencie s ostrým nepravidelným 

ohraničením. Mikroskopicky sú klky uzatvorené v homogénnej fibrínovej masy. Na klkoch sú 



prechody od regresívnych zmien epitelu, ciev a strómy aţ po kompletnú nekrózu vo forme 

,,tieňových klkov“. 

Pseudoinfarkt – je vyvolaný nadmerným ukladaním fibrínu v subchoriovom priestore (subchoriový 

typ s hrubými drsnými loţiskami) al. na placentárnej báze (s loţiskovitým zhrubnutím bazálnej 

platničky, pričom decidua, trofoblastické ostrovčeky, bazálne klky a fibrín tvoria viacmenej 

homogénne masy). Izolovaný pseudoinfarkt nemá klin. význam. 

Intervilózny (intraplacentárny) infarkt – nachádza sa prevaţne v subchoriových a stredných častiach 

p. Je ostro ohraničený, v závislosti od veku má tmavočervenú, hnedú, ţltú aţ belavú farbu. 

Mikroskopicky sa vyskytujú zloţky trombu v rôznych štádiách organizácie; podľa veku sa rozlišuje 

akút., subakút. a chron. intervilózny trombus. Častejšie sa vyskytuje pri preeklampsii a prenášaní. 

Hematóm placenty – rozoznáva sa hematóm choriovej platničky, okrajový a retroplacentárny 

hematóm. Retroplacentárny a okrajový hematóm sa vyskytujú v rámci predčasného odlupovania p. 

Retroplacentárny hematóm je uloţený medzi bazálnou platničkou a stenou maternice. Silne lipne na 

bazálnej platničke, je rôzne veľký (1 – 2 cm aţ po veľkosť takmer celej bazálnej platničky). Akút. 

hematómy sú mäkké, majú tmanovčervenú farbu, staré hematómy sú hnedasté aţ špinavo-

ţltozelené, konzistenciu majú nehomogénnu, drobivú. Na bazálnej platničke podmieňujú výraznú 

impresiu. Tieto zmeny sa pokladajú za morfol. dôkaz predčasného odlučovania p. Mikroskopický 

obraz je podobný ako pri intervilóznom trombe (trombus v rôznom štádiu organizácie). 

Predčasné odlučovania placenty je stav ohrozujúci ţivot matky i dieťaťa. Nastáva pri ňom čiastočná 

(abruptio placentae pracox) al. úplné odlúčenie (abruptio placentae totalis) normálne miestne aj 

hĺbkovo implantovanej p. od jej implantačnej plochy počas gravidity al. pôrodu. Najčastejšie sa 

vyskytuje pri preeklampsii, náhlom odtoku väčšieho objemu plodovej vody, poúraze brušnej steny.  

Okrajový hematóm leţí v uhle margo internus a uzavieracím kruhom p. (margo externus) . Na reze 

má typický trojuholníkový tvar. Jeho príčinou je krvácanie z tenkostenných materských ţíl okrajovej 

zóny. Najčastejšie sa vyskytuje v p. circumvallata, nízko nasadajúcej p. a predčasnom marginálnom 

odlučovaní p. 

Stav charakterizovaný nesúladom medzi výkonnosťou p. a poţiadavkami plodu, t. j. neschopnosťou 

p. zabezpečiť primeranú výmenu plynov a ţivín medzi matkou, p. a plodom sa nazýva 

→insufficientia placentae. 

Placenta accreta – prirastená postieľka, pevne súvisiaca so stenou maternice. 

Placenta bilobata – posteiľka tvoriaca dva laloky. 

Placenta bipartita – postieľka rozdelená na 2 úplne od seba oddelené časti. 

Placenta circumvallata – valovitá postieľka s prehrnutím okrajov blán; p. extrachorialis. 

Placenta discoides – postieľka podobná disku. 

Placenta extrachorialis – postieľka na okraji povrchu plodu obklopená valom belavej farby, 

vysokým < 3 mm (p. marginata, výskyt pri rizikových graviditách ~ 23 %) al.> 3 mm (p. 

circumvallata, výskyt pri rizikových graviditách ~ 3 %). Blany neodstupujú od okrajov p., ale od 

vnútorného okraja valu. Šírka valu má byť min. 2 cm. Val sa v zívislosti od svojej výšky skladá z 

amnia, choria a deciduy, vţdy silne regresívne zmenených. Častejšie sa vyskytuje pri retardácii 

plodov, predčasných pôrodoch a okrajovom predčasnom odlučovaní p.  

Placenta fenestrata – postieľka, v kt. chýba na niekoľkých miestach placentové tkanivo. 

Placenta incarcerata – inkarcerácia, zaškrtenie postieľky pri kŕčovitej kontrakcii časti svaloviny 

maternice. 



Placenta increta – vrastená, prirastená posteiľka, s klkmi vnikajúcimi do svaloviny maternice. 

Placenta marginata – postieľka s navalitými okrajmi pri obvode, na okraji p. sa tvorí biely pruh 

z infarzovaného tkaniva; p. extrachorialis. 

Placenta membranacae –  tenká postieľka, značne rozprestrená do šírky, plochá, takmer koţovitá 

p., hrubá < 5 mm; väčšinou ide len o časti takto zmenenej p. (p. m. partialis), zriedkavejšie o celú p. 

(p. m. totalis). Pri rizikových graviditách sa vyskytuje asi v ~ 3 %, častejšia je pri retardácii plodu. Jej 

vznik môţe vyvolať hypoplázia p., príp. endometritída, predchádzajúca kyretáţ ap.  

Placenta multilobata – postieľka rozdelená na viac lalokov. 

Placenta praevia – vcestná postieľka. P. nasadá na stenu dolného segmentu. Podľa výšky 

usadenia sa rozoznáva: 1. p. p. centralis (totalis) – predstavuje ~ 1/3 prípadov; ide o lôţko 

nasadajúce rovnomerne na steny dolného segmentu okolo vnútornej bránky; 2. p. p. partialis 

(lateralis) – lôţko, kt. čiastočne zakrýva vnútornú bránku, ale pri roztvorení bránky je vedľa okraja 

lôţka vak blán; 3. p. p. marginalis – dosahuje k vnútornej bránke pri uţ roztvorenej bránke; 4. hlboké 

nasadanie lôţka, p. nasadá čiastočne na stenu tela maternice a čiastočne na stenu dolného 

segmentu, nedosahuje však k vnútornej bránke pri uţ roztvorenej bránke. Roztváraním bránky sa 

pomery menia, napr. lôţko zdanlivo totálne sa stáva parciálnym vcestným lôţkom. 

Príčinou p. p. môţe byť oneskorená nidačná schopnosť vajca, častejšie však ide o poruchu 

maternice (ochabnutá a roztiahnutá, infantilná al. myomatózna maternica), atrofiu sliznice po 

zápaloch (puerperálnych, kvapavke). po arteficiálnych potratoch, predčasných pôrodoch, 

intrauterinných popôrodných výkonoch. 

Klin. obraz – niekedy nastáva potrat. Rozvíjaním dolného segmentu a kontrakciami uteru nastáva 

krvácanie, najčastejšie v VII. – IX. mes. gravidity. Prestáva, ale opakuje sa čoraz častejšie. Pôrod 

nastáva predčasne v 30 – 60 %. V otváracej fáze nastáva krvácanie a pôrodné bolesti sú slabé. 

Poloha plodu býva nepravidelná, pretoţe naliehajúce lôţko bráni vstupu hlavičky do panvy. V III. 

fáze nastáva atónia uteru. Lôţko sa ťaţšie odlučuje, steny dolného segmentu sa nekontrahujú tak 

silne ako steny tela maternice. Hrozí riziko vykrvácania a sepsy. 

Vonkajším vyšetrením sa zistí nepravidelná poloha plodu, naliehajúca časť je vysoko nad panvovým 

vchodom. Dfdg. treba odlíšiť predčasné odlučovanie normálne sediaceho lôţka, ruptúru varixu, 

eróziu čapíka maternice, cervikálny polyp a rakovinu hrdla. 

Placenta retenta – zadrţaná postieľka, odlúčené lôţko, pričom jeho časť ostáva po pôrode v 

maternici. 

Placenta succenturiata – prídavná postieľka, menší lalok p. úplne oddelený od vlastnej p. 

Placenta zonaria – pásovitá postieľka, kt. zasahuje prstencovito do prednej a zadnej steny 

maternice. 

Prípravky ľudskej p. na inj. al. lokálnu aplikáciu sa pouţívajú na stimuláciu regenerácie 

poškodeného tkaniva (Inplacen
®
, Lioplacentyl

®
, Tissulina

®
, Tissural

®
). 

placentácia – [placentatio] tvorba plodového koláča vo vývoji embrya. 

Poruchy placentácie – sú poruchy dozrievania placenty, najmä poruchy vaskularizácie, 

spojivového tkaniva a trofoblastu klkov, kt. sa spájajú s funkčnou a morfol. insuficienciou placenty. 

Môţu sa prejaviť zastavením, oneskorením al. urýchlením vývoja klkov, príp. chybou diferenciáciou 

trofoblastu, strómy al. ciev klkov.  

Genuinné poruchy vaskularizácie vznikajú počas embryogenézy a prejavujú sa vývojovými chybami 

ciev – zmenšením ich počtu al. ich zmnoţením (chorioangiomatóza). Môţe ísť o následok 

nedostatočného vývoja krvných ostrovčekov (z kt. sa vyvíja miestna sieť kapilár), alantoidových ciev 



(kt. sa spájajú s kapilárami klkov) al. ich nespojením. Exogénne poruchy vaskularizácie klkov sú 

následkom nedostatočného vývoja a diferenciácie ciev, prevaţne koncových klkov. 

Predčasné dozrievanie placenty (maturitas placentae praceox) je nejasnej genézy. Oneskorené 

dozrievanie placenty (maturitas placentae retardata) sa vyskytuje častejšie ako predčasné. 

Prejavuje sa veľkou placentou s výraznou laločnatou stavbou, bledočervenou farbou a silným 

edémom p. Klky majú charakter klkov I. a II. trimestra. Vyskytuje sa pri rh.inkompatibilite, diabetes 

mellitus, syfilise a toxoplazmóze. 

Disociovaná porucha dozrievania klkov je stav, kt. sa vyznačuje prítomnosťou zrelých i nezrelých 

klov vedľa seba.Najčastejšie sa vyskytuje pri preeklampsii a prenášaní, ale vyskytuje sa aj pri 

normálnych spontánnych pôrodoch. 

Vogel (1984) rozoznáva tieto porúch placentácie: 1. aretácia dozrievania klkov (nedostatočné 

vetvenie a nadmerná veľkosť kmeňových klkov); 2. retardácia dozrievania klkov; 3. 

chorangiomatóza typu I (rozmnoţenie kapilár a nedostatočná diferenciácia syncýtiokapilárnych 

membrán); 4. chorangiomatóza typu II (štíhle klky, zmnoţené kapilary, plochý epitel choria s 

mnoţstvom syncýtiokapilárnych membrán); 5. disociovaná porucha dozrievania klkov (pravidelné 

vetvenie klkov a nerovnomerný vývoj strómy a kapilár klkov); 6. numerický deficit medziklkov. 
 

Obr. Formy placentácie u dvojčiat: podľa toho, či ide o mono- al. 

heterozygotnú viacplodovú graviditu, sú moţné dvojčatá s 2 oddelenými p. 

a 2 plodovými obalmi (gemini biochoriales biamniales):  1 – oddelená 

biochoriová, biamniová (p. sa skladá z 2 oddelených diskov); 2 – splynutá 

bichoriová, biamniová (p. sa skladá zo splynutých diskov); v prípade 1 a 2 

sú utvorené 2 samostatné plodové vaky, v kt. sa samostatne vyvíjajú 2 

plody a do placent samostatne inzerujú 2 pupočníky, medzi krvnými obehmi 

nie sú spojky.); 3 – splynutá monochoriová, biamniová; v prípade 2 a 3 

oddeľujúca stena sa skladá z 2 amnií, 2 hladkých chorií a 2 kapsilových 

deciduí 4 – splynutá monochondriová, monoamniová placentácia (p. sa 

skladá z 2 amnií a 2 hladkých chorí) (podľa Vogela, 1992) 

Poruchy placentácie sa vyskytujú aj v zdravých p., vo väčšom 

rozsahu sa zisťujú pri intrauterinnej retardácii rastu (75 %) a 

predčasne narodených (90 %). 

Placentafil
®
 (Fisons) – prípravok z ľudskej placenty na inj. al. 

miestnu aplikáciu; stimuluje regenerácie poškodeného tkaniva. 

placentarius, a, um – [l.] placentový, lôţkový, vzťahujúci sa na 

placentu. 

placentatio, onis, f. – [l.] →placentácia. 

placentitída – [placentitis] zápal plodového lôţka. Býva pomerne 

častý. Môţe vzniknúť v ktoromkoľvek období gravidity a môţe vyvolať predčasný pôrod, 

intrauterinnú smrť plodu al. popôrodnú morbiditu. Niekt. vírusové infekcie môţu zaviniť intrauterinnú 

retardáciu rastu plodu. Infekcia do placenty môţe preniknúť ascendentne (po predčasnom prasknutí 

vaku blán, ale aj v neporušených blanách), hematogénne (pri baktériémii matky v decidue al. 

intervilóznom priestore so sek. účasťou klkov), hematogénne pri baktériémii plodu so sek. 

postihnutím plodovej placenty, descendentne z vajcovodov al. per continuitatem z metritídy cez 

deciduu do intervilózneho priestoru a klkov. Arteficiálne môţe infekcia vniknúť pri amniocentéze, 

odbere choria al. amnio-skopii. Infekcia vyvoláva detšrukciu a poruchy krvného obehu placenty. 

Oneskoruje sa dozrievanie placenty. Placenta býva zväčšená, veľkolaločnatá, bledá a edematózna. 



P. môţe postihnúť stenu plodovej dutiny (amniový typ) al. parenchým placenty (parenchý-mový typ). 

Pri obidvoch typoch môţe byť postihnutá aj bazálna platnička.  

Amniový typ zahrňuje amnionitídu, choriovú p., omfalovaskulitídu a funikulitídu. Zápal amnia a 

choriovej platničky sa súhrnne označuje ako chorioamnionitída. Pôvodcom infekcie bývajú väčšinou 

grampozit. baktérie (streptokoky, stafylokoky, anaeróbne koky a laktobacily) a gramnegat. baktérie 

(kolibaktérie, Haemophilus a Aerobacter); zriedkavými pôvodcami sú klostrídie, pseudomonas, 

listérie a kandida. P. môţu vyvolať aj pôvodcovia baktériovej vaginózy (gardnerela, mykoplazma, 

chlamýdie) a herpesvírusy. Niekedy sa pôvodca neidentifikuje.  

Makroskopicky je placenta nezrelého vzhľadu. V závislosti od intenzity leukocytového exsu-dátu 

býva povrch ţltej farby. Amnión je drsný, bez lesku, blaný sú trhavé. Niekedy placenta zapácha. 

Chorioamnionitída sa vyznačuje prítomnosťou polymorfonukleárov, neskôr eozinofilov 

a makrofágov. Zdrojom leukocytov je intervilózny priestor a povrchové cievy plodu. Perrin (1984) 

rozoznáva 4 stupne jej závaţnosti: I. stupeň s infiltráciou leukocytov v oblasti ciev choriovej 

platničky, II. stupeň s difúznym infiltrátom v stróme, III. stupeň s postihnutím aj epitelu amnia a 

prestupom leukocytov do plodovej vody a IV. stupeň s infiltrátom vo všetkých častiach choriovej 

platničky, aj v subchoriovom fibríne a amniovom epiteli. 

Klin. sa prejavuje sy. infekcie amniového vaku, t. j. teplotou matky > 37,5 °C, pretrvávajúcou 

tachykardiou plodu > 160/min, leukocytózou > 14.10
9
/l a zvýšenými hodnotami zápalových markerov 

(C-reaktívny proteín, elastáza granulocytov, orozomukoidy, fibronektín). 

P. môţe vyvolať predčasný pôrod, často s predchádzajúcim predčasným odtokom plodovej vody. 

Mnohí jej pôvodcovia obsahujú fosfolipázu A2, kt. uvoľňuje z fosfolipidov kys. arachidonovú. Z nej 

vzniká prostaglandín E2 (zapríčiňuje dilatáciu cervixu) a F2 (indukuje kontrakčnú činnosť maternice. 

Plod sa môţe infikovať vniknutím infikovanej plodovej vody do pľúc a GIT, fetálno-hematogénne cez 

pupočníkové cievy a transplacentárno-hematogénne. Následkom je adnátna pneumónia, 

gastroenterokolitída, pyogénna dermatitída, blefaritída a sepsa novorodenca. 

Parenchýmový typ – sa môţe prejaviť 3 formami, ako intervilózna trombangitída, perivilitída al. 

vilitída. Intervilózna trombangitída sa vyznačuje tvorbou fibrínových zrazeniny v intervilóznom 

priestore, kt. je masívne infiltrovaný polymorfonukleármi. Zdrojom infekcie je materská krv. 

Perivilitída sa začína na povrchu klkov vo forme nekrózy epitelu s následným ukladaním fibrínu, kt. 

je infiltrovaný polymorfonukleármi, kým vilitíde sa začína v stróme klkov s ich následným zlepením a 

obliteráciou intervilózneho priestoru. Často príčinou zápalu sú choroby matky, napr. angína, 

pyelonefritída a bronchopneumónia.  

placentitis, itidis, f. – [l. placenta lôţko + -itis zápal] →placentitída. 

placentographia, ae, f. – [placenta + g. grafein písať] placentografia, rtg vyšetrenie plodového lôţka 

pomocou kontrastnej látky. 

placentoma, tis, n. – [placent- + -oma bujnenie] placentóm; 1. štruktúra tvorená septami bazálnej 

platničky vyčnievajúcimi do intervilózneho priestoru a kotyledónmi; 2. nádor placenty (deciduóm, 

chorióm); →placenta. Z bazálnej platničky smerom do intervilózneho priestoru vyčnievajú septá. 

Majú podobnú štruktúru ako bazálna platnička. Spolu s kotyledónom tvoria placentóm. 

placentovce →Monodelphia.  

Placidon
®
 – anxiolytikum; meprobamat. 

Placidov keratoskop – zariadenie, ktoré slúţi na zistenie zmeny zakrivenia rohovky; pouţíva sa na 

orientačné zistenie rohovkového →astigmatizmu. Je to kruhový kotúč s Ø 200 mm Na čelnej strane 

má nanesené koncentrické biele a čierne pásy v tvare kruţníc. V strede kotúča je umiestaná 



šošovka, cez kt. vyšetrujúci pozoruje rohovku vyšetrovaného v malej vzdialenosti. Šošovka 

zabezpečuje potrebné zväčšenie obrazu rohovky. 

Princíp vyšetrenia: na rohovke vyšetrovaného oka fixujúceho stred priezoru so šošovkou vzniká 

zmenšený zdanlivý obraz kruhov keratoskopu. Rohovka teda pôsobí ako vypuklé zrkadlo, kt. 

zväčšenie závisí od polomeru krivosti. Ak má rohovka tvar guľovitého vrcholíka, jej polomer je 

rovnaký pre všetky rezy v azimutálnom smere a kruţnice sa zobrazujú opäť ako kruţnice. Ak má 

rohovka v niekt. smere väčšiu krivosť (čomu zodpovedá menší polomer krivosti), utváraný obraz 

bude v danom smere zmenšený. Pri pravidelnom rohovkovom astigmatizme sa to prejaví tak, ţe 

zobrazené kruţnice sa zmenia na elipsy. Hlavná os kaţdej elipsy bude pritom orientovaná v smere 

min. zakrivenia rohovky, vedľajšia os v smere max. zakrivenia. Pri astigmatizme podľa pravidla budú 

tvoriť sústavu teda leţaté elipsy, pri astigmatizme proti pravidlu stojaté elipsy. Ak je rohovka 

postihnutá nepravidelným astigmatizmom (zjazvenie al. keratokonusu) obrazy kruţníc sú 

deformované nepravidelne. 

P. k. informuje iba o prítomnosti druhu rohovkového astigmatizmu, ale neposkytuje kvantit. 

informácie. Na jeho základe sú utvorené moderné prístroje, kt. získavajú podrobnejšie údaje. 

Fotokeratoskop umoţňuje fotografickú registráciu obrazca Placidových kruhov i jeho detailnú 

analýzu. Na ploche s Ø 8 mm utvára obraz 7 kruhov. Pracovná vzdialenosť je 20 mm. 

Autokeratorefraktometer Topcon vyuţíva tieţ Placidove kruhy. Pri meraní sníma a vyhodnocuje dáta 

z vyše 2000 bodov povrchu rohovky, čo umoţňuje zostaviť jej podrobnú mapu. 

placidus, a, um – [l.] pokojný, tichý, prívetivý. 

Placodermy – najstaršie a najprimitívnejšie pancierovité ryby, kt. ţili od vrchného silúru do začiatku 

karbónu. 

placodes, is, f. – [g. plax koláč, g. plakódés plochý + g. eidos podoba] →plakóda. 

Plactidyl
®
 (Abbott) – sedatívum, hypnotikum; echlórvynol. 

placunitis, itidis, f. – [g. plax koláč + -itis zápal] plakunitída, zápal plodového koláča. 

plafibrid – 2-(4-chlorfenoxy)-2-metyl-N-[[(4-morfolinylmetyl)-karbonyl]-propánamid, C16H22ClN3O4, Mr 

355,83; antitrombotikum (ITA-104
®
, Idonor

®
, Perifunal

®
). 

Plafibrid 

 

 

plaga, ae, f. – [l.] rana, úder, náraz. 

plagiocephalia, ae, f. – [g. plagios šikmý + g. kefalé hlava + -ia stav] plagiocefália, jednostranne 

nesúmerne malformácia lebky pri poruche osifikácie lebkových švov. 

plachtička →velum.  

plak – [franc. plaque doska, štítok] povrchová, tuhá, vyvýšená koţná lézia s Ø ~ 0,5 – 1 cm; →plát. 

plakóda – [placodes] zhrubnutie ektodermu, z ktorého v priebehu vývoja vznikajú zmyslové bunky 

(napr. čuchové). 

plakový test – 1. virol. metóda na dôkaz vírusov: vírusy tvoria za vhodných podmienok v bunkovej 

kultúre loţiskové lézie (plaky) a tie sa dajú kvantit. hodnotiť; 2. imunol. metóda na kvantit. dôkaz 

buniek secernujúcich protilátky: špecifické senzibilizované bunky z lymfatických orgánov produkujú 



za vhodných podmienok v agare protilátky, kt. deštruujú erytrocyty a utvárajú viditeľnú hemolýzu 

(plaky). 

plameniaky →Phoenicopteri.  

plamenník hrebenistý – Celosia crystata, okrasná rastlina z čeľade láskavcovitých; 

→Amaranthaceae. 

plameniakovité →Tytonidae. 

plamienok – Clematis, dvojklíčnolistá okrasná rastlina z čeľade iskerníkovitých; →Ranunculaceae. 

plameňová fotometria – optická analyt. metóda; →fotometria. Zakladá sa na emisne spektrálnej 

analýze, pri kt. rozt. analýzovanej vzorky sa privádza do plameňa horáka vo forme jemnej hmly. V 

plameni sa rozt. odparí, molekuly disociujú, časť atómov, sa excituje a emituje charakteristické 

ţiarenie. Vyţadované ţiarenie z plameňa sa izoluje filtrami, resp. hranolovými al. mrieţkovými 

monochromátormi. P. f. sa pouţíva najmä na stanovenie Na, K a Li. 

plameňová skúška – metóda identifikácie niekt. prchavých zlúč. na základe charakteristického 

sfarbenia nesvietivého liehového al. Bunsehovho kahana. Skúška sa robia na platinovom drôte, na 

kt. sa naberie malé mnoţstvo skúmanej látky. Zo začiatku sa ţíha v dolnej časti oxidačného 

plameňa, neskôr v hornej časti. Ak sa látka ťaţko vyparuje, navlhčí sa kys. chlórovodíkovou a znova 

sa ţíha. Napr. soli sodné farbia plameň na ţlto, draselné na fialovo, lítne na purpurovo, strontnaté 

na karmínovo, vápenaté na tehlovočerveno, tálne a bárnaté na zeleno. P. s. moţno pouţiť len vtedy, 

ak skúmaná vzorka obsahuje len jeden prvok farbiaci plameň. 

Planadalin
®
 – sedatívum, hypnotikum; karbromal. 

planaris, e – [l. planus plochý] planárny, rovinový. 

planárne usporiadanie – rovinné usporiadanie atómov al. atómových skupín okolo centrálneho 

atómu tak, ţe jednotlivé atómy al. atómové skupiny sú v jednej rovine. Všetky zlúč., v molekule kt. je 

zabudovaný sp
2
-hybridný uhlík, sú planárne usporiadané okolo tohto atómu. P. u. má veľký význam 

pre fyz.-chem. vlastnosti látok. 

Planate
®
 (ICI) – analóg prostaglandínu F2; kloprostenol. 

Planavin
®
 (Shell) – herbicídum; nitralín. 

Planavit C
®
 – antineoplastikum pouţévané v th. akút. leukémie; L-asparagináza. 

Planck, Max K. E. L. – (1858 – 1947), berlínsky fyzik, r. 1918 dostal Nobelovu cenu za fyz. za mimo-

riadne zásluhy o rozvoj fyz. vypracovaním kvantovej teórie. Pracoval aj v termodynamike 

a elektrochémii. Dokázal, ţe elektromagnetická energia ţiarenia sa vyţaruje al. pohlcuje 

v celočíselných násobkoch zákl. mnoţstva účinkového kvanta. 

Planckov zákon žiarenia – [Planck, Max K. E. L., 1858 – 1947, berlínsky fyzik] elektromagnetická 

energia ţiarenia sa vyţaruje al. pohlcuje v celočíselných násobkoch zákl. mnoţstva účinkového 

kvanta; →zákony. 

Planckova konštanta – [Planck, Max K. E. L., 1858 – 1947, berlínsky fyzik] univerzálna fyz. 

konštanta, kt. udáva nemenný pomer frekvencie a jeho energetického kvanta. 

Plancol
®
 (Chugai) – antiflogistikum; hydrokortizón.  

plancton, i, n. – [g. planktos blúdiaci, pohybujúci sa] →planktón. 

Planetol
®
 – fotografická vývojka, farbivo koţí; p-metylaminofenolsulfát.  



planktón – [plancton] spoločenstvo všetkých vodných organizmov. Vznášajú sa vo vode bez 

schopnosti al. s veľmi obmedzenou schopnosťou vlastného pohybu. P. sa skladá z rastlinných 

organizmov (fytoplanktón) a ţivočíšnych organizmov (zooplanktón). Fytoplanktón mení pomocou 

slnečnej energie anorg. látky na org., a tak tvorí zdroj potravy pre vodné ţivočíchy. Morský p. sa 

nazýva haliplanktón, sladkovodný p. sa delí na heleoplanktón (v rýbníkoch), limnoplanktón (v 

jazerách), potamoplanktón (v riekach), telmatoplanktón (v hlbočinách). Morský p. tvoria prvoky, 

medúzy, rúrkovníky, drobné kôrovce a niekt. mäkkýše. Pobreţný morský p. je obohatený o larvové 

štádiá ţivočíchov, kt. v dospelosti neţijú planktonicky, napr. larvy niekt. mechúrnikov, vyšších 

kôrovcov, mäkkýšov, červov, ostnokoţcov a rýb; sladkovodný p. pozostáva najmä z prvokov, 

vírnikov a drobných kôrovcov. 
 

Fytoplanktón. a – Scenedesmus 

oponiensis; b – Cryptomonas erosa; c – 

Pandorina morum; d – Staurastrum 

curvatum; e – Coronastrum aestivale; f – 

Gymnadinium sp.; g – Mallomonas 

longiseta; h – Trachelomonas armata; ch – 

Asterionella gracillima; i – Cetritractus 

belenophorus; j – Aphanizomenon flos–

aquae; k – Euglena acus; l – 

Chlamydomonas pertyi; m – 

Haematococcus pluvialis; n – Pediastrum 

duplex; o – Ceratium hirundinella; p – 

Tetralanthos lagerheimii; r – Chlorella 

vulgaris; s – Tetraedron regulare; t – 

Anabaena circinalis; u – Chroococcus 

limneticus; v – Ankyra ancora  

 

 

 

 

 

Zooplanktón. a – Polyarthra platyptera; b – Keratella sp.; 

c – Daphnia longispina; d – Bosmina longirostris; e – Cyclops fimbriatus; f – Leptodora kindti; g – Asplancna 

priodonta; h – Diaphonus gracilis; i – Moina micrura; j – Difflugia globulosa 

 

 



 

 

 

Podľa veľkosti sa organizmy p. delia na: nanoplanktón (0,1 – 1 mm), mezoplanktón (1 – 5 mm), 

makroplanktón (> 5 mm) a megaplanktón (> 1 m, napr. niekt. medúzy a rúrkovníky). Podmienkou 

vznášania je zníţenie tel. hmotnosti, kt. sa dosahuje utváraním špecificky ľahkých substancií, ako sú 

tuky (napr. riasy, drobné kôrovce), plyny (napr. v plávacom mechúre rýb), zvyšovaním obsahu vody 

v pletivách (telo medúz aţ 98 %), utváraním telesných výrastkov, kt. zväčšujú povrch tela, a tým aj 

nadnášavú plochu. 

plano- – prvá časť zloţených slov z l. planus plochý. 

Planocaine
®
 – lokálne anestetikum; prokaín. 

planocellularis, e – [plano- + l. cellula bunku] planocelulárny, zloţený z plochých buniek. 

planoconcavus, a, um – [plano- + l. concavus vydutý] planokonkávny, plocho vydutý. 

planocytosis, is, f. – [plano- + g. kytos bunka + -osis stav] planocytóza, výskyt planocytov v krvi. 

Planofix
®
 – regulátor rastu rastlín; kys. 1-naftalénoctová. 

Planoform
®
 – antiseptikum; butambén. 

Planochrome
®
 – antibiotikum; merbromín. 

Planomide
®
 – 8antibaktériový sulfónamid; sulfatiazol. 

planomycín – syn. fervenulín. 

Planorbis – rod slimákov, niekt. druhy sú medzihostiteľmi Schistosoma mansoni (P. boyssyi, P. 

olivaceus a i.). 

Planovin
®
 (Novo) – progestogén; megestrolacetát. 

planparalelná doštička – je →optické prostredie obmedzené 2 rovnobeţnými rovinami. 

planta, ae, f. – [l.] 1. rastlina; 2. stupaj. 

Plantaginaceae →skorocelovité 

Plantago lanceolata L. (Plantaginacae) – skorocel kopijovitý (čes. jitrocel 

kopinatý). Droga Folium plantaginis (lanceolatae), Semen plantaginis 

(lanceolatae) obsahuje glykozid aukubín (aukubiogenín + D-glukóza, aţ 2 %), 

flavonoidy (bajkaleín, skulareín), enzýmy (invertín, emulzín), sliz, pektínové látky, 

do 6,5 % trieslovín, saponín, horčiny, kys. askorbovú. Z minerálnych látok je to 

kys. kremičitú, soli vápnika a draslíka. Vlastnosti: mucilaginózum, expektorans, 

antiflogistikum, stomachikum, antiseptikum (advulnans); semeno ma laxatívne 

účinky. Pouţíva sa v th. vredovej choroby ţalúdka a dvanástnika, achlórhydrie, 

črevných katarov, proktitíd, infikovaných hemoroidov a dyspepsií, vulvovaginitíd 

(obklady a sedacie kúpele), dermatitíd a rán (pôsobia protibaktériové látky 

a ochranný sliz), nekomplikovaných konjunktivitíd (očné kúpele s prefiltrovaným 

odvarom). 

Plantago lanceolata (skorocel kopijovitý) 

 



Zápar sa pripravuje z 1,5 g (1 kávová lyţička) na šálku vody, odvar Decoctum Folii plantaginis z 1 

aţ 1 1/2 lyţice na 2 poháre vody, kt. sa uţíva v dávke ½ pohára 2 – 4-krát/d. Podobne sa pripravuje 

odvar na vonkajšie pouţitie. Extractum plantaginis fluidum má jednotlivú dávku 1 g (40 kv.). Droga 

zo semena sa predpisuje pri rovnakých indikáciách, ale aj pri obstipácii. Macerát sa pripravuje z 1,5 

g (1 kávovej lyţičky) drogy. Na zvýraznenie expektoračných účinkov sa kombinuje list s drogami: 

Folium farfarae, Fructus foeniculi, Radix primulae, Herba thymi; na zlepšenie chuti do jedenia a 

podporu trávenia s drogami: Herba absinthi, Radix calami, Fructus carvi, Herba cnici benedicti, 

Folium menthae piperitae, Folium menyanthidis, Herba millefolii. Pri vredovej chorobe ţalúdka a 

dvanástnika sa pridávajú drogy: Radix altheae, Radix calami, Flos chamomillae, Radix liquiritiae, 

Folium malvae.  

Odvodené prípravky – z listov: Extractum plantaginis, Sirupus plantaginis; Thé Salvat
®
, Species 

pectorales Planta
®
, Benephorin

®
, Thymomel

®
; zo semien: Mucilago plantaginis

®
, Mucilogran

®
. 

planteris, e – [l.] plantárny, stupajový. 

plantisul – banabíny, vodné extrakty rastliny Plantago psyllium L. al. P. arenaria Waldts, & Kit. (P. 

ramosa Asch), Plantaginaceae; orálne účinné antidiabetikum. Červenohnedé semená, bez zápachu 

a bez chuti. 

plantogramma, tis, n. – [planto- + g. gramma zápis] plantogram, odtlačok stupaje. 

planula – obrvená, voľne plávajúca larva nálevníkov, kt. prisadá zadným koncom na dno a mení sa 

na polyp. 

Planum
®
 (Farmitalia) – sedatívum, hypnotikum; tenazepam. 

planum, i, n. – [l.] plocha, rovina. 

Panum orbitale – očnicová plocha hornej čeľusti. 

Planum popliteum – facies poplitea, trojuholníková polocha na zadnej strane distálneho konca tela 

stehnovej kosti. 

Planum subcostale – podrebrová rovina. 

Planum transpyloricum – oblasť za vrátnikom. 

planus, a, um – [l.] plochý, rovný, skĺzny. 

Plaquenil Sulfate
®
 (Winthrop) – antimalarikum, antireumatikum; hydroxychlorochín. 

Plasdone
®
 – povidón. 

Plasil
®
 (Lepetit) – antiemetikum; metoklopramid. 

Plasmasteril
®
 (Fresenius) – kryoprotektívum erytrocytov, expander plazmy; hetaškrob. 

Plasma Thromboplastin Antecedent – PTA, hemokoagulačný faktor XI. 

Plasma Thromboplastin Component – PTC, hemokoagulačný faktor IX. 

Plasma Trypsinogen – plazminogén. 

Plasmil
®
 (Lepetit) – antiemetikum; metoklopramid. 

plasminum – plazmín. 

plasminogenum – plazminogén. 

Plasmodium (i, n.) – parazitický prvok z radu Haemosporidiae, kt. patrí k výtrosovcom (Sporidia), 

zapríčiňuje →maláriu. Vyskytujú sa po celom svete aţ do 45° sev. šírky, vo vlhkých oblastiach, kde 



ţijú komáre, kt. špecificky prenášajú maláriu. Ţivotný cyklus. P. sa rozmnoţujú nepohlavne i 

pohlavne. 

Nepohlavný vývoj (schizogónia) prebieha u človeka. Človek sa infikuje bodnutím komára z rodu 

Anopheles štíhlymi útvarmi zvanými sporozoity, kt. sa dostávajú do buniek pečeňového RES. Tu sa 

vyvíja na mnohonásobný útvar, plasmodium, kt. sa rozpadá na oválne útvary, merozoity. Merozoity 

napadajú ďalšie bunky RES pečene al. sa vyplavujú do krvi. Toto štádium sa nazýva 

preerytrocytové (E) štádium.  

Merozoity sa dostávajú do vnútra erytrocytov, kde sa vyvíjajú a mnoţia. Tu ich moţno pozorovať 

ako rôzne morfol. útvary pripomínajúce prsteň s očkom. Teto útvary sa diferencujú aţ utvoria 8 aţ 

20 merozoitov. V neskorších štádiách sú viditeľné gametocyty. Postupne erytrocyt praská a 

pomnoţené merozoity napadajú ďalšie erytrocyty. Tento cyklus trvá 48 al. 72 h. Rozpad krviniek 

sprevádza zvýšenie tel. teploty, charakteristický pre maláriu. Aţ po niekoľkých nepohlavných 

cykloch vznikajú pové 

pohlavné bunky, samičie 

makrogamety a samčie 

mikrogamety. Týtimo bunkami 

sa infikuje komár pri poštípaní 

chorého človeka. 

Pohlavný vývoj (gametogónia) 

prebieha výhradne v tele 

komára, kde vzniká splynutím 

gametocytov ookinet, 

oocysta, delením kt. vznikajú 

vretenovité sporozoity. Nimi 

sa infikuje zdravý človek 

komárom, čím sa cyklus 

ukončuje. 

Vzorky periférnej krvi sa 

odoberajú na vrchole 

horúčok. Krvný rozter sa 

pozoruje ako natívny preparát 

al. ofarbený podľa Giemsu, 

príp. imunofluorescenčnou metódou. 

Plasmodium flaciparum – syn. Laverania malariae, vyvoláva tropickú malígnu maláriu. Tvorí 

v erytrocytoch malé prstence, krvinky sú nezväčšené a v ich plazme moţno pozorovať jemné 

Maurerovo bodkovanie. Ďalšie mnoţenie prebieha mimo erytrocytov, v endoteli ciev, preto ho 

nevidno. Gametocyty sú rohlíčkovitého tvaru 

Plasmodium malariae – zapríčiňuje 4-d maláriu. Tvorí v erytrocytoch veľmi malé prstence, 

Schüffnerovo bodkovanie nie je prítomné. Erytrocyty nebývajú zväčšené a sú tmavšie 

pigmentované. 

Plasmodium ovale – je pôvodcom 3-d malárie. Tvorí nepohyblivé prstencovité útvary; povrch 

infikovaných erytrocytov je nepravidelný aţ zubatý. 

Plasmodium vivax – vyvoláva 3-d maláriu. Tvorí veľké a pohyblivé prstence (odtiaľ názov), hnedo 

pigmentované. Krvinky sú zväčšené a majú charakteristické Schüffnerovo bodkovanie. 

Plasmochin
®
 – antimalarikum; pamachín. 



Plasmosan
®
 – povidón. 

Plasmotrim
®
 – antimalarikum indikovaný najmä pri rezistentných formách malárie; artesunat. 

plasteín – nerozpustný polypeptid s veľkou Mr, kt. vzniká  náhodnou kondenzáciou aminokyselín al. 

peptidov za katalytického pôsobenia proteinázy. 

Plastenan
®
 (Choay; Italfarmaco) –  -acetamidokaproová. 

plaster of Paris – [angl. plaster sadra] sadrový prípravok (síran vápenatý), kt. po pridaní vody tuhne. 

Pouţíva sa v stomatológii na zhotovovanie sadrových modelov. 

plastická deformácia – trvalá (nevratná) deformácia telesa, kt. vzniká vplyvom monotónne rastúcej 

sily po prekročení istého medzného napätia al. po dlhodobom pôsobení menšej al. relat. malej sily 

(v závislosti od charakteru materiálu, teploty a ďalších vplyvov). 

plastická chirurgia – chir. odbor, kt. sa zaoberá chir. nápravou prevaţne vonkajších viditeľných 

vrodených al. získaných tvarových, objemových a funkčných odchýlok jednotlivých častí tela od 

normy. Cieľom rekonštrukčnej chirurgie je úprava a obnova rôznych častí tela s ich funkciou. 

Uplatňuje sa pri niekt. vrodených chybách a poraneniach. 

plastická operácia – [g. plasso tvoriť, plastikos tvoriaci z hliny] plastika, operačné náhradenie 

strateneého tkaniva, príp. obnova stratenej funkcie orgánu al. odstránenie vrodenej chyby. Podľa 

druhu nahradzujúceho materiálu sa rozlišuje autoplastika (z telu vlastného materiálu), 

hom(e)oplastika (z materiálu rovnakého druhu, ale odlišného jedinca), heteroplastika (z materiálu 

jedinca odlišného druhu, napr. prasaťa, opice) a aploplastika (nahradenie z neţivého materiálu, 

napr. kovu, syntetickej látky, keramiky). 

plastickosť – 1. tech. vlastnosť materiálu (napr. plastu, kaučuku) udrţať si tvar, do kt. bol sformovaný 

vonkajšími silami al. vlastnou hmotnosťu aj po ich zrušení. Pri skúšaní p. sa merajú zmeny tvaru pri 

účinku sily al. odpor materiálu proti hneteniu (Mooneyho metóda), príp. výtokový čas. P. defo a 

Williamsova p. sú zaloţené na meraní zaťaţenia v g potrebného na stlačenie valcovitého 

skúšobného telieska. 

Plastickosť CNS – funkčná a morfol. adaptácia CNS na rôzne podnety. Napr. na molekulovej 

úrovni sú neobyčajne plastickou štrukútrou receptory spriahnuté s G-proteínmi ako bielkovinovými 

molekulami. Ich nadmerná aktivácia má za následok desenzitizáciu receptorov (zníţenie citlivosti na 

podnet). Pretrvávanie tejto aktivácie sa spája s internalizáciou (zanorenie receptorov do cytoplazmy) 

a príp. i zníţením počtu recpetorov (down-regulácia). P. sa týka aj synapsií: po elekt. stimulácii 

mozgu nastáva aktivácia synapsií, čo sa prejaví zmenami obsahu vezikúl. Po čase sa počet vezikúl 

v synapsii upravuje, mení sa však ich tvar a veľkosť. P. CNS sa uplatňuje vo fyologenetickom, 

ontogenitickom vývoji, pri učení, regenerácii CNS a i. dejoch. 

plastický obväz – obväz utvorený aplikáciou látky, kt. utvorí na koţi film. Pouţívajú sa spreje al. sa 

látky na koţu natiera. Nie je vhodný na čerstvé rany al. na rany s výraznou sekréciou. Pouţíva sa aj 

na ochranu zdravej koţe pred sekréciou z rany. 

plasticus, a, um – [g. plassein tvoriť + g. techné umenie] plastický, priestorový, názorný.  

plastica (operatio) – plastika, plastická operácia, chir. výkon nahradzujúci poškodenú al. stratené 

tkanivo iným tkanivom al. plastom. Autoplastika – autogénna transplantácia tkaniva z jednej oblasti 

tela toho istého jedinca na inú. Izoplastika – prenos tkaniva toho medzi jkednovajcovými dvojčatimi. 

Homo(io)plastika – prenos tkaniva al. orgánu z jedného jedinca na iného kedinca toho istého druhu 

po typizácii tkaniva. Xenoplastika, heteroplastika – prenos tkaniva medzi jedincami roznych druhov 

(napr. zo zvieraťa na človeka). Aloplastika – nahradenie telu vlastného tkanivacudzorodým 

materiálom, napr. cievy, šľachy, kĺbov (kovové al. keramické protézy). 



plastidová dedičnosť – nemendelovská dedičnosť znakov a vlastností, kt. sa vyskytuje len pri 

zelených rastlinách a je spojená so správaním sa a pôsobením plastidov. Celá sústava plastidov 

ako súčasť celkového gen. základu organizmu sa nazýva plastóm. Sústava vlôh, príp. gen. 

procesov, kt. sú zjavne spojené so správaním sa a funkciou plastidov, sa nazýva plastidotyp. V p. 

existujú samostatné vlohy, plastogény. Niekedy vznikajú gen. zmeny plastidov aj vplyvom, jadra; v 

tom prípade sú postihnuté všetky plastidy a zmena sa dedí mendelovsky. DNA plastidov majú 

prstencovitý tvar. Gen. zmeny plastidov (plastické mutácie, rsp. mutácie plastómov) sa fenotypicky 

prejavujú ako výskyt bielych a zelených úsekov na rastline, pravidelného (panašovanie) al. 

nepravidelného tvaru (albomakulácia, bieloškvrnitosť). Tieto zmeny môţu postihovať aj orgány, kt. 

tvoria pohlavné bunky, a potom vznikajú vajcové bunky 3 typov: so zelenými, zmiešanými a bielymi 

plastidmi (odmiešania). Ich konštitúciu určuje aj fenotyp potomstva. Gen. zmeny moţno udrţovať ak 

vegetatívne a vyuţívať prakticky, napr. pri okrasných rastlinách. 

plastidy – organely eukaryotických buniek, kt. uskutočňujú fotosyntézu. Podľa ich obsahu škrobu, 

karotenoidov a chlorofylu sa rozdeľujú na amyloplasty, chromoplasty a chloroplasty. Iba chloroplasty 

majú kompletné vybavenie na fotosyntézu. Chloroplasty majú vonkajšiu a vnútornú membránu. 

Vnútorná je členená a vybieha v podobe lamiel dovnútra chloroplastu. Na lamelách sú zrniečka 

(graná), kt. obsahujú fotosyntetické pigmenty. V granách sú aj membránové útvary – tylakoidy. P. 

vznikajú len z uţ existujúcich p. Po transplantácii do ţivočíšnych buniek sa tieţ rozmnoţovali. P. 

obsahujú neveľké mnoţstvo gen. materiálu v podobe DNA, kt. determinuje určité vlastnosti týchto 

organel. V p. prebieha syntéza bielkovín na ribozómoch. 

Plastodroma – Cytomorpha, bezbrvovce. Jednobunkové ţivočíchy, kt. majú bunku pokrytú pelikulou 

al. jemnou povrchovou blanou; niekt. utvárajú schránky. Majú jedno al. viac fyziol. rovnocenných 

jadier. Pohybujú sa bičíkmi, panôţkami al. pasívne. Rozmnoţujú sa nepohlavne, cudzopasné druhy 

i pohlavne. Ţijú voľne al. parazitujú. Patria sem bičíkovce (Flagellata), koreňonoţce (Rhizopoda), 

výtrusníky (Cnidosporidia) a výtrusovce (Sporozoa). 

plastochróm – čas, kt. uplynie medzi utvorením 2 po sebe nasledujúcich listových základov. 

plastóm – gen. systém (súčasť celkového gen. základu zelených rastlín) spojený s gen. úlohou 

plastidov. Časť gen. informácie organizmu zakódovanej v molekule DNA. P. určuje viaceré gen. 

vlastnosti plastidov – fotosyntetickú aktivitu, neschopnosť tejto aktivity pri spojení s niekt. cudzími 

zloţkami genómu al. pre mutácie, špecifický spôsob rozmnoţovania ap. 

plastomér – makromolekulová látka, kt. zostáva zdeformovaná, aj keď deformujúce napätie prestane 

pôsobiť (nevratná deformácia). 

plastometer – prístroj na meranie reologických vlasatností materiálov, ako je viskozita, plastickosť, 

elastickosť, tixotropia, reopexia, relaxácia hustých a pevných látok (olejov, mastív, keramických 

materiálov, asfaltov, prírodných a syntettických plastov, elastomérov a kaučukových zmesí). 

plasty – prírodné al. syntetické makromolekulové látky. Moţno ich tvarovať napr. teplom al. tlakom. 

Patria sem: 1. termosety (duroplast, reaktoplast), kt chem. premenou obyčajne pôsobením tepla, 

tvrdnú, pričom vzniká nerozp. a netaviteľný trojrozmerne zosieťovaný polymér (napr. fenolické, 

epoxidové, polyesterové ţivice); 2. termoplasty, lineárne al. rozvetvené polyméry, kt. pôsobením 

tepla vţdy mäknú, pričom sa chem. nemeni, moţno ich viacnásobne roztaviť a ochladením uviesť 

späť do tuhého stavu (napr. polyetylén, polypropylén, polystyrén, polyvinylchlorid). P. majú rozsiahle 

pouţitie v priemysle, poľnohospodárstve (polyetylénové fólie na skleníky, hadice z PVC, 

sklolaminátové strechové krytiny, penový polystyrén na ochranu pred kolísaním teplôt v liahniach 

ap.). V med. sú z p. striekačky, odmerné nádoby, hadice, rozličné súčasti prístrojov a zariadení atď. 

plášťovce →Tunicata. 

plát – tenká, plochá doskovitá štruktúra.  



Aterosklerotický plát – vyvýšenina vnútri tepny, kt. vzniká pri →ateroskleróze. Tvorí ju väzivo, 

uloţeniny tukových látok, príp. s usadzovaním vápnika (→ateróm). 

Peyerove pláty – útvary obsahujúce nahromadené lymfatické tkanivo v sliznici čreva. Patrí 

k typodependentným oblastiam imunitného systému. 

Platamine
®
 (Montedison) – antineoplastikum; →cisplatina. 

Platanaceae – platanovité, čeľaď dvojklíčnolistových rastlín, mohutných jednodomých stromov so 

striedavými dlaňovito laločnatými listami. Nevzhľadné trojpočetné al. štvorpočetné kvety sú 

zoskupené do guľatých hlávok. Plodom je súplodie naţiek. Rastú v sev. Amerike a od Balkánu po 

Himaláje (1 rod, 8 druhov). U nás sa pestuje najmä platan javorolistý (Platanus acerifolius), kríţenec 

platanu západného (Platanus occidfentalis) a platanu východ-ného (Platanus orientalis). Sadia sa 

do alejí. Platany sa vyznačujú borkou, kt. sa odlupuje v tabuľkách. 

platanovité →Platanaceae. 

plateau – [franc. plateau rovina] →plató. 

platelet – angl. trombocyt. 

Platelet Activating Factor – faktor aktivujúci trombocyty; →PAF. 

Platelet-Derived Growth Factor – PDGF, rastový faktor zíkaný z trombocytov (Tr). Katiónový 

glykoproteínový mitogén fibroblastov, hladkých svalových a gliových buniek, Mr ~ 30 000. Hlavný 

faktor séra potrebný na rast a proliferáciu mezenchýmových buniek v tkanivovej kultúre. Pôvodne 

izolovaný z Tr, neskôr sa našli peptidy podobné PDGF ako produkty syntézy a sekrécie rôznych 

normálnych a nádorových buniek. Uskladňuje sa v -granulách Tr a uvoľňuje sa v mieste 

poškodenia tkaniva po aktivácii Tr. PDGF je dimér zloţený z 2 polypeptidových reťazcov, A a B, 

spojených disulfidovou väzbou. Rastový faktor získaný z osteosarkómu (osteosarcomaderived 

growth factor, ODGF) sa izoloval z ľudských osteosarkómových buniek, je podobný homodiméru 

PDGF-A.  

platesovité – Pleuronectidae. Ryby s ploským nesymetrickým telom (kostnaté). U mladých rýb je 

súmerné. Mladé p. majú normálne umiestené oči, v ďalšom vývoji sa jedno oko presúva na druhotne 

hornú stranu tela. Dospelé sú jedným bokom, kt. je biely, obrátené ku dnu, druhým, pigmentovaným, 

smerom hore. Plávajú vlnivým pohybom. Chrbtová a análna plutva tvoria okolo tela obrubu. P. sú 

obyčajne zahrabané na morskom dne. Majú chutné mäso. Platesa riečna (Pleuronectes flesus) je 

rozšírená pri pobreţiach Európy a vniká i do širších riek. Je dlhá aţ 30 cm. 

Platet
®
 (Nicholas) – analgetiku, antipyretikum, antiflogistikum; kys. 2-(acetyloxy)benzoová; aspirín. 

Plathelmintes – ploskavce, kmeň plochých červov; patria sem pásomnice (Cestoidea) a motolice 

(Trematodes). 

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

Klasifikácia ploskavcov (Plathelminthes) 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Vývojová vetva: prvoústrovce (Gastroneuralia, Protostomia) 

Skupina: Špirálovce (Spiralia) 

   Línia: Atrochozoa 

      1. kmeň: ploskavce (Plathelminthes) 

         1. trieda: ploskulice (Turbellaria)  

     1. rad: veľkoústky (Macrostomatida) 

 2. rad: mnohočrevovky (Polycladida) 

 3. rad: Lecithoepitelida 

 4. rad: Prolecithophora 

 5. rad: seriáty (Seriata) 



     1. podrad: Proseriata 

     2. podrad: Tricladina 

 6. rad: Neorhabdocoela 

 7. rad: temnocefály (Temnocephalida) 

 8. rad: udonely (Udonellida) 

         2. trieda: motolicovité (Monogenea) 

         3. trieda: motolice (Trematodes) 

            1. podtrieda: Aspidogastrea 

            2. podtrieda: Malacobothria (Digenea) 

         4. trieda: pásomnicovité (Cestodes) 

            1. podtrieda: pásomničky (Caryophillidae) 

            2. podtrieda: pásomnnice (Eucestodes) 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

Plath-Lyse
®
 (Genevrier) – anthelmintikum; dichlorofén. 

Platiblastin
®
 (Farmitalia) – antineoplastikum; →cisplatina. 

Platidiam
®
 – cytostatikum; →cisplatina. 

platifilin – syn. platyfilín. 

Platilon
®
 (Toyo) – polyetylén. 

platina – [zdrob. špan. plata striebro] platinum, chem. prvok VIII. skupiny periodickej sústavy (patrí k 

ťaţkým platinovým kovom), značka Pt, Ar 195,08, Z = 78, valencia 2,4, zriedka 1, 5 a 6, elektrónová 

konfigurácia atómu [Xe] (5d)
9
 (6s)

1
.  

V prírode sa nachádza vo forme 6 izotopov: 190, 192, 194, 195, 196 a 198.; 190 je rádioaktívny; t0,5 

je 6,9.1011 r. Umelé rádioaktívne izotopy sú 173 – 189, 191, 197, 199 – 201. V zemskej kôre sa 

nachádza 0,01 ppm. Zmieňuje sa o nej uţ Plínius (,,alutiae“). V Juţ. Amerike sa pouţívala pod 

názvom platina del Pinto (Ulloa, 1735), do Európy ju priniesol Wood a opísal Watson (1741). 

Vyskytuje sa takmer vţdy rýdza; obyčajne sprevádza v štrko-pieskoch iné →platinové kovy, ako aj 

ţelezo, olovo, meď, zlato a striebro. aj výdatnejším náleziskom Pt je Ural, najväčšími producentami 

Juhoafrická republika, Rusko, Kanada a Ko-lumbia.  

Je to ušľachtilý, striebrosivý, lesklý, ťaţný a vodivý kov, kubickej štruktúry, t. t. 1773,5 °C, t. v. 4530 

°C,  21,45 g.cm
–3

. Pt, najmä v jemne rozptýlenom stave (platinová huba, platinová čerň), značne 

absorbuje vodík a kyslík, kt. rozpustené v Pt sú v aktivovanom stave. V tom spočíva katalytická 

účinnosť Pt v hydrogenačných a oxidačných reakciách týchto látok. 

Pt sa pouţíva na výrobu súčastí laborat. a priemyslových prístrojov, odporových teplomerov, 

elektród, v stomatológii, klenotníctve, ako katalyzátor hydrogenačných a oxidačných reakcií pri 

výrobe kys. octovej, dusičnej, z amoniaku, kys. sírovej a i. 

Inhalácia pár rozt. solí Pt (chlorid, jodid, oxid) dráţdia dýchacie cesty a môţu vyvolať rino-reu, 

kýchanie, opresie na hrudníku, dýchavicu, cyanózu, astmatoidné pískavé dýchanie a ka-šeľ. Môţu 

zapríčiniť dermatitídu. 

platinectomia, ae, f. – [franc. platine + g. ektomé odstrániť] platinektómia, chir. odstránenie platničky 

strmienka; plastica stapedis.  

Platinex
®
 (Bristol) – antineoplastikum; cisplatina. 

platinová huba – hexachlórplatičitan, amónny. 



platinové kovy – skupinový názov 6 chem. prvkov VIII. skupiny periodickej sústavy so Z = 44 – 46, t. 

j. irídium, osmium, paládium, ródium a ruténium; podľa hustoty sa delia na ľahké (Z = 44 – 46) a ťaţké 

(Z = 76 – 78). Vyskytujú sa v prírode obyčajne spoločne. 

Platistin
®
 (Farmitalia) – antineoplastikum; cisplatina. 

plató – [franc. plateau rovina] plošina; 1. v priebehu určitého časovo závislého deja obdobie 

s nemennou hodnotou sledovanej veličiny. P. akčného potenciálu bunky myokardu, v priebehu 

ktorého pretrváva depolarizácia bunky a prúdi vápnik dôleţitý pre kontrakciu srdca. 2. Štádium relat. 

stáleho stupňa pohlavného vzrušenia, kt. nastupuje po určitom čase sexuálneho dráţdenia; po ňom 

väčšinou nasleduje orgazmus. 

plató fenomén –  [franc. plateau rovina] strata oblého tvaru ţenského prsníka v určitej oblasti. Môţe 

byť včasným prejavom malígneho nádoru prsníka.  

Platón – (427–347 pr. n. l.) staroveký g. idealistický filozof. Je zakladateľom objektívneho, 

transcendentálneho idealizmu. Pochádzal zo vznešenej aténskej rodiny. Najprv písal básne, 

pôvodne sa chcel venovať politike. Na jeho vývoj vplývali Pytagorejci. Pôvodne sa chcel P. venovať 

politike. Politické pomery jeho rodného mesta – Atén, vyjadrené aj nespravodlivým odsúdením jeho 

učiteľa Sokrata ho však primäli k filozofickému zaloţeniu politiky (7. dialóg). Zaloţil aténsku 

,,Akadémiu“ (r. 387 pred n. l.); →platonizmus. 

Je autorom vyše 30 filozofických dialógov a mnohých listov. Moţno ich rozdeliť na 4 obdobia: 1. 

rané spisy – určenie etických pojmov, bytostne sokratovské: Obrana Sokrata (prebásnenie 

Sokratovej objahoby v súdnom procese vedenom proti nemu), Kritón (o úcte k zákonom), Ión, 

Protagoras [konfrontácia so sofistickými názormi o zdatnosti (ctnosti), najmä o jej jednote a 

učiteľnosti], Laches (statočnosť), Ústava kniha I (spravodlivosť), Charmides (umiernenosť), 

Euthyfrón (zboţnosť), Lysis (priateľstvo). 2. spisy prechodného obdobia – stanovisko k verejným 

otázkam, orficko-pytagorejské názory, od logickej náuky o pojmoch k učeniu o ideách: Euthydémos, 

Gorgiás (o ctnosti a jej učiteľnosti; kritika egoistickej morálky sofistov; rétorika nestačí ako 

prostriedok vzdelania; mravné dobro je nepodmienené a je metafyzicky odôvodnené; politika, 

umenie a básnictvo sú mu podriadené; v závere podáva výhľad na osud duše na onom svete), 

Hippiás menší, Hippiás väčší, Kratylos (filozofia jazyka), Menexenos, Menón (o podstate poznania 

ako ,,spomienke“; význam matematiky); 3. spisy zrelého obodbia – dotvorenie učenia o ideách: 

Symposion (,,Hostina“, Eros ako hnacia sila filozofického usilovania o krásno a dobro; obsahuje aj 

Alkibiadovu chváloreč na Sokrata, kt. je dokonalým stelesnením Erosu), Faidón (o nesmrteľnosti; 

nadzmyslovosť a več-nosť duše; začiatok formovania náuky o ideách), Políteiá (Ústava; 

najrozsiahlejšia a obsahovo najbohatšie dielo; prechádza od problematiky jednotlivca k náuke o 

spoločnosti a zahrňuje všetky oblasti Platonovej filozofie), knihy II–X (štát), Faidros (náuka o ideách 

a o ,,troch častiach duše“; rétorika); 4. spisy z obdobia staroby – logický význam učenia o ideách, 

väčší realizmus štátovedy: Epinomis (múdrosť), Filébos (dobro), Nomoi (zákony, posledné dielo, kt. 

vydal jeden z jeho ţiakov; o politike: hlavným cieľom jeho učenia bolo mravné zaloţenie štátu a 

zodpovedajúca výchova občanov), Parmenides (námietky proti náuke o ideách), Polítikos (Štátnik; 

obsahuje politické názory starého P. a je prechodom k dielu), Sofistes, Theaitétos (noetický rozbor 

podstaty vedenia), Timaios (prírodná filozofia, vznik prírodných javov od vesmírnych telies po 

pozemské ţivočíchy). Nedokončený spis Kritiás obsahuje slávne vylíčenie zániku bájnej ostrovnej 

ríše Atlantídy (10 000 r. pred P.). 

Sokratovské hľadanie noriem ľudského konania viedlo P. k jeho náuke o ideách a bytí. Bytie 

objasňoval teóriou o existencii netelesných foriem vecí, tzv. ,,druhmi“ al. ,,ideami“, kt. stotoţňoval s 

bytím. Proti ideám staval nebytie, kt. stotoţňoval s hmotou a priestorom. Zmyslový svet sa podľa 

neho rodí z ,,ideí“ a ,,hmoty“ a zaujíma stredné postavenie medzi nimi ,,Idey“ sú večné, 

,,nadpozemské“, nevznikajú, nezanikajú, sú nezávislé, nezávisia od priestoru a času. Zmyslové veci 



sú prechodné, relat., závisia od priestoru a času. Stredobodom jeho kozmológie je učenie o 

,,svetovej duši“, stredobodom psychológie učenie o tom, ţe duša je uvrhnutá do väzenia nášho tela, 

a učenie o prevteľovaní.  

P. rozlišoval rôzne druhy poznania podľa rozdielov medzi poznávanými predmetmi. Správne 

poznanie je moţné iba o skutočne jestvujúcich ,,druhoch“. Prameňom takéhoto poznania sú 

spomienky nesmrteľnej duše človeka na svet ideí, kt. duša pozorovala pred svojím presídlením do 

smrteľného tela. O zmyslových veciach nemoţno mať poznatok, iba pp. ,,mienku“. Medzi idey a 

zmyslové veci umiestnil P. matematické objekty, kt. sú prístupné rozumového poznaniu. Metódou 

poznania je ,,dialektika“, kt. rozumel dvojitú cestu: zovšeobecňovanie pojmov aţ po najvyššie rody a 

spätný zostup od najvšeobecnejších pojmov k menej všeobecným. Proces zostupu sa pritom týka 

iba ,,druhov“ (,,ideí“), ale netýka sa jednotlivých zmyslových vecí. Podľa P. boţstvo sa vyznačuje 

pravdou a dobrom. Bohovia sú pre človeka vzorom. Boh je dobrý, a tak ho musíme zobrazovať. 

Dobro je však príčinou dobrých vecí, čiţe nemôţe byť príčinou všetkých vecí. Pretoţe máme oveľa 

menej dobra ako zla, je Boh príčinou len nepatrného počtu ľudských vecí. 

Platónova etika je výsledkom spojenia idey najvyššieho dobra (idey ideí), s názorom, ţe na svete 

ideí sa človeka zúčastňuje nesmrteľnou dušou. ,,Dobro vyniká nad súcnosť dôstojnosťou a mocou“. 

Cieľom človeka preto je osvojiť si najvyššie dobro tým, ţe sa pozdvihne do nadzmyslového sveta. 

Telo a zmysly sú putá, kt. mu v tom zabraňujú: ,,sóma séma“, telo (je) hrobom (duše). 

Zdatnosť (cnosť) je stav, v kt. sa duša tomuto cieľu pribliţuje. Skutočná zdatnosť je – tak ako u 

Sokrata – zdatnoť zaloţená na vedení. Moţno ju preta aj učiť. Zdatnosť podľa neho pozo-stáva zo 4 

zloţiek: múdrosť, statočnosť, umiernenosť a spravodlivosť. Prvé tri zodpovedajú trom častiam duše: 

múdrosť je zdatnosťou rozumu, statočnosť je zdatnosťou vôle, umierne-nosť (g. sófrosyné 

rovnováha) je schopnosť nájsť pravý stred medzi pôţitkom a askézou, medzi prísnosťou a 

zhovievavosťou, a vo vonkajšom vystupovaní zachovávať ušľachtilú sluš-nosť, kt. má k neohrabanej 

dôvernosti tak ďaleko ako k odmietavej chladnosti. V spravodli-vosti sú zahrnuté všetky ostatné 

zdatnosti; spočíva vo vyváţenom pomere troch častí duše a ich zdatností.  

Byť dobrým znamená dokázať tvoriť kladné hodnoty, uskutočňovať praktické cnosti. Najvyš-šie 

dobro je nadradené všetkému ostatnému, je najvyšší cieľ ľudského konania, je sebareali-zácia 

človeka. Keďţe človek je vo svojej prirodzenosti spoločenský tvor, jeho sebarealizácia je moţná len 

v uskutočňovaní všeobecného dobra celej spoločnosti. Podľa Platóna zdravie je vonkajším dobrom.  

Podľa P. mravná cnosť sa vţdy vzťahuje na pocity príjemnosti a nepríjemnosti; lebo pre príjemnosť 

robíme to, čo je zlé, a pre nepríjemnosť sa zasa zdrţiavame toho, čo je dobré. Preto má byť človek 

hneď od mladosti vedený, aby sa radoval a smútil nad tým, nad čím má; to je totiţ správna výchova. 

P. si kladie otázku: Načo by bolo človeku, keby získal celý svet a uškodil pritom svojej duši. S tým 

však musí byť spojená devalvácia zmyslovosti. Toto poňatie človeka pochádzajúce z Orientu (napr. 

z indických upanišád) sa pokladá za ,,cudziu kropaj v gréckej krvi“. 

Svojimi politickými názormi bol P. predstaviteľom aténskej aristokracie. Vo svojom učení 

o spoločnosti opísal ideálny aristokratický štát, ktorého predpokladom je otrocká práce (Záko-ny): 

štát riadia ,,filozofi“, ochraňujú ho ,,stráţcovia“ či ,,vojaci“; pod týmito skupinami slo-bodných 

občanov stoja ,,remeselníci“.  

Veľkosť P. spočíva v najmä v prenikavosti jeho psychol. pohľadu (anticipoval mnohé poznatky 

modernej hlbinnej psychológie), a v univerzalite jeho ducha, ako aj pevnom ľud-skom charaktere, 

preniknutom hlbokou váznosťou. Je zakladateľom idealistickej filozofie, bojovníkom za vládu ducha 

v ţivote, zvestovateľom nepodmienených mravných noriem pre ľudské konanie, a tým najväčším 

vychovávateľom ľudstva. Svojím ţivotom i slovom učiteľa prvýkrát ukázal, ţe človek môţe byť 

spravodlivý a šťastný zároveň (Aristoteles). 



Proti jeho náuke o štáte sa namietalo, ţe je utópiou. Poukazuje sa najmä na to, ţe P. podcenil 

vlastnícky pud muţa v materiálnej sfére ako aj pokiaľ ide o ţenu, keď verí, ţe jeden stav prijme v 

oblasti vlastníctva a pohlavného ţivota konzekventný komunizmus. Keď sa matkám odnímu deti, 

zanikne ich materský inštinkt, a tým aj veľká časť ich prirodzenej ţenskosti a dôstojnosti. Zničenie 

rodiny ako dejinného zdroja a trvalej základne štátu a mravnosti by však nevyhnutne privodilo 

rozklad spoločnosti. Mnohé predstavy P. pripomínajú moderné totalitné štáty, napr. eugenické 

opatrenia (zamerané na zdokonalenie rasy a udrţanie jej čistoty) pripomínajú národný socializmus, 

hospodársky komunizmus zasa Sovietsky zväz; vláda duchovnej elity, vybranej zo všetkých vrstiev 

obyvateľstva, pripomína katolícku cirkev a jezuistický štát v Paraguayi. Sám P. pokladal ideálny štát 

skôr za vzor bez ohľadu na to, či takáto obec existuje al. bude existovať. 

Druhá závaţná námietka sa týka neoddeliteľnosti politickej a hospodárskej moci. Vládci 

v Platónovom štáte by mali politickú moc bez hospodárskej základne, hospodársky by boli od 

ostatných stavov závislí. P. zo strachu pred zneuţitím demokratických práv a duchovných slobôd 

ţiada (majúc pred očami vzor spartskej ústavy) bezohľadné prenasledovanie náboţenského 

,,kacírstva“, chce umenie podriadiť prísnej cenzúre, a povoliť a uznávať len to, čo bude ako 

výchovný prostriedok zdôrazňovať hodnotu ctnosti a zavrhnutiahodnosť neresti. Preto aj najkrajšie 

výtvory minulosti svojho národa (napr. Homérove básne) vylučuje ako nevyhovujúce týmto 

poţiadavkám. 

 

 


