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1  V Ý V O J  A  R O Z D E L E N I E  FA R -
M A K O L Ó G I E  

Úsilie človeka zbaviť sa choroby a bolesti je staré ako ľudstvo samo. Prvotný človek 
hľadal pomoc predovšetkým v tom, čo mu poskytovala príroda. Prvými liekmi boli teda rast-
liny, ktoré ľudia postupne spoznávali a používali. 

O používaní prírodných látok na liečenie chorôb máme veľa dôkazov. Písomné pamiat-
ky starých národov uvádzajú mnohé choroby a spôsoby ich liečenia. Najvýznamnejšími lieči-
teľmi starých čias boli postupne: 

Egypťania – poznali a používali mnohé liečivá, ktoré majú uplatnenie dodnes, ako na-
príklad kolchicín, ópium, ricínový olej, aloe. Uvádza ich E ber so v papyrus z roku 1550 pred 
n. 1. 

Gréci – pokúšali sa zhotovovať lieky, ktoré by sa dali dlhšie uchovávať v osobitnom 
sklade liečiv (apothéke). Za liečivá považovali cibuľu, cesnak, šafrán. Za zakladateľa vedec-
kého lekárstva sa označuje H ippo kr a t es  (460 – 377 pred n. 1.), ktorý zastával názor, že 
choroba je patologický proces prebiehajúci v organizme. V antickom liečiteľstve pripravovali 
antidotá – protijedy, nazývané elektuariá. Boli to zmesi viacerých práškovaných rastlinných 
a živočíšnych liečiv s vínom a medom. Hippokrates už používal napríklad kýchavicu bielu, 
blen čierny, ópium atď. 

Rimania – významným predstaviteľom antického liečiteľstva bol Ga le no s  z Pergamu 
(130 – 200 n. l.). Vo svojej liečiteľskej praxi používal s obľubou zložené lieky, tzv. kompozi-
tá. Zhotovoval rôzne liekové formy, ktoré sa v praxi vyskytujú dodnes (čapíky, masti, kvap-
ky, obklady). 

Arabi – v 10. storočí obohatili liečivé prípravky o nové druhy. Lekár a filozof I bn S i-
na , známejší pod menom Av ic e nna  vo svojom diele Kánon medicíny opisuje vlastnosti 
a účinky mnohých liečiv. Na tíšenie bolesti používal ľuľok, ópium a mandragoru. Arabi po-
znali výrobu alkoholu aj jeho antiseptické vlastnosti. Avicenna už liečil syfilis pomocou ortu-
ti. 

14. a 15. storočie je v Európe obdobím alchýmie. Pri hľadaní kameňa mudrcov a elixí-
ru života sa aj liečiteľské poznatky posunuli dopredu. 

V 16. storočí vznikajú a písomne vychádzajú rôzne zbierky (liekopisy), ktoré zhŕňajú 
poznatky o liečivách. Herbáre opisujú liečivé rastliny a uvádzajú i spôsoby výroby liečivých 
prípravkov. Na území Slovenska sa v tom čase pestovaním liečivých rastlín, ich zberom v prí-
rode, ako aj spracovaním do liečivých prípravkov zaoberali mnísi z rádu kamaldulov v Čer-
venom Kláštore na Dunajci. Medzi nimi vynikal mních C ypr iá n , o ktorom sa traduje po-
vesť, že pri zbere liečivých rastlín v okolí Dunajca „lietal“. (Zrejme používal nejaké zariade-
nie na presun po okolitých vysokých kopcoch.) Mních Cyprián zostavil herbár, ktorý sa do-
dnes nachádza v Tatranskom múzeu. 

V tom istom čase Nemec P ar ac e ls u s  odporúčal na využitie v liečbe i jednoduché 
chemické soli draslíka, arzénu a železa. 

V  17. storočí Bo y le  a C la r k  zistili, že liečivá možno podať priamo do krvného obe-
hu, takže sa krvou dostanú do celého organizmu. 

V  18. storočí sa zjavujú prvé pokusy o štúdium mechanizmu účinku liečiv (digitalis 
na odstránenie edémov). 

Až 19. storočie sa však pokladá za začiatok modernej, vedeckej farmakológie. Izolá-
cia morfínu z ópia lekárnikom S er t ü r ner o m, ako aj izolácia strychnínu, chinínu a emetínu 
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znamenajú rozvoj experimentálnej farmakológie. Do terapie sa v tom čase zaviedlo kurare, 
kyselina salicylová, z ktorej sa r. 1874 synteticky pripravila kyselina acetylsalicylová – jedno 
z najlepších liečiv všetkých čias. Tabletovať sa toto liečivo začalo r. 1904. 

20. storočie prinieslo mohutný rozvoj farmakológie. Začiatkom tohto storočia sa začí-
najú liečebne používať barbituráty (r. 1904), sulfónamidy (objavené r. 1908, do terapie zave-
dené v štyridsiatych rokoch), penicilín (objavený r. 1929, použitý až r. 1941), chlórpromazín 
– prvé liečivo úspešné v terapii veľkých psychických porúch (objavený r. 1949, použitý 
r. 1952). Po ňom sa pripravilo veľké množstvo psychofarmák umožňujúcich, aby psychotickí 
pacienti nemuseli prežiť celý život v psychiatrických zariadeniach. 

Na vysvetlenie mechanizmu účinku liečiv má nesmierny význam receptorová teória 
z r. 1948, ktorú dnešná moderná farmakológia potvrdila a rozvinula. Možnosť štúdia mecha-
nizmu účinku liečiv na jednotlivých bunkách, na iónových kanáloch vnútri synáps pomocou 
najmodernejších metód a prístrojov prináša najnovšie objavy a pokroky vo farmakológii 
a medicíne. 

Úlohou súčasnej farmakológie je likvidácia chorôb, ktoré sužujú ľudstvo. Sú to predo-
všetkým srdcovocievne ochorenia, onkologické a nové vírusové choroby (AIDS). 

Farmakológia ako veda sa neustále rýchlo rozvíja. Množstvo poznatkov si vynútilo roz-
delenie farmakológie do niekoľkých vedných odborov: 

Všeobecná farmakológia – študuje zákonitosti vzájomného pôsobenia medzi liečivom 
a živým organizmom. 

Farmakodynamika – študuje mechanizmus účinku liečiv. 
Farmakokinetika – sleduje osud liečiva v organizme v závislosti od času. 
Špeciálna farmakológia – zaoberá sa konkrétnymi liečivami a skupinami liečiv. 
Molekulárna farmakológia – študuje osud liečiva a jeho účinok v organizme na mole-

kulovej úrovni. 
Farmakogenetika – sleduje závislosť účinku liečiv od genetických faktorov. 
Klinická farmakológia – študuje interakcie liečiv v živom organizme, navrhuje cieľave-

domé a účelné použitie liečiv u človeka. 
Toxikológia – skúma toxické účinky liečiv a iných látok na človeka, študuje nežiadúce 

účinky a ich vplyv na organizmus. 
Prenatálna a perinatálna farmakológia – skúma účinky liečiv na plod a dojča. 
Geriatrická farmakológia – sleduje účinky liečiv na starých ľudí. 
Pediatrická farmakológia – študuje osud liečiv a ich účinok v detskom veku. 
Imunofarmakológia – skúma účinok liečiv na imunitné reakcie. 
Farmácia – zaoberá sa prípravou chemických liečiv a technológiou spracovania liečiv 

do vhodných liekových foriem. 

2  P R E V E N C I A  A  L I E Č B A  

Choroba je poruchou normálnych funkcií organizmu. Môže vzniknúť náhle, alebo po-
maly, môže odznieť bez akýchkoľvek zmien, alebo môže v organizme zanechať trvalé zmeny. 
Choroba prináša veľa problémov a komplikácií pacientovi i jeho rodine, vyraďuje človeka 
z normálnej činnosti. 
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Boj s chorobami je problémom každej spoločnosti, stojí nemálo síl a prostriedkov. Naj-
výhodnejším spôsobom boja s chorobami je ich predchádzanie. 

2.1. Prevencia 

Prevencia čiže predchádzanie chorobám sa vykonáva rôznymi spôsobmi: 
1. Skríning je vyhľadávanie chorých systematickými preventívnymi prehliadka-

mi obyvateľstva. Najväčší význam má u detí a mládeže, pretože včasným odhalením 
rôznych funkčných a vývinových chýb je veľakrát možné ich vyliečenie. Aj dospelé 
obyvateľstvo sa v pravidelných intervaloch podrobuje preventívnym prehliadkam. 
V starších vekových kategóriách ide o vyhľadávanie srdcovocievnych porúch, 
zmien tukového metabolizmu a cukrovky. U žien sa pravidelne sledujú možné ná-
dorové ochorenia maternice a prsníkovej žľazy. 

2. Starostlivosť o zamestnancov v prevádzkach ohrozujúcich zdravie (baníci, hut-
níci, pracujúci v priemysle ťažkých kovov, zdravotníci a pod.). Títo pracovníci sa 
nielenže podrobujú pravidelným lekárskym prehliadkam, ale riziko poškodenia 
zdravia sa zmierňuje aj kratším pracovným časom, pravidelnou kúpeľnou liečbou 
a skrátenou dĺžkou zamestnania. 

3. Povinné očkovanie je osvedčenou metódou predchádzania infekčným chorobám. 
Vďaka očkovaniu zmizli u nás také choroby, ako sú kiahne, záškrt či obrna. 

4. Zdravotná výchova obyvateľstva je významnou súčasťou prevencie. Ľuďom, tre-
ba stále pripomínať zásady správnej životosprávy, správneho zloženia potravy, výz-
nam telesného cvičenia a pohybu, dodržiavanie hygienických zásad, riziká fajčenia, 
alkoholizmu, zneužívania liekov a drog. 

2.2. Liečba a jej druhy 

Svetová zdravotnícka organizácia charakterizuje pojem zdravie ako stav celkového tele-
sného, duševného a sociálneho blaha. 

Telesné zdravie si vyžaduje zdravé životné a pracovné prostredie, pravidelnú telesnú 
aktivitu v podobe športu a pohybu vôbec, vyrovnanú stravu bohatú na vlákniny, starostlivosť 
o telo a hygienu, vylúčenie nadmernej spotreby škodlivín, ako sú alkohol, nikotín a pod. 

Duševné zdravie podporujú dobré sociálne vzťahy v rodinách, na pracoviskách, pravi-
delné striedanie vypätia a uvolnenia vo forme spánku a voľného času, možnosť byt tvorivo 
činným. 

Sociálne blaho zahrnuje bývanie, pracovné prostredie, zákonodarstvo upravujúce pra-
covné podmienky a základné potreby ľudí. 

Choroba vzniká vtedy, keď sa porušia normálne funkcie organizmu. Mnohé zdravotné 
poruchy sa začínajú v oblasti pocitov (afektu). Takýmito negatívnymi pocitmi sú napríklad 
strach, nervozita, nepokoj. Často bývajú spojené s poruchami, ako sú hnačky, bolesti hlavy, 
poruchy obehového systému a i. Pritom má významnú úlohu vegetatívne nervstvo. Vegetatív-
ne nervy riadia bez nášho pričinenia funkcie, ako sú obeh, dýchanie, trávenie, telesná teplota 
a pod. Takto môžu emocionálne ťažkosti, ak trvajú dlho, pôsobiť cez vegetatívny systém ruši-
vo na celý organizmus a spôsobiť zmeny vo funkcii obehového systému, trávenia či dýchania. 
V tom tkvie podstata tzv. psychosomatických ochorení, medzi ktoré patrí gastroduodenálny 
vred, alergia, ekzém a astma. 

Ak je už prítomná choroba akéhokoľvek orgánu, musí sa liečiť. 

PDF vytvorené pomocou súšobnej verzie pdfFactory Pro www.pdffactory.sk

http://www.pdffactory.sk


PREVENCIA A LIEČBA 

6 

Terapia je súbor liečebných postupov, ktorými môžeme ovplyvniť chorobu. Na liečbu 
možno použiť rozličné prostriedky. Podľa toho ju delíme na: 

1. fyzikálnu terapiu, 
2. farmakoterapiu – alopatiu, 
3. psychoterapiu, 
4. fytoterapiu, 
5. alternatívnu liečbu. 

2.2.1. Fyzikálna terapia 

Fyzikálna terapia povzbudzuje procesy látkovej výmeny fyzikálnymi činiteľmi, ako sú 
teplo, chlad, elektrina, voda, ultrazvuk či mechanické manipulácie. Fyzikálnou terapiou doká-
žeme niekedy zabrzdiť chorobné procesy– 

Termoterapia – liečba teplom. Teplo spôsobuje rozšírenie krvných kapilár, čím sa 
zrýchli odplavovanie metabolitov, uvoľnenie sťahov hladkej svaloviny a skvapalnenie usade-
ných sekrétov. Teplo môže vychádzať z rôznych zdrojov – infračervenej (IČ) lampy, slnka, 
vody, bahna, vzduchu. Slnečné ožarovanie sa používa pri nedostatku vitamínu D, pri kožných 
chorobách a pod. 

Ožarovanie IČ lampou má relaxačné účinky na svaly a vnútorné orgány. Používa sa 
pri chronických zápalových procesoch a pri bolestivých stavoch. Teplé zábaly (bahno, rašeli-
na) sa používajú pri reume, športových úrazoch, pri zápaloch rodidiel a pod. Sauna napomáha 
otužovanie a posilňuje prekrvenie. Teplé kúpele majú blahodarné relaxačné účinky pri stavoch 
napätia, urýchľujú látkovú výmenu a zvyšujú imunitu. 

Liečba chladom sa osvedčuje pri akútnych zápaloch a pri poraneniach. Vplyvom chla-
du sa cievy sťahujú, zastavuje sa krvácanie, zmierňujú sa bolesti a edémy. Môže sa uskutoč-
ňovať formou studených zábalov, chladného vzduchu a studených kúpeľov. 

Elektroterapia – liečba elektrickým prúdom. Elektrický prúd stimuluje a posilňuje čin-
nosť svalového a nervového tkaniva. Používa sa na liečbu denervovaných svalov (sta-
vy po obrne, poranení miechy) a po dlhodobej nečinnosti (zlomeninách). Z metód elektrotera-
pie je významná ionoforéza, pri ktorej sa dopravujú do tkanív liečivá nanesené na pokožku 
pomocou elektrického prúdu. Ďalej je to galvanizácia, keď sa ku chorému tkanivu priložia 
elektródy podložené vankúšikmi a pôsobí sa rovnomerným prúdom. Formou elektroterapie sú 
aj kardiostimulátory, pomocou ktorých sa udržiava pravidelná činnosť chorého srdca. Silné 
elektrické impulzy vo forme elektrošokov sa používajú na liečbu duševných porúch. 

Mechanoterapia zlepšuje krvný obeh, odplavovanie metabolitov, uvoľňuje šľa-
chy a kĺbové puzdrá, posilňuje svaly. Robí sa ručnými masážami, masážnymi strojmi alebo 
ultrazvukom. Ultrazvuk rozochveje molekuly tkanív, pričom vzniká aj teplo. Je to druh mik-
romasáže. 

Fototerapia – liečba žiarením. Pri fototerapii sa využíva slnečné žiarenie a UV žiare-
nie, ktoré sú potrebné pri premene provitamínu D na vitamín D. Uplatňuje sa pri liečbe a pre-
vencii krivice a kožných chorôb. 

Laserové žiarenie vo forme chirurgického noža sa využíva v plastickej chirurgii a mik-
rochirurgii. 

Baroterapia využíva pretlak na lepšie sýtenie krvi kyslíkom, čím sa zvyšuje jeho obsah 
v tkanivách. Používa sa pri intoxikáciách škodlivými plynmi, pri operáciách a pri liečbe an-
aeróbnych infekcií. 

Aktinoterapia využíva na liečbu ionizujúce žiarenie. Zdrojom žiarenia môže byť rönt-
genová lampa alebo rádioaktívny izotop. Ionizujúce žiarenie účinkuje na štruktúru DNA, čím 
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ovplyvňuje deliacu schopnosť buniek. Využíva sa to na terapiu nádorových ochorení, ktoré sa 
vyznačujú práve nadmerným bujnením tkaniva. Okrem toho má toto žiarenie uplatnenie aj 
v diagnostike. 

2.2.2. Farmakoterapia 

Farmakoterapia používa na liečbu chorôb farmaká – liečivá. Dnes sa pre túto terapiu 
často používa aj názov alopatia. Liečivami a farmakoterapiou sa zaoberá farmakológia. 

2.2.3. Psychoterapia 

Treba si uvedomiť, že nijaká zmena telesných funkcií nezostane bez vplyvu na psychic-
ký stav, a naopak, každý duševný vzruch je veľmi úzko spojený s telesnými procesmi. 

Psychoterapiou je aj úprimný, súcitný a upokojujúci rozhovor medzi zdravotníckym 
pracovníkom a pacientom. 

Ľudia vyhľadávajú pomoc odborníka – psychoterapeuta – v zložitých životných situá-
ciách a krízach. Psychoterapeut pomáha pacientovi nájsť riešenie na zvládnutie problému 
a získanie duševnej vyrovnanosti. Táto liečba sa uskutočňuje formou individuálnej alebo sku-
pinovej terapie, seminármi a cvičeniami. 

2.2.4. Fytoterapia 

Fytoterapia – liečba liečivými rastlinami – patrí k najstarším terapeutickým metódam. 
Existovala takmer vo všetkých národoch a kultúrach. S nástupom éry syntetických liečiv bola 
zatlačená do úzadia. Dnes sa k nej mnohí vracajú, tvrdiac, že liečivé rastliny vyvolávajú úči-
nok nielen jednou definovanou zložkou v nej, ale vzájomným pôsobením všetkých látok v nej 
obsiahnutých. 

2.2.5. Alternatívna liečba 

Okrem oficiálnych terapeutických postupov sa mnohí ľudia utiekajú k alternatívnym 
metódam liečby. Jednou z nich je homeopatia, objavená Ha hne ma nno m. Pri homeopatii 
sa vychádza z princípu, že liečivo, ktoré vyvoláva u zdravého človeka určité symptómy cho-
roby, môže v nízkych dávkach tieto symptómy liečiť. 

Ďalšou alternatívnou metódou je akupunktúra – ľudové liečiteľstvo Číny. Liečba pre-
bieha napichnutím alebo masážou akupunktúrnych bodov v tele, ktoré umožnia znovu nado-
budnúť rovnováhu tela – zdravie. 

Alternatívne metódy sa používajú buď samostatne, alebo v kombinácii s oficiálnymi 
metódami, keď umožňujú znížiť množstvo podávaných liekov, prípadne zmierniť ich vedľaj-
šie účinky. 

2.3. Zameranie liečby 

Podľa charakteru choroby a možností liečby môže mať terapia rôzne zameranie. Podľa 
zamerania delíme liečbu na: 

1. kauzálnu, 
2. substitučnú, 
3. symptomatickú, 
4. patogenetickú. 
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Kauzálna liečba 
Pri kauzálnej terapii liečime príčinu (kauzu) choroby. Možno ju vykonávať len vtedy, 

keď poznáme príčinu choroby. Príkladom kauzálnej terapie je liečba infekčných ochorení 
vyvolaných patogénnymi mikroorganizmami pomocou antibiotík (angína, zápal pľúc a pod.). 

 
Substitučná liečba 
Naše telo potrebuje na správnu funkciu celý rad dôležitých látok. Ak chýbajú, môžu 

vznikať rôzne choroby z ich nedostatku. Napríklad chýbanie vitamínov spôsobuje stavy hy-
povitaminózy a avitaminózy, chýbanie hormónu inzulínu vznik cukrovky, chýbanie tráviacich 
enzýmov poruchy trávenia a pod. Pri substitučnej terapii teda podávame látky vo forme lieku, 
ktoré nášmu telu chýbajú. 

 
Symptomatická liečba 
Každá choroba sa prejavuje určitými príznakmi – symptómami. 
Najčastejšie sú to bolesť, horúčka, kašeľ, kŕče a zápal. Znamenajú pre pacienta záťaž, 

vyčerpávajú chorý organizmus, preto sa snažíme tieto nepríjemné symptómy potláčať. Ho-
rúčku tlmíme antipyretikami, bolesť analgetikami, kŕče spazmolytikami a pod. 

Nie je však správne zmierňovať symptómy, kým nepoznáme príčinu, ktorá ich vyvolá-
va. Mohli by sme tým potlačiť dôležitý diagnostický znak a zabrániť správnej kauzálnej lieč-
be. Symptomatická terapia sa uskutočňuje vtedy, keď je už známa príčina choroby, lieči sa 
a súčasne sa zmierňujú sprievodné symptómy (napr. pri angíne podávame antibiotiká a súčas-
ne tlmíme vysokú teplotu antipyretikami). Niekedy sa však symptomatická liečba používa aj 
vtedy, keď nepoznáme príčinu choroby alebo ju nemôžeme odstrániť (napr. nepoznáme príči-
nu epilepsie, ale častosť záchvatov môžeme ovplyvniť antiepileptikami). 

 
Patogenetická liečba 
Pri mnohých chorobách nepoznáme príčinu, ale poznáme súbor zmien, ktoré choroba 

v organizme vyvoláva. Patogenetickou terapiou sa snažíme ovplyvniť všetky zmeny vyvolané 
chorobou (napr. nepoznáme príčinu vzniku hypertenzie, ale vieme, že jeden zo spôsobov, ako 
krvný tlak znížiť, je rozšíriť cievy, teda podáme vazodilatanciá). 

3  A P L I K Á C I A  L I E Č I V  

Liečivo možno podať do organizmu rôznymi spôsobmi, ktorých voľba závisí od charak-
teru liečiva, požadovanej rýchlosti nástupu účinku, dĺžky účinku, veku a od zdravotného stavu 
pacienta. 

Liečivá sa môžu aplikovať enterálne, parenterálne a lokálne. 

3.1. Enterálna aplikácia 

Pri enterálnej aplikácii vstupuje liečivo do organizmu po absorpcii sliznicou gastrointes-
tinálneho traktu (GIT). Patrí sem aplikácia sublingválna, perorálna a rektálna. 
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3.1.1. Sublingválna aplikácia 

Liečivá sa podávajú v lingvetách, čo sú tablety, ktoré sa vkladajú pod jazyk a nechajú 
sa rozplynúť. Liečivo sa vstrebáva početnými cievami sliznice ústnej dutiny. Kapilárami a ži-
lami sa dostáva do hornej dutej žily, potom priamo do srdca a tepnového obehu skôr, ako pre-
jde pečeňou, kde väčšina liečiv podlieha detoxikácii.  

Vstrebávanie je rýchle, účinok takmer okamžitý (30 s až 1 min). Čím je prietok krvi 
vyšší, tým je resorpcia rýchlejšia. Rýchlosť nástupu účinku je vyššia ako pri perorálnom po-
daní. 

3.1.2. Perorálna aplikácia 

Liečivá sa prijímajú ústami v rôznych liekových formách. Cieľom je dosiahnuť celkový 
účinok (cieľový orgán) alebo miestny účinok (napr. antacidá). Nevýhodou je neskorý účinok 
liečiva, preto sa tento spôsob aplikácie nepoužíva pri akútnych stavoch. Liečivo sa absorbuje 
sliznicou žalúdka (niektoré liečivá) alebo dvanástnika (väčšina liečiv). Na ochranu pred kys-
lým obsahom žalúdka sa používa enterosolventný obal (napr. želatínové tobolky).  

Absorpcia liečiva je ovplyvnená obsahom a motolitou GIT. Po absorpcii sa liečivo do-
stáva vrátnicovou žilou do pečene, kde podlieha zmenám a môže dôjsť k zníženiu účinku lie-
čiva (efekt prvého prechodu). 

3.1.3. Rektálna aplikácia 

Liečivá sa aplikujú do konečníka najčastejšie vo forme čapíkov. Liečivá pôsobia miest-
ne (laxatíva, črevné antiseptiká) alebo celkovo (antipyretiká, analgetiká). Účinok je rýchly 
a dosť silný (liečivá neprechádzajú pečeňou). Používa sa vtedy, ak liečivo nieje možné podať 
iným spôsobom, hlavne ústami (bezvedomie, choroby žalúdka a pod.). 

3.2. Parenterálna aplikácia 

Liečivo sa dostáva do organizmu mimo tráviacich orgánov. Patrí sem injekčná apliká-
cia, inhalácia a implantácia. 

3.2.1. Injekčná aplikácia 

Na injekčnú aplikáciu sa používajú len sterilné apyrogénne1  roztoky, suspenzie a emul-
zie. 

Najčastejšie spôsoby parenterálnej aplikácie sú: 
1) Intravenózna aplikácia (i. v., do žily) 
Liečivo sa aplikuje priamo do cirkulujúcej krvi. Podávajú sa len pravé vodné roztoky. 
Nástup účinku je takmer okamžitý a terapeutická hladina liečiva vysoká. Nevýhodou 
tohto podania je rýchlejší pokles hladiny účinných liečiv pod terapeutické hodnoty 
a možnosť vzniku alergickej reakcie (anafylaktický šok). 

                                                
1 Pyrogény sú produkty baktérií a zvyšky alebo rozpadové produkty bakteriálnych bunkových stien, ktoré už v 
minimálnom množstve vyvolávajú po injekčnom podaní zvýšenie telesnej teploty. Pyrogény sú termostabilné, 
takže sa nedajú odstrániť sterilizáciou. 
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2) Intramuskulárna aplikácia (i. m., do svalu) 
Liečivo sa aplikuje hlboko do sedacieho alebo do stehnového svalu. Môžu sa podávať 
roztoky, suspenzie aj emulzie. Rýchlosť nástupu účinku je vyššia ako pri perorálnom 
podaní. 
3) Subkutánna aplikácia (s. c., pod kožu) 
Umožňuje podanie malých množstiev sterilných apyrogénnych izotonických nedráždi-
vých roztokov. Účinok je slabší a oveľa pomalší ako pri predchádzajúcich spôsoboch 
podania. 
4) Intraarteriálna aplikácia (i. a., do tepny) 
Liečivo sa podáva do cielenej artérie, ktorá zásobuje liečený orgán alebo tkanivo. Tento 
spôsob sa často využíva pri terapii lokálnych zhubných nádorov a na vpravovanie rtg-
kontrastných látok pri vyšetrení krvného riečiska. 
5) Subarachnoidálna aplikácia 
Je to priame podanie liečiva do mozgovomiechového moku. Takto sa aplikujú liečivá 
pri ochoreniach CNS (meningitídy, encefalitídy), alebo lokálne anestetiká na znecitlive-
nie časti tela pod miestom podania (lumbálna anestézia). 
6) Ostatné spôsoby parenterálnej aplikácie. V mimoriadnych prípadoch sa injekcie 

podávajú: 
intraperitoneálne – do brušnej dutiny, intrakardiálne – do srdca, intrasternálne – 
do hrudnej kosti. 

3.2.2. Inhalácia 

Inhalácia je spôsob podávania liečiv vdychovaním. Takto sa aplikujú plynné liečivá, 
prchavé i neprchavé kvapaliny a tuhé látky upravené do formy aerosólov.  

Účinok takto aplikovaných liečiv je veľmi rýchly.  
Môžu pôsobiť lokálne (pri astme), alebo celkovo (celkové anestetiká). 

3.2.3. Implantácia 

Špeciálne implantačné tablety alebo tyčinky sa všívajú pod kožu v oblasti drieku alebo 
vnútornej strany ramena či predlaktia. Vytvorením podkožného depa sa zabezpečí pomalé, 
rovnomerné a dlhodobé vstrebávanie liečiv a dlhodobý účinok (liečba alkoholizmu, hormo-
nálna antikoncepcia). 

3.3. Vonkajšia (miestna, lokálna) aplikácia 

Liečivá sa nanášajú na kožu alebo sliznice. Koža je však pre liečivá zložitou prekážkou; 
v porovnaní s ostatnými membránami je jej priepustnosť nižšia. Množstvo podaného liečiva je 
oveľa vyššie ako množstvo vstrebaného liečiva. 

O účinku, ktorý môže byť miestny (lokálny) alebo celkový (systémový), rozhoduje nie-
koľko faktorov. Predovšetkým musí liečivo prekonať fosfolipidovú bariéru, vytvorenú v zro-
hovatenom, vrstevnatom dlaždicovom epiteli kožného povrchu. Rýchlosť vstrebávania liečiv 
závisí od hrúbky epitelu a navyše je spomalená prestupom cez rohovú vrstvu. 

Resorpcia cez sliznice telových dutín je podobná resorpcii cez kožu s tým rozdielom, že 
epitel slizníc nerohovatie a neobsahuje rohovú vrstvu. Preto je permeabilita liečiv cez sliznice 
oveľa vyššia. 
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Dermatologiká sa aplikujú na kožu alebo sliznice s cieľom chrániť ich pred škodlivými 
vplyvmi, dostať liečivo do kože či sliznice alebo do krvného obehu. Nanášajú sa vo forme 
mastí, krémov, pást, zásypov, roztokov, gélov či mazív. O voľbe liekovej formy rozhoduje 
stav kože. 

Aby mohlo liečivo rozvinúť svoj liečebný efekt, musí sa uvoľniť z liekovej formy a pre-
niknúť do kože alebo pod ňu. Pre spomínanú lipofilnú bariéru prestupujú kožou len lipofilné 
liečivá. Hydrofilné látky kožou nepreniknú ani vtedy, keď sú spracované s lipofilným masťo-
vým základom. 

Lipofilné dermatologiká (masti, pasty) vytvárajú na koži vrstvu, ktorá odpudzuje vodu 
a bráni jej prieniku z kože. Pod takýmto prípravkom je koža chránená pred vysychaním, je 
elastická, hydratovaná, ale zahrievaná. 

Hydrofilné liekové formy neobmedzujú výdaj vody z kože. Voda sa odparuje a ochla-
dzuje kožu. 

4  V S T R E B Á V A N I E  L I E Č I V  –  R E -
S O R P C I A  

Resorpcia je prienik liečiva 
do tkanív krvného a lymfatického 
systému, odkiaľ sa transportuje 
k cieľovým orgánom. Pri prieniku 
tkanivami liečivo prekonáva bio-
logické membrány. 

Pred vstupom do obehu 
(pred resorpciou) musí liečivo 
prekonať bariéry, ktoré ohraniču-
jú organizmus od jeho okolia, 
a tak oddeľujú vnútorné prostre-
die od vonkajšieho. Napríklad ak 
sa liečivo resorbuje z čreva, barié-
rou je črevný epitel; v dýchacích 
cestách je to riasinkový epitel, 
na koži dlaždicový epitel. Bariéra 
medzi tkanivami a krvou je vy-
tvorená kapilárnou stenou. 

 
Prienik liečiva membránou 
Ide predovšetkým o resorpciu liečiva, čiže prienik do buniek a do bunkových organel, 

a o prestup hematoencefalickou bariérou. Tento prienik závisí od schopnosti liečiva prekoná-
vať lipidovú dvojvrstvu. 

Liečivá prestupujú membránou týmito spôsobmi: 
a) jednoduchá a sprostredkovaná difúzia; 
b) aktívny transport; 
c) špeciálne mechanizmy – endocytóza (fagocytóza, pinocytóza), exocytóza; 

Obr. 4–1: Schéma osudu látky v organizme. Iba voľné molekuly 
prechádzajú z jedného prostredia do druhého. Vlastný účinok liečiva 
je daný iba molekulami pôsobiacimi na receptor. 
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d) endocytóza sprostredkovaná recep-
tormi: 

Liečivo sa naviaže na receptor na vonkaj-
šej strane membrány. Vytvorené komple-
xy cestujú v membráne do strán a zhluku-
jú sa s ďalšími obsadenými receptormi. 
Na mieste tohto zhluku sa membrána 
vtiahne a neskôr sa zaškrtí.  

5  R O Z D E L E N I E  L I E Č I V  –  D I S T R I -
B Ú C I A  

Vstrebané liečivo sa krvou rozdeľuje do telových tkanív. Vplyvom koncentračného roz-
dielu liečiva v krvi a v tkanivách sa liečivo usiluje preniknúť stenami kapilár do tkanív. 

Liečivo sa rozdeľuje buď do extracelulárneho priestoru alebo do intracelulárneho prie-
storu. 

Faktory ovplyvňujúce prienik liečiva do tkanív sú relatívna molekulová hmotnosť, väz-
ba na bielkoviny, prekrvenie, priepustnosť tkanivových membrán a rozpustnosť. 

 
1) Relatívna molekulová hmotnosť 
Makromolekulové liečivé látky nemôžu preniknúť cez steny kapilár a preto zostávajú 
z veľkej časti v krvi, do ktorej sa dostali len intravenóznou aplikáciou. 
 
2) Väzba na bielkoviny 
Molekuly liečiva sa môžu v krvi viazať na mnohé bielkoviny (albumíny, globulíny – ide 
predovšetkým o iónové, polárne a vodíkové väzby) a ako také nemôžu opustiť krvné 
riečisko. Väzby sú rozlične pevné. Silné väzby predlžujú a oslabujú účinok, slabé väzby 
umožňujú rýchle uvoľňovanie liečiva a jeho prienik z krvi k cieľovému orgánu. Si-
lu účinku a rýchlosť vylučovania určuje iba koncentrácia voľného liečiva (liečivo 
viazané na bielkoviny je terapeuticky neúčinné!). 
Väzba liečiva na plazmatické bielkoviny predstavuje zásobu, ktorá: 

a) oslabuje účinok liečiva – liečivo pôsobí iba vo forme voľnej látky, 
b) predlžuje účinok liečiva – keď klesne koncentrácia voľnej látky v plazme, uvoľní 

sa ďalšie množstvo látky z väzby na bielkovine, 
c) spomaľuje vylučovanie liečiva. 

 
3) Prekrvenie 
Do málo prekrvených tkanív prenikajú liečiva pomaly, kým tkanivá s bohatým krvným 
zásobením prijímajú väčšie množstvo liečiva. 
 
4) Priepustnosť tkanivových membrán 
Hydrofilné látky v podstate neprenikajú do buniek a ani sa neviažu na vonkajšie bunko-
vé štruktúry. Lipofilné (hydrofóbne) látky sú schopné prejsť cez bunkové membrány 
a preto ľahko prenikajú do tkanív. 
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5) Rozpustnosť 
Liečivá rozpustné v tukoch prenikajú a hromadia sa v tkanivách bohatých na lipidy. 
Hydrofilné liečivá nemôžu do takýchto tkanív takmer vôbec preniknúť. Rozpustnosť je 
dôležitá pri dávkovaní liečiva obéznym a chudým pacientom. 

6  M E TA B O L I Z M U S  L I E Č I V  –  B I O -
T R A N S F O R M Á C I A  

Metabolizmus akýchkoľvek cudzorodých látok (xenobiotík) sa zaoberá xenobiochémia. 
Ako xenobiotiká možno označiť rôzne chemikálie v životnom prostredí (jedy, pesticídy, kon-
zervačné látky, exhaláty, čistiace prostriedky, ...), liečivá, niektoré biologické materiály a pod. 

Len málo liečiv sa v organizme nemení a vylučuje sa v nezmenenej podobe. Väčšina sa 
v organizme v rôznej miere chemicky mení – biotransformuje. Účelom biotransformácie je 
vylúčenie cudzorodej látky z organizmu, pričom výsledkom jej biotransformácie je metabo-
lit. 

Metabolit môže mať: 
a) oveľa nižšiu účinnosť ako podané liečivo, prípadne vzniká neúčinný produkt; vtedy ho-

voríme o  b io ina k t ivác i i ; 
b) vyššiu účinnosť ako podané liečivo, prípadne účinný produkt vzniká až v procese bio-

transformácie; vtedy hovoríme o  b io ak t ivá c i i ; 
c) toxické účinky, ktoré sa môžu prejaviť ako akútna otrava, mutácia, tvorba nádorov, aler-

gie a pod. 
 
Biotransformácie prebiehajú predovšetkým v pečeni pomocou nešpecifických enzý-

mov. Tieto biotransformačné enzýmy sa nachádzajú aj v orgánoch a tkanivách, ktoré bezpros-
tredne zabezpečujú výmenu látok medzi organizmom a prostredím (tráviace ústrojenstvo, 
obličky, pľúca, koža, placenta). 

Chemická zmena liečiva prebieha zvyčajne v 3 fázach: 
1. fáza – v tejto fáze prebiehajú chemické reakcie, ktoré zvyšujú polaritu, a tým aj roz-

pustnosť liečiva (hydrolýza, oxidácia, redukcia); 
2. fáza – konjugačné reakcie; ide o syntetické reakcie liečiva alebo jeho metabolitov 

najčastejšie s kyselinou glukurónovou alebo sírovou; pri týchto reakciách vznikajú netoxické, 
vo vode dobre rozpustné zlúčeniny, ktoré sa ľahko vylučujú z organizmu; 

3. fáza – vylučovanie. 
 
Poznámka: 

• často je tá istá látka metabolizovaná súčasne rôznymi spôsobmi; 
• keďže metabolizmus liečiv prebieha v pečeni, každá zmena funkcie pečene vedie k po-

ruchám biotransformácie; 
• väčšina biotransformačných enzýmov je indukovateľných, t. j. ich množstvo v prítom-

nosti cudzorodých látok vzrastá, čo môže ovplyvňovať metabolizmus iných látok (in-
terakcie) 
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6.1. Vylučovanie (eliminácia) liečiv 

Vylučovaním liečiva alebo jeho metabolitov sa znižuje jeho koncentrácia v tkanivách, 
čo sa prejaví poklesom účinku. 

 
Vylučovanie obličkami (renálne, močom) 
Ide o najvýznamnejší a najčastejší spôsob vylučovania. Intenzita vylučovania závisí od: 
1. glomerulárnej filtrácie, pri ktorej vzniká primárny moč – ide o ultrafiltráciu vody, 

iónov a nízkomolekulových látok rýchlosťou asi 120 cm3.min-1. Neprefiltrujú sa len 
tie liečivá a metabolity, ktoré majú veľkú molekulu, alebo tie, ktoré sa pevne viažu 
na bielkoviny krvnej plazmy. 

2. tubulárnej resorpcie, pri ktorej vzniká definitívny moč. V tubulárnom systéme ne-
frónu sa spätne vstrebáva voda, lipofilné (nepolárne, hydrofóbne) liečivá a metaboli-
ty (objem primárneho moču sa zmenší zhruba 100x). 

 
Faktory ovplyvňujúce vylučovanie obličkami 

a) funkcia obličiek – ak je činnosť obličiek porušená, vylučovanie liečiv a metaboli-
tov je nedostatočné – nastáva kumulácia liečiv v organizme, čo je príčinou silných 
nežiadúcich až toxických účinkov; 

b) príjem tekutín – príjem môžu ovplyvniť aj ďalšie liečivá napr. diuretiká, anti-
diuretiká a pod.; 

c) pH moču – alkalické metabolity sa dobre vylučujú pri nízkych hodnotách pH, kys-
lé metabolity naopak pri jeho vysokých hodnotách. 

 
Ďalšie spôsoby vylučovania sú vylučovanie tráviacim ústrojenstvom – slinami, žlčou, 

stolicou (nevstrebané látky po perorálnom podaní), vylučovanie pľúcami (prchavé látky), 
vylučovanie mliekom (hlavne látky dobre rozpustné v tukoch a slabo zásadité látky), vylučo-
vanie potom. 

7  Ú Č I N K Y  L I E Č I V  

Účinok liečiva je výsledkom interakcie liečiva s molekulami v organizme človeka. Pre-
javuje sa zmenami fyziologických funkcií bunky, tkaniva alebo orgánu. Mechanizmus pôso-
benia liečiv je rôzny a v niektorých prípadoch stále neznámy. Miesto pôsobenia liečiva je na 
povrchu alebo vnútri buniek. Liečivo vstupuje do interakcie s aktívnymi miestami na povrchu 
bunky, s vnútrobunkovými štruktúrami alebo enzýmami.  

Z hľadiska pôsobenia liečiva rozlišujeme účinok na molekulovej úrovni a účinok na celý 
organizmus. 

7.1. Účinky liečiv na molekulovej úrovni 

Týmito účinkami sa zaoberá biochemická (molekulová) farmakológia a rozlišuje dva 
základné typy účinkov – nešpecifický a špecifický. 

PDF vytvorené pomocou súšobnej verzie pdfFactory Pro www.pdffactory.sk

http://www.pdffactory.sk


ÚČINKY LIEČIV 

15 

7.1.1. Nešpecifický účinok 

Nešpecifický účinok vyvolávajú chemicky rôznorodé látky, ktoré majú rovnakú určitú 
fyzikálnu alebo chemickú vlastnosť. Látka účinkuje iba na základe svojich všeobecných fyzi-
kálnochemických vlastností bez ohľadu na jej chemickú štruktúru alebo konfiguráciu moleku-
ly. Účinok nešpecificky pôsobiacich látok závisí len od dávky a koncentrácie. 

Príklady: 
• Všetky prchavé v tukoch rozpustné látky môžu vyvolať narkózu. 
• Oxidačné a redukčné činidlá inaktivujú rozličné jedovaté látky (KMnO4 sa používa 

na výplach žalúdka pri otrave alkaloidmi a bielym fosforom). 
• Látky s veľkým aktívnym povrchom častíc sa používajú ako adsorbenciá. 
• Rádionuklidy sa používajú na diagnostiku a terapiu.. 
• Röntgenokontrastné látky, napr. síran bárnatý na diagnostiku. 

7.1.2. Špecifický účinok 

Špecifický účinok je podmienený konkrétnou štruktúrou liečiva. Molekuly liečiva sa 
naviažu na špeciálne miesta na povrchu bunky, čím sa dá do pohybu sled biochemických re-
akcií, ktoré vnímame ako viditeľný účinok liečiva. Tieto špeciálne väzbové miesta bunky ale-
bo enzýmu sa nazývajú receptory. 

Zistilo sa, že väčšina receptorov sú makromolekuly bielkovín. Bunky majú veľa typov 
receptorov, pričom každý z nich má schopnosť viazať len určité liečivo alebo látky telu vlast-
né. Často už malá zmena v štruktúre molekuly liečiva znemožňuje jeho väzbu na receptor. 
Molekulová hmotnosť, tvar molekuly a rozloženie elektrických nábojov molekuly určujú, ako 
ochotne sa liečivo bude viazať na určitý receptor. 

Schopnosť liečiva naviazať sa na receptor a vytvoriť s jeho molekulovou štruktúrou 
komplex sa nazýva afinita liečiva na receptor. Medzi molekulou liečiva a receptorom sa 
vytvorí väzba. Môže to byť väzba kovalentná, iónová, vodíková, Van der Waalsova alebo 
dipólové sily. Príťažlivé sily medzi opačne nabitými časticami majú veľký význam pre prie-
storovú orientáciu molekuly liečiva, jej nasmerovanie a pritiahnutie k receptoru. Ostatné väz-
by umožňujú naviazanie celej molekuly liečiva na receptor. 

 
Interakcia liečivo – receptor  
Schopnosť liečiva ovplyvniť po naviazaní na receptor bunkové funkcie sa nazýva vnú-

torná aktivita. Prejavuje sa ako účinok liečiva. Liečivá, ktoré majú k receptoru afinitu i vnú-
tornú aktivitu, sa nazývajú agonisti. Agonisti po väzbe na receptor zvyšujú bunkovú aktivitu 
– stimulujú receptor a nastáva biologická odpoveď. 

Liečivá, ktoré majú k receptoru afinitu, ale nemajú vnútornú aktivitu, sa nazývajú anta-
gonisti. Tieto látky sa naviažu na receptor, ale ho neaktivujú, nedochádza k biologickej odpo-
vedi. Obsadením receptora znemožňujú väzbu iných látok (agonistov) a nastáva útlm – inhi-
bícia. 
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7.2. Účinky liečiv na celý organizmus 

Liečivo vyvoláva v organizme zmeny, ktoré sú výsledkom vzájomného pôsobenia lieči-
va a tkaniva. Nazývame ich účinok liečiva. Účinok liečiva je možné klasifikovať z viacerých 
hľadísk. 

 
Z kvantitatívneho hľadiska rozlišujeme účinky budivé a tlmivé. 
Budivé účinky sú také, ktoré vedú k zvýšeniu funkcie. Medzi budivé účinky patrí: 
1. Stimulácia. Stimulačný účinok je mierne zvýšenie funkcie v rámci fyziologickej 

normy. 
2. Excitácia. Excitačný účinok je silné zvýšenie funkcie alebo činnosti na hranicu, prí-

padne nad hranicu fyziologickej normy. 
Tlmivé účinky sú také, ktoré vedú k zníženiu funkcie. Patrí medzi ne: 
1. Inhibícia. Inhibičný účinok je čiastočné zníženie a oslabenie určitej funkcie v me-

dziach fyziologickej normy. 
2. Depresia. Depresívny účinok je čiastočné utlmenie funkcie na hranicu fyziologickej 

normy. 
3. Paralýza. Paralytický účinok znamená úplné potlačenie funkcie. Môže viesť k ochr-

nutiu až k smrti. 
 
Podľa miesta pôsobenia liečiva rozlišujeme účinok miestny a resorpčný (systémový). 
1. Miestny účinok liečiva sa prejavuje len v mieste jeho aplikácie (koža, sliznica). 
2. Resorpčný účinok majú liečivá, ktoré sa z miesta aplikácie vstrebávajú a vyplavujú 

sa k cieľovému orgánu, kde pôsobia. Takto účinkuje väčšina liečiv. 
 

Obr. 7–1: Základné typy receptor - efektorových komplexov. Stimulácia cyplazmatických receptorov 
lipofilnými látkami vedie k dlhodobým účinkom daných transkripciou jadrovej DNA. V membránach sa 
nachádzajú tri rodiny R-E komplexov: receptory spojené s enzýmami, s iónovými kanálmi a s prenášačom 
(T), ktorým je G regulačný proteín. R - receptor, E - efektor. 
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Podľa zmien vyvolaných účinkom liečiva rozoznávame reverzibilný a ireverzibilný úči-
nok. 

1. Reverzibilný (vratný) účinok má obmedzené trvanie. Ovplyvnený orgán sa po urči-
tom čase, po odznení účinku, vracia k pôvodnej činnosti. 

2. Ireverzibilný (nevratný) účinok má za následok trvalé, nevratné zmeny. 
 
Podľa prejavenia sa v organizme poznáme účinok liečiva priamy a nepriamy. 
1. Priamy účinok liečiva je taký, ktorý sa prejaví na cieľovom orgáne. 
2. Nepriamy (sekundárny) účinok liečiva sa prejaví v zmene funkcie iných orgánov 

ako cieľového. Napríklad kardiotoniká majú priamy účinok na srdce, posilňujú čin-
nosť srdca. Zlepší sa tým krvný obeh, prekrvenie obličiek a vylučovanie vody. Ne-
priamym účinkom kardiotoník je diuretický účinok. 

 
Liečivo má len zriedka iba jeden ohraničený účinok. Zvyčajne má viac možných účin-

kov. Účinok, ktorý vedie k dosiahnutiu terapeutického efektu, je hlavný účinok. Ostat-
né účinky liečiva, ktoré nesúvisia s terapeutickým efektom, sú vedľajšie (nežiaduce) účinky. 

Všetky účinky liečiva, ktoré sa dajú terapeuticky využiť, tvoria indikačnú oblasť – in-
dikáciu liečiva. 

V niektorých prípadoch by podané liečivo mohlo spôsobiť vážne poškodenie organiz-
mu, prípadne ohroziť život. Vtedy sa liečivo nesmie podať – hovoríme o kontraindikácii 
liečiva. 

Doba latencie je čas, ktorý uplynie od podania liečiva po prvé prejavy jeho účinku. Ak 
účinok nastupuje rýchlo, doba latencie je krátka. Po podaní niektorých liečiv (psychofarmaká) 
sa účinok prejaví až po dlhšom čase, niekedy aj po niekoľkých dňoch. Vtedy je doba latencie 
dlhá a účinok liečiva neskorý. 

8  D Á V K Y  

Dávka je množstvo podaného liečiva, od ktorého závisí účinok liečiva. Nie každý člo-
vek reaguje na liečivo rovnako a často je potrebné dávku upravovať. 

Veľkosť dávky je ovplyvnená vekom pacienta, jeho pohlavím, hmotnosťou a zdravot-
ným stavom. 

8.1. Druhy dávok 

Terapeutická dávka je dávka bežne používaná v terapii, ktorá vyvolá želaný liečebný 
efekt. 

 
Maximálna dávka je dávka liečiva, ktorú nesmie lekárnik pri príprave a vydávaní lieku 

prekročiť, ak to lekár na recepte výslovne neoznačil. 
Terapeutické a maximálne dávky sa udávajú pre jednotlivé podanie (jednotlivá dávka) 

a pre podanie počas 24 hodín (denná dávka). 
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Toxická (jedovatá) dávka je dávka liečiva, ktorá vyvolá príznaky otravy. 
 
Letálna (smrteľná) dávka je dávka liečiva, ktorá môže spôsobiť smrť. Často sa udáva 

symbolom LD50, čo je stredná smrtiaca dávka (dosis letalis) – dávka, pri ktorej zahynie v ex-
perimente 50% pokusných zvierat. 

 
Terapeutický index je pomer medzi jedovatou a liečebnou dávkou. Vyjadruje pomer 

medzi účinnosťou a nebezpečenstvom.: 

50

50
i ED

LDT = , 

kde ED50 je stredná účinná dávka (dosis effectiva media) – je to dávka, ktorá vyvolá po-
žadovaný liečebný efekt u 50% sledovaných jedincov. 

Terapeutický index slúži na vyjadrenie bezpečnosti liečiva. 
 
Nerovnomerná dávka – je zložená najčastejšie z prvej tzv. nárazovej dávky a ďalších 

tzv. udržiavacích dávkach. 
 
Terapeutické dávky pre deti 
Terapeutické dávky oficiálnych liečiv pre deti sú uvedené v platnom liekopise. 
Pri ostatných liečivách sa dávky vypočítavajú z dávok pre dospelých, pričom sa vychá-

dza z veku, hmotnosti a povrchu tela dieťaťa. Podľa skúseností je najvhodnejšie a najpresnej-
šie určenie dávky pre deti vzhľadom na povrch tela. Na výpočet dávky sa používa vzorec: 

dospelýchpredávka
1,7

mvdieťaťatelapovrchdávkadetská
2

×=  

 Plocha povrchu tela v m2 sa môže určiť pomocou nomogramu podľa hmotnosti a výšky 
dieťaťa. 

8.2. Závislosť účinku na dávke 

Vo väčšine 
prípadov platí, že v 
určitom rozsahu 
dávok vyvolá väčšia 
dávka zodpoveda-
júcu väčšiu reakciu. 
Tento vzťah medzi 
dávkou a účinkom 
nie je aritmetický, 
ale logaritmický.  

 

Obr. 8–1: Vzťah medzi dávkou a účinkom. Osa x - dávka v logaritmickej mierke, 
osa y - účinok v lineárnej mierke. 
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Nemá zmysel pokúšať sa dosiahnuť maximálny účinok zvyšovaním dávok, pretože: 
1. vzťah medzi dávkou a účinkom je logaritmický, 

• na štvornásobné zvýšenie účinku dávky „1“ potrebujeme jej tridsaťnásobok; 
2. veľkosť použiteľnej dávky je limitovaná nežiadúcimi vedľajšími účinkami, 

• dávka „10“ je prakticky nepoužiteľná (toxická); 
3. zamýšľané zvýšenie účinku môže ležať mimo rozsah dávok, v ktorom logaritmický 

vzťah platí, 
• nie je možné dosiahnuť účinok „110“. 

9  Z M E N Y  Ú Č I N K U  L I E Č I V A  P R I  
O PA K O VA N O M  P O D Á V A N Í  

Pri dlhodobom podávaní niektorých liečiv dochádza k tomu, že ich účinok sa postupne 
mení kvantitatívne, niekedy aj kvalitatívne. 

 
1) Kumulácia (hromadenie) liečiva 

Nastáva vtedy, ak je liečivo privádzané do organizmu v ďalších dávkach rýchlejšie, než 
sa predchádzajúca dávka stačila vylúčiť. To môže viesť k podstatnému zosilneniu nielen tera-
peutických účinkov, ale aj nežiadúcich a toxických. 

 
2) Tolerancia (návyk, jednoduchý návyk) 

Ide o pomalé postupné znižovanie účinku opakovaných dávok liečiva. Na dosiahnutie 
pôvodného účinku je potrebné dávky zvyšovať. Tolerancia je veľmi častá pri mnohých lieči-
vách (hypnotiká, laxanciá, vazodilatanciá a pod.). Náhle prerušenie dávky nespôsobuje absti-
nenčné príznaky. 

Na zabránenie vzniku tolerancie sa odporúča nepodávať lieky zbytočne dlho, prípadne 
pri dlhodobom podávaní je vhodné striedať rôzne liečivá s podobnými účinkami. 

 
3) Toxikománia (lieková závislosť) 

Vyvolávajú ju látky s euforizujúcim účinkom. Psychické a somatické (telesné) zmeny 
vyvolané chronickým zneužívaním môžu viesť až k rozpadu osobnosti a k fyzickému zrúteniu 
pacienta. 

 Pri hodnotení liekovej závislosti je potrebné rozlišovať 5 rozdielnych javov: 
a) psychická závislosť (nutkavé zneužívanie) – chorobná túžba po euforizačnom účin-

ku, čiže po ďalšej dávke; 
b) tolerancia; 
c) somatická (telesná, fyzická) závislosť – ide o vznik rôzne ťažkých abstinenčných 

príznakov po náhlom prerušení dávok (nepokoj, tras, nevoľnosť, vracanie, hnačka, 
kŕče, záchvaty podobné epileptickým, desivé predstavy, delírium, obehové zlyhanie); 

d) tkanivová a orgánová toxicita látky; 
Príklad: 
Dlhodobé užívanie opiátov znižuje celkovú odolnosť organizmu, spôsobuje poruchy 

trávenia a smrteľný priebeh banálnych infekcií. V prípade užívania alkoholu dochádza k po-
škodeniu CNS, pečene a sliznice žalúdka. 
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e) sociálna a individuálna škodlivosť – ide predovšetkým o funkčné, psychické a mo-
rálne poškodenie závislej osoby. 

Príklad: 
Chronický morfinizmus vedie u viac ako 90% toxikomanov k telesnému chátraniu, stra-

te záujmu o prácu a o otázky nesúvisiace so získaním dávky, a tak vedie i k vyradeniu zo spo-
ločnosti a k hlbokému telesnému a morálnemu úpadku. 

 
Tab. 9–1: Prehľad hlavných typov liekovej závislosti 

Skupina Príklady látok 
Psychic-
ká závis-

losť 
Toleran-

cia 
Somatic-
ká závis-

losť 
Orgánová 

toxicita 
Indiv. a spol. škod-

livosť 
Euforizu-

júci účinok 

morfín morfín, jeho deriváty a 
náhrady +++ +++ +++ 

bronchy, 
GIT, znížená 

odolnosť 
morfinizmus blažený kľud 

(útlm) 

barbituráty, 
alkohol hypnotiká, etanol ++ + ++ CNS, pečeň, 

obeh 
barbiturizmus, alkoho-

lizmus 
opojenie 

(útlm) 

amfetamín amfetamín, fenmetra-
zín, metylfenidát ++ ++ –  agresivita, psychózy 

pocit zvýše-
nej telesnej i 
psychickej 
výkonnosti 
(excitácia) 

halucinogény LSD, meskalín + + –  zníženie súdnosti, 
násilné činy 

halucinácie 
(zrakové u 

LSD) 

kokaín kokaín ++++ (–) – znížená 
odolnosť perzekučné bludy 

pocit sily a 
neobmedze-
ných dušev-
ných schop-
ností (excitá-

cia) 

hašiš marihuana, Resina 
cannabis ++ – –  prechod na nebez-

pečnejšie látky 
bezstarostné 
veselie alebo 

snívanie 

1 0  V Z Á J O M N É  V Z Ť A H Y  L I E Č I V  –  
I N T E R A K C I A  

Ak chceme ovplyvniť nielen príčinu, ale aj rôzne prejavy choroby, podávame súčasne 
niekoľko liečiv naraz. Takto podané liečivá sa v organizme navzájom ovplyvňujú – toto 
ovplyvnenie sa nazýva interakcia.  

Interakcia je prejav vzájomného spolupôsobenia dvoch alebo viacerých liečiv a iných 
látok (potravín, alkoholu), podaných súčasne alebo za sebou, vo vnútri či na povrchu orga-
nizmu. Dôsledkom interakcií môže byť zvýšenie alebo zníženie účinku, prípadne vznik nové-
ho, neočakávaného účinku. 

Podľa mechanizmu vzniku rozoznávame interakcie farmakokinetické, farmakodynamic-
ké, farmaceutické a biofarmaceutické. 
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10.1. Farmakokinetické interakcie 

Pri týchto interakciách ovplyvňuje jedna látka vstrebávanie, transport (väzbu na plaz-
matické bielkoviny), biotransformáciu a vylučovanie druhej látky. Týmto spôsobom sa väčši-
nou zosilňujú alebo zoslabujú všetky účinky liečiva, pretože sa mení množstvo účinnej látky 
v organizme. 

10.1.1. Ovplyvnenie vstrebávania 

Vstrebávanie z GIT ovplyvňujú látky meniace pH, laxanciá a látky ovplyvňujúce moto-
riku čriev (peristaltické pohyby). 

Príklad: 
Alkalizujúce látky a antacidá zvyšujú vstrebávanie slabo zásaditých látok (napr. opioid-

ných analgetík) a znižujú vstrebávanie slabo kyslých látok (napr. salicylátov a sulfónamidov). 

10.1.2. Ovplyvnenie transportu (väzby na bielkoviny) 

Väčšina liečiv sa transportuje krvou po väzbe na krvné bielkoviny, pričom liečivo via-
zané na bielkovinu je neúčinné. Liečivá s vysokou afinitou k bielkovinám sa môžu z tejto 
väzby vzájomne vytesňovať a tým zvyšovať množstvo účinnej látky. Výsledkom môže byť 
zosilnenie terapeutického, ale aj toxického účinku vytesneného liečiva (predávkovanie). 

Príklad: 
Pri súčasnom užívaní kumarínových antikoagulancií a salicylátov alebo pyralozónov 

(antireumatiká, antiflogistiká) dochádza k poklesu podielu viazaných kumarínových antiko-
agulancií z 98% na 96% v dôsledku ich vytesnenia z väzby na bielkovine, čím sa zvýši ich 
účinok dvojnásobne. Dôsledkom je možný vznik prudkého krvácania ohrozujúceho život pa-
cienta. 

10.1.3. Ovplyvnenie biotransformácie 

Ak jedno liečivo zníži aktivitu biotransformačných enzýmov, biotransformácia druhých 
liečiv sa spomalí, ich koncentrácia v organizme stúpne a účinok sa zvýši. Ak jedno liečivo 
zvýši aktivitu biotransformačných enzýmov, biotransformácia druhých liečiv sa urýchli, ich 
koncentrácia v organizme klesne a účinok sa zníži. 

Príklad: 
Fenobarbital (hypnosedatívum) znižuje účinok u viac ako 500 liečiv (kumarínové anti-

koagulanciá, kardiotoniká, steroidné hormóny, ... ). 

10.1.4. Ovplyvnenie vylučovania 

Súčasne podané liečivá môžu zrýchliť vylučovanie druhej látky, pričom skrátia a osla-
bia jej účinok. Spomalenie vylučovania naopak zosilní terapeutický efekt, ale môže mať i ne-
žiadúce účinky (kumulácia). 

Ovplyvniť vylučovanie môžu látky meniace pH moču (napr. do alkalizovaného moču sa 
rýchlejšie vylučujú kyslé liečivá – kombinácia alkalických minerálok a sulfónamidov). 
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10.2. Farmakodynamické interakcie 

Vznikajú vzájomným ovplyvňovaním liečiv v cieľovom orgáne. Môžu byť spôsobené 
väzbou na ten istý receptor. 

Ide o tieto prejavy: 
Synergizmus – výsledný účinok dvoch súčasne podaných liečiv je silnejší ako pri jed-

notlivom podaní. 
Antagonizmus – protichodné pôsobenie podávaných liečiv, čím sa účinok zníži alebo 

úplne potlačí. 
Synergizmus a antagonizmus umožňujú malými dávkami rôznych liečiv dosiahnuť zo-

silnenie žiadaného účinku (napr. analgetické a spazmolytické zmesi) a vhodne odstraňovať 
nepríjemné vedľajšie účinky. 

Senzibilizácia – jedno liečivo zvyšuje citlivosť orgánu alebo tkaniva na pôsobenie dru-
hého liečiva, čím sa zosilní jeho účinok (napr. vápenaté katióny zvyšujú citlivosť srdcového 
svalu na kardiotoniká). 

10.3. Farmaceutické interakcie 

Tieto interakcie sú ovplyvňované fyzikálnymi a chemickými vlastnosťami liečiv a vzni-
kajú buď v liekovej forme (mimo organizmu  – pri nevhodnej kombinácii látok pri príprave 
lieku môžu prebiehať redoxné reakcie, zrážacie alebo acidobázické reakcie – inkompatibilita), 
alebo pri vstupe do organizmu (ide o biofarmaceutické interakcie – napr. tetracyklín reaguje 
s dvojmocnými a trojmocnými katiónmi kovov za vzniku nerozpustných komplexov). 

1 1  N E Ž I A D Ú C E  Ú Č I N K Y  L I E Č I V  

Po podaní liečiva do organizmu sa rozvinie jeho účinok. Takmer všetky liečivá majú 
okrem hlavných – žiadúcich – účinkov aj účinky vedľajšie (nežiadúce). Tieto účinky môžu 
byť relatívne nežiadúce (ovplyvňujú, ale nepoškodzujú organizmus) alebo toxické (poškodzu-
jú organizmus). 

Nežiadúce účinky sa môžu prejaviť hneď po podaní (napr. alergia) alebo po určitom ča-
se (napr. vaginálna rakovina dcéry sa môže zjaviť až po rokoch od užívania dietylstilbestrolu2  
matkou počas gravidity). Nežiadúce účinky môžu byť reverzibilné (po skončení aplikácie 
liečiva zmiznú) alebo ireverzibilné (trvalé nežiadúce účinky, prejavujú sa poškodením orgá-
nov). 

Medzi najvážnejšie nežiadúce účinky patria alergické reakcie, karcinogénne účinky, 
mutagénne (teratogénne) účinky a lieková závislosť. 

11.1. Alergické reakcie 

Ide o autoimunitné reakcie vyvolané liečivom (antigén). Pre vznik alergie je potrebný: 

                                                
2 Stilbény sú syntetické zlúčeniny s estrogénnym účinkom. Používajú sa pri liečbe rakoviny prostaty a po meno-
pauze pri liečbe rakoviny prsníka. 
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1. predchádzajúci kontakt s príslušnou alebo chemicky podobnou látkou, 
2. ďalší kontakt s látkou v dobe, keď sú už aktivované obranné mechanizmy organiz-

mu (protilátky, lymfocyty). 
Alergickú reakciu vyvolá už malé množstvo príslušnej látky (napr. penicilín vyvo-

lá alergickú reakciu pri dávke 10-9 g, dávka 10-6 g môže spôsobiť smrť). 
 
Základné typy alergických reakcií sú: 
1. Bezprostredný typ alergie – alergické reakcie sa objavujú v priebehu niekoľkých 

minút po kontakte s liečivom; tento typ je spôsobený protilátkami a histamínom. 
2. Oneskorený typ alergie – alergické reakcie sa objavujú do 48 hodín; tento typ je 

spôsobený imunitnými bunkami. 

11.2. Karcinogénne účinky 

Karcinogény sú látky, ktoré vyvolávajú vznik zhubných nádorov. V organizme sa me-
nia na silne reaktívne zlúčeniny, ktoré môžu reagovať s nukleovými kyselinami aj s bielkovi-
nami, a tak ich poškodiť. 

Nové lieky sa pred zavedením skúšajú na karcinogenitu, ale spoľahlivé zistenie karci-
nogénneho účinku pre človeka je dosť ťažké. 

V súčasnosti prevláda názor, že znižovaním energetickej hodnoty stravy sa znižuje aj 
karcinogenita látok (menej tuku, viac rastlinných zložiek). 

Medzi dokázané karcinogény patria: cigaretový dym, ako aj dym vznikajúci spaľova-
ním, potravinové plesne, azofarbivá, niektoré alkaloidy. Z liečiv sú podozrivé alkylujúce cy-
tostatiká, anabolické steroidy, perorálne antikoncepčné látky, fenacetín (analgetikum–
antipyretikum – nepoužíva sa), rezerpín (neuroleptikum, antihypertenzívum – nepoužíva sa), 
dietylstilbestrol a iné. 

11.3. Mutagénne účinky 

Mutagénne účinky majú látky, ktoré poškodzujú molekuly DNA. Ak látka poškodzuje 
vyvíjajúce sa embryo, ide o teratogénny účinok. 

Mutagény môžu vyvolať poškodenie pri podaní kedykoľvek počas gravidity, dokonca 
u žien až 1 rok pred otehotnením a u mužov až 3 mesiace pred oplodnením. 

 
Účinok ostatných teratogénov závisí od fázy vývoja plodu: 
1) obdobie blastogenézy (do 17. dňa vývoja) 
V tomto období malformácie nevznikajú, pretože menšie poškodenia sa neprejavia, pri 
väčšom poškodení embryo zahynie a vstrebe sa. 
2) obdobie organogenézy (medzi 17. a 90. dňom vývoja) 
Ide o najkritickejšie obdobie pre vznik malformácií orgánov, pretože teratogénna látka 
môže ovplyvniť vývoj zakladajúcich sa orgánov. 

Príklad: 
Najznámejším teratogénom je talidomid (CONTERGAN), ktorý bol uvedený zač. 
60. rokov na západoeurópsky trh ako mierne sedatívum. Pravdepodobne spôsobila 
ťažké poškodenia končatín asi u 10 000 detí. Podanie v 17. dni tehotenstva zna-
menalo takmer 100% vznik malformácií. 
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3) 2. a 3. trimester 
V tomto období vývoja malformácie prakticky nevznikajú (orgány sú plne vyvinuté). 
 
Ako teratogénne sa označujú liečivá talidomid, cytostatikum aminopterín a ďalšie cy-

tostatiká a imunosupresíva, androgény (používajú sa na podporu anabolických procesov po 
vyčerpávajúcich chorobách a pri osteoporóze). Medzi podozrivé teratogény sa zaraďujú korti-
kosteroidy, perorálne antidiabetiká, neomycín, streptomycín, tetracyklíny, vitamín A a soli 
lítia. 

 
Z hľadiska užívania liečiv, ktoré by mohli pôsobiť ako teratogény, existujú tri problé-

my: 
1. žena sa väčšinou včas (do 17. dňa) nedozvie, že je tehotná, 
2. určenie potenciálnych teratogénov nie je presné, 
3. nepriaznivé účinky sa môžu prejaviť aj po 1. trimestri. 

 
Z týchto dôvodov je nutné: 

1) po celý plodný vek ženy 
a) podľa možnosti vyhýbať sa teratogénnym látkam 
b) podľa možnosti obmedziť príjem liekov na minimum 

2) po celú dobu gravidity 
a) absolútne sa vyhýbať teratogénnym látkam 
b) podľa možnosti vyhýbať sa akémukoľvek príjmu liekov 

3) počas 1. trimestru 
a) absolútne sa vyhýbať teratogénnym látkam 
b) okrem nevyhnutných prípadov vyhýbať sa akémukoľvek príjmu liekov 

1 2  V Ý V O J  N O V Ý C H  L I E Č I V  

Vývoj nového lieku zahrnuje prvky výskumno-vývojového procesu, všeobecne platné 
pre vývoj každého nového výrobku. Liek je určený chorému človeku, ktorému sa pomocou 
neho vracia zdravie, regulujú sa biologické procesy a umožňuje mu plne alebo čiastočne ná-
vrat do spoločenského života. Svetové štatistiky odhadujú dobu potrebnú na získanie poznat-
kov, ktoré sú nevyhnutné na zavedenie nového lieku, na 10 – 15 rokov, pričom výskumné 
práce s liečivom pokračujú aj po jeho zavedení do terapie. 

12.1. Zdroje nových liečiv 

a) Využitie ľudových skúseností. Vzťahuje sa na liečivá prevažne prírodného pôvodu. Je 
to historicky najstarší spôsob objavu liečiv. 

b) Obmena chemickej štruktúry známej účinnej látky. Keď sa objaví látka s potreb-
nými účinkami, intenzívne sa skúma vplyv rôznych chemických obmien molekuly na 
použiteľnosť danej látky (náhodná alebo cielená syntéza). 

c) Farmakologický výskum. Hodnotí látky, ktoré sú presne chemicky definované, ale 
s neznámymi vlastnosťami. Týmto výskumom sa otestujú najzákladnejšie účinky. Je to 
priebežný výber – skríning. 
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12.2. Predklinické skúšky 

Farmakologickým výskumom sa začína séria predklinických skúšok, uskutočňovaných 
na laboratórnych zvieratách a ich izolovaných orgánoch. Sledujú sa: 

1. Farmakodynamické parametre – výber najlepších štruktúr, oblasti účinku v orga-
nizme, kde má liečivo pôsobiť, a mechanizmus ich účinku. 

2. Farmakokinetické parametre – absorpcia, väzba na plazmatické bielkoviny, biotran-
sformácia, eliminácia, hladina liečiva v krvi, koncentrácia liečiva v jednotlivých orgá-
noch. 

3. Toxikologické parametre – overenie bezpečnosti liečiva a jeho toxicity na ľudský or-
ganizmus. 

Zistenie toxikologických parametrov liečiva je najťažšie a najzložitejšie. Patrí sem na-
príklad skúška na toxicitu, ktorá sa robí najčastejšie na krysách a myšiach. Určí sa LD50 prí-
pravku, ktorá spôsobí smrť polovice pokusných zvierat, a porovnáva sa s LD50 štandardu. Pri 
skúške sa použije 3 až 6 dávok štandardu s rozličnými koncentráciami tak, aby po najnižšej 
dávke zahynulo asi 10 % zvierat a po najvyššej dávke 90 % zvierat v skupine. Liečivo sa apli-
kuje v rovnakej koncentrácii ako štandard. 

Akútna toxicita preverená u rôznych pokusných zvierat sa robí aplikáciou liečiva rôz-
nymi prívodnými cestami. 

Chronická toxicita je sledovanie toxicity u rôznych laboratórnych zvierat počas 3 až 4 
mesiacov. 

Infúzna letálna toxicita je sledovanie fyziologických, biochemických, morfologických a 
mikroskopických zmien pri jednorazovom podaní rôznych dávok rozličným druhom pokus-
ných zvierat. 

S osobitným zameraním sa vykonávajú skúšky na karcinogenitu, teratogenitu  a muta-
genitu. 

Keď sú výsledky priaznivé, dokumentácia o skúšanej látke sa predloží Komisii pre nové 
liečivá pri Ministerstve zdravotníctva (MZ) SR, ktorú tvoria viacerí odborníci a je poradným 
orgánom Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL), so žiadosťou na povolenie klinického 
skúšania. 

12.3. Klinické skúšky 

Vlastné klinické hodnotenie sa člení na niekoľko etáp: 
I. Prvé podanie liečiva človeku – malej skupine zdravých dobrovoľníkov, zväčša zdravot-

níckych pracovníkov. 
II. Orientačné (úvodné) klinické štúdium. Prvé overenie predpokladaného účinku u člo-

veka. Liečivo sa hodnotí na chorých osobách v indikáciách, ktoré sú hlavnými predpo-
kladanými indikáciami skúmaného liečiva. 

III. Rozšírené klinické štúdium – získanie čo najväčšieho počtu údajov o účinku nového 
liečiva na človeka. Podáva dôkaz o terapeutickej účinnosti liečiva a jeho relatívnej bez-
pečnosti v porovnaní s iným liečivom, považovaným v tom čase za najúčinnejšie liečivo 
v danej indikácii. Patrí sem  kontrolované   klinické  štúdium, keď  sa  vylučujú  subjek-
tívne a náhodné faktory pri hodnotení vlastného farmakodynamického účinku látky. 

IV. Postregistračné hodnotenie, monitorovanie nežiaducich účinkov liečiv (NÚL). Lieči-
vo, ktoré úspešne prešlo predpísanými skúškami, je registrované Ministerstvom zdravot-
níctva SR. Len registrované liečivá (aj zahraničné) sa môžu bežne používať. 
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Každé nové liečivo sa v terapeutickej praxi sleduje počas aspoň piatich rokov, a to 
so zameraním na nové poznatky o jeho účinku, druhu, počte NÚL, kontraindikáciách, indiká-
ciách a pod. 

Klinické skúšky sa vykonávajú na vybraných pracoviskách, spočiatku na malých, vhod-
ne vybraných skupinách pacientov. Jednej skupine sa podáva skúšané liečivo, ďalším porov-
návacie, t. j. indikované liečivo. Posledná skupina dostáva neúčinnú liekovú formu – placebo. 

Na zabezpečenie maximálnej objektivity sa klinická skúška vykonáva metódou dvojité-
ho slepého pokusu. Pacienti jednotlivých skupín ani ošetrujúci lekári nevedia, ktorej skupine 
sa podáva skúšané, ktorej porovnávacie liečivo a ktorej placebo. Iba lekár, ktorý vedie pokus, 
pozná, aké látky sa ktorej skupine pacientov podávajú. 

Priaznivé výsledky dovoľujú v ďalších fázach rozšíriť klinické skúšky na väčšie skupi-
ny pacientov. 

12.4. Biologické skúšky 

Na presné vyjadrenie účinnosti vystačíme u väčšiny liečiv – pokiaľ ide o čisté látky – 
s vymedzením stupňa čistoty a dávky v hmotnostných jednotkách. Tento spôsob je vhodný 
pre liečivá, ktoré sa dajú dokonale chemicky charakterizovať, t. j. pre chemicky dokonalé 
liečivá. Hmotnosť uvedených látok udáva množstvo účinných látok, a tým aj účinok liečiva. 

Toto však nie je možné napríklad pri liečivách bielkovinovej povahy, hormónoch, vita-
mínoch, antibiotikách, tkanivových prípravkoch a organopreparátoch, ktoré sa nedajú dokona-
le chemicky definovať. Môžu obsahovať kolísavý podiel skutočne účinných zložiek. Množ-
stvo účinných látok v týchto liečivách sa nedá stanoviť bežnými chemickými metódami (titrá-
cia, gravimetria) ako pri chemicky čistých látkach. Aby sa predišlo nepresnostiam v dávkova-
ní, treba zistiť celkové množstvo účinnej látky, a to podľa toho, ako pôsobí na živý organiz-
mus alebo jeho orgány. Tento spôsob zisťovania účinnosti liečiv sa nazýva biologická titrácia 
alebo štandardizácia. 

Skúška sa musí vykonať na dostatočnom počte zvierat z rovnorodého súboru (rasa, vek, 
hmotnosť, pohlavie atď.). Pri biologických titráciách sa zistilo, že zvieratá v rôznych kraji-
nách reagujú rozlične na rovnaké množstvo tej istej chemicky nedefinovateľnej látky, čo za-
príčinilo nepresné dávkovanie. Výsledky titrácie neboli všade rovnaké, preto sa v Ženeve ro-
ku 1925 Medzinárodná štandardizačná komisia uzniesla merať účinky spomínaných liekov 
porovnávaním s medzinárodným štandardom, ktorý je čo najpresnejšie definovaný a vyrába 
sa na jednom mieste. Účinnosť týchto liečiv vyjadrujeme v medzinárodných jednotkách, t. j. 
sledujeme, o koľko má skúmaná látka silnejší alebo slabší efekt ako stabilný medzinárodný 
štandard. 

Svetová zdravotnícka organizácia rozdeľuje medzinárodný štandard do jednotlivých štá-
tov a podľa neho sa pripravujú národné štandardy. Medzinárodné štandardy v SR sú uložené 
v Štátnom ústave pre kontrolu liečiv (ŠÚKL), ktorý ich prideľuje podľa potreby domácim 
výrobcom liečiv na prípravu národných štandardov. 

Československý liekopis, 4. vydanie (ČsL 4), uvádza vo všeobecnej časti zoznam po-
užívaných medzinárodných biologických štandardov. Sú to imunologické štandardy, veteri-
nárne imunologické štandardy, farmakologické štandardy (antibiotiká, hormóny, vitamíny, 
enzýmy a i. ) a farmakologické veterinárne štandardy (antibiotiká). 

O tom, či sa skúmaný prípravok líši svojím účinkom od štandardu, môže rozhodnúť šta-
tistické hodnotenie. Podľa druhu odpovede živého organizmu rozlišujeme dva typy biologic-
kých skúšok: 
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1. Pri kvantitatívnej biologickej skúške sa sleduje závislosť veľkosti biologickej reakcie 
od stúpajúcej dávky. 

2. Pri kvalitatívnej biologickej skúške sa zisťuje počet zvierat, u ktorých podaná látka vy-
volala reakciu. 

Cieľom biologických skúšok je buď overenie účinnosti známeho liečiva, alebo určenie 
hodnoty neznámeho liečiva. 

Všeobecná časť ČsL 4 uvádza biologické stanovenie účinnosti týchto liečiv: choriono-
vého gonadotropínu, kortikotropínu, heparínu, inzulínu, oxytocínu, vazopresínu a antibiotík. 
Ďalej sa uvádzajú skúšky na hypotenzné a pyrogénne látky, toxicitu, sterilitu a mikrobiolo-
gickú neškodnosť. 

12.4.1. Skúška na pyrogénne látky 

Pyrogény sú látky polysacharidového charakteru, ktoré po injekčnom podaní vyvoláva-
jú už v minimálnom množstve zvýšenie telesnej teploty. Vznikajú pôsobením mikroorganiz-
mov, sú termostabilné a nedajú sa zničiť sterilizáciou. Vo vode určenej na prípravu injek-
čných alebo infúznych roztokov sa preto musí kontrolovať obsah pyrogénov. 

Pokus sa robí na králikoch, pretože pyrogénne látky spôsobujú vzostup ich rektálnej 
teploty. O všetkých králikoch používaných na skúšky sa vedú záznamy o ich hmotnosti, tep-
lotnej krivke a pod. Voda na injekcie a prípravky, ktoré sa majú testovať, sa musia pred skú-
šaním izotonizovať a sterilizovať. 

Skúška sa vykonáva v miestnosti so stálou teplotou. Králiky sú fixované v osobitných 
držiakoch a v stanovených intervaloch sa im meria teplota rektálnym teplomerom. Skúšaný 
prípravok sa vstrekuje do ušnej žily králika a po určitom čase sa znovu meria rektálna teplota. 
Každá skúška sa robí na troch králikoch. Vzorka vyhovuje, ak ani u jedného králika nestúpne 
teplota nad normu, alebo ak súčet teplôt u troch králikov nepresiahne stanovenú teplotu. 

12.4.2. Skúška na mikrobiologickú neškodnosť 

Dôkaz neprítomnosti patogénnych mikroorganizmov a stanovenie nepatogénnych mik-
roorganizmov sa robí kultiváciou vzorky na vybraných živných pôdach. Roztok, suspenzia 
alebo emulzia skúšaného roztoku sa naočkujú na živné pôdy. 

12.4.3. Skúška na sterilitu 

Prítomnosť mikroorganizmov v liečive sa dokáže ich rozmnožením na špeciálnych živ-
ných pôdach. Pri liečivách, ktoré nemajú obsahovať živé mikroorganizmy, sa skúška obmedzí 
na zistenie, že neobsahujú mikroorganizmy iného druhu. Liečivo vyhovuje skúške na sterilitu, 
ak sa počas inkubačnej doby v nijakej živnej pôde nerozmnožili mikroorganizmy.  
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