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1  Z Á K L A D N É  P O J M Y  

Liekopis 
Účinnú a bezpečnú farmakoterapiu je treba zabezpečiť aj legislatívno-normatívne. 

V súčasnej dobe vo všetkých vyspelých krajinách túto úlohu plní liekopis. Na území nášho 
štátu až do roku 1947 na Slovensku plnil túto úlohu Uhorský liekopis, 3. vydanie z roku 1909 
(Pharmacopoea Hungarica). V Čechách platil do roku 1941 Rakúsky liekopis, 8. vydanie 
(Pharmacopoea Austriaca) a potom až do roku 1947 Nemecký liekopis, 6. vydanie 
(Deutsches Arzneibuch) z roku 1926. Prvý Československý liekopis (Pharmacopoea 
Bohemoslovenica) vyšiel až v roku 1952. Druhé vydanie Československého liekopisu (ČSL 2) 
vyšlo v roku 1959. Do roku 1987 platil ČSL 3 z roku 1972. V roku 1987 zabezpečoval 
legislatívno-normatívnu stránku liečiv ČSL 4. 

V roku 1997 vstúpil do platnosti Slovenský liekopis 1, ktorý sa bude vydávať po 
častiach. Slovenský liekopis vychádza z materiálov Európskej liekopisnej komisie a jeho 
obsah sa prispôsobuje Európskemu liekopisu Ph. Eur. 3. Cieľom je podieľať sa na ochrane 
zdravia tým, že obsahuje záväzné normatívy kvality liečiv a liekov, ktoré musia dodržiavať 
všetci pracovníci, ktorí sa liečivami a liekmi v akejkoľvek podobe zaoberajú. Stanovená 
kvalita je jednou zo základných záruk bezpečnosti liekov pre pacientov a iných užívateľov. 
Normatívy uľahčujú voľný obeh liekov v rámci európskeho priestoru, zaručujú rovnakú 
kvalitu liečiv a liekov exportovaných do krajín mimo Európskej únie a importovaných z 
krajín mimo Európskej únie do krajín, ktoré sú signatármi Dohody o vypracovaní Európskeho 
liekopisu. Slovenský liekopis je súbor technických požiadaviek na prípravu, výrobu, označovanie, 
uchovávanie, predpisovanie, veľkodistribúciu a vydávanie liečiv, pomocných látok, liekových 
foriem a na hodnotenie ich kvality, ako aj viazanosť ich výdaja na lekársky predpis. 

Slovenský farmaceutický kódex je súbor technických požiadaviek na prípravu, 
skúšanie, označovanie, uchovávanie, predpisovanie a vydávanie hromadne pripravovaných 
liekov a individuálne pripravovaných liekov a medziproduktov na ich prípravu. 

Požiadavky uvedené v Slovenskom liekopise a v Slovenskom farmaceutickom kódexe 
je povinný dodržiavať každý, kto zaobchádza s liekmi, používa ich pri poskytovaní zdravotnej 
starostlivosti alebo vykonáva štátny dozor na úseku farmácie. Slovenský liekopis a Slovenský 
farmaceutický kódex vydáva ministerstvo zdravotníctva po dohode s ministerstvom 
pôdohospodárstva všeobecne záväzným právnym predpisom.  

 
Liečivá 
Ako liečivá označujeme látky alebo zmesi látok, ktoré sa podávajú človeku alebo 

zvieraťu na profylaxiu, diagnózu, liečbu či zmiernenie prejavov chorôb alebo na ovplyvnenie 
fyziologických funkcií. 

Medzi liečivá patria: 
1) liečivé látky, 

a) chemicky jednotné – anorganické, organické (zaoberá sa nimi chémia liečiv), 
b) chemicky nejednotné – drogy, tuky a oleje, silice, vosky, ... (sú predmetom štúdia 

farmakognózie); 
2) liečivé prípravky – zhotovujú sa z jednej alebo viacerých liečivých látok určitým 

technologickým postupom, ktorým sa upravia na určitú liekovú formu; pripravujú sa buď 
jednotlivo (IVLP) alebo hromadne (HVLP); 
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3) lieky – ide o liečivé látky alebo liečivé prípravky upravené na použitie a vydávané cho-
rému. 

 
Drogy – upravené suroviny nerastného, rastlinného a živočíšneho pôvodu. Medzi rast-

linné drogy patrí napr. koreň, listy, plody, semená, hľuzy, cibule. 
Galenické prípravky – liečivé prípravky, ktoré sa vyrábajú z liečivých látok, napr. drog, 

špeciálnymi lekárnickými metódami – výťažky, tinktúry, nálevy, odvary, sirupy, ... 
 
Názvy liečiv 

Generický názov je medzinárodne používaný názov látky. Umožňuje jednotnú termino-
logickú identifikáciu látky kdekoľvek vo svete. 

Príklad: paracetamol, kyselina acetylsalicylová 

Chemický názov liečiva identifikuje čistú látku po chemickej stránke. Dáva jednoznač-
ný prehľad o chemickej štruktúre danej látky, ale pre bežné použitie je často veľmi kompliko-
vaný. 

Príklad: 4-acetamido-1-hydroxybenzén, kyselina 2-acetoxybenzoová 

Liekopisný názov liečiva je hlavný názov liečiva uvedený v liekopise príslušného štátu. 
Býva obvykle identický s generickým názvom, resp. je z neho odvodený. Umožňuje jednotnú 
terminologickú identifikáciu látky na území určitého štátu. 

Príklad: paracetamolum, acidum acetylsalicylicum 

Obchodný (výrobný) názov (HVLP) – ide o rozličné názvy prípravkov vyrábaných 
hromadne vo farmaceutických firmách. 

Príklad: PARALEN, PANADOL, PARACETAMOL K, MEXAVIT, MEDIPYRIN, ATARALGIN; 
ACYLPYRIN, ACIFEIN, ACYLCOFFIN, ASPIRIN, ASPRO, ASTRIX, SUPERPYRIN, ANOPYRIN. 

2  L I E Č I V Á  N E R V O V É H O  S Y S T É M U  

2.1 NERVOVÝ SYSTÉM 

Nervový systém je súbor špecializovaných štruktúr, ktorých úlohou je zabezpečovať 
komunikáciu a spätnú väzbu organizmu s prostredím a súčasne spájať všetky funkcie 
organizmu do jednotne reagujúceho celku. 

Základnou stavebnou jednotkou nervového systému je nervová bunka – neurón, ktorý 
sa skladá z tela bunky, dendritov a axónu (neuritu) obaleného myelínovou pošvou. Nervový 
vzruch sa šíri od dendritov k axónu, pričom axón odovzdá nervový vzruch dendritom 
ďalšieho neurónu alebo bunkám iných tkanív (napr. svalovým bunkám). 
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Obr. 2-1: Nervová bunka – neurón. 

Miesto prenosu nervového vzruchu medzi bun-
kami sa volá synapsa (synapsia) a skladá sa z troch 
častí: 

1. presynaptická časť – je to koniec 
axónu, ktorý obsahuje vrecúška 
(mechúriky, vezikuly) 
s neurotransmitermi, 

2. synaptická štrbina – priestor medzi 
membránami susedných buniek široký 
asi 40 nm, 

3. postsynaptická časť  - je tvorená 
membránou druhej bunky, v ktorej sa 
nachádzajú receptory pre príslušné 
neurotransmitery. 

 
Ako neurotransmitery (neuromediátory) ozna-

čujeme látky rôznej chemickej povahy, ktoré umožňujú prenos nervového vzruchu medzi 
bunkami. Sú uskladnené v presynaptickej časti axónu, odkiaľ sa pri podráždení za pomoci 
Ca2+ uvoľňujú do synaptickej štrbiny. V štrbine difundujú k membráne druhej bunky, kde sa 
viažu na príslušné receptory. Pri tomto procese nastáva zmena elektrického potenciálu mem-
brány (akčný potenciál), ktorý vlastne umožní prenos vzruchu. Neurotransmitery sú 
v synaptickej štrbine veľmi rýchlo rozkladané príslušnými enzýmami. 

 
Obr. 2-2 Membrána a jej potenciál. Vznik akčného potenciálu. 

 
Medzi neurotransmitery patria: acetylcholín, dopamín, noradrenalín, adrenalín, 

serotonínu, histamín, glutamát, kyselina γ-aminomaslová (GABA), glycín, adenozíntrifosfát,  
opioidy, NO, prostaglandíny. 

 
Receptory1 sú najčastejšie látky bielkovinovej povahy nachádzajúce sa 

v postsynaptickej membráne, ktoré po väzbe neurotransmitera spôsobujú vznik nervového 
vzruchu. 

 

                                                
1 Samotný pojem receptor má ale podstatne širšie použitie – ide o látky, ktoré sú schopné špecificky viazať mo-
lekuly určitého priestorového usporiadania, pričom táto väzba spôsobí zmenu procesov prebiehajúcich v prísluš-
nej bunke. Receptory taktiež nemusia byť súčasťou biologických membrán. 
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Liečivá pôsobiace na nervový systém pôsobia predovšetkým na jednotlivé časti synap-
sie, kde môžu ovplyvniť rozličné procesy (liečivá môžu pôsobiť stimulačne alebo inhibične): 

1. v presynaptickej časti syntézu, uskladňovanie a uvoľňovanie neurotransmitera, 
2. v synaptickej štrbine inhibíciu alebo aktiváciu enzýmov rozkladajúcich neurotran-

smiter 
3. v postsynaptickej časti väzbu neurotransmitera na receptor, pričom liečivo môže pô-

sobiť ako agonista, alebo ako antagonista. 
 

 
Obr. 2-3: Schéma pochodov pri prenose nervového vzruchu. 1. V cytoplazme nervového zakončenia prebieha 

z prekurzorov syntéza neurotransmitera (NT). 2. Vezikuly aktívne prijímajú NT a uskladňujú ich. 3. Akčný poten-
ciál(AP)  umožní vstup Ca2+ do nervového zakončenia a vyliatie obsahu vezikúl exocytózou do synaptickej štrbi-
ny. 4. Uvoľnený NT pôsobí na príslušné receptory. 5. Ukončenie funkcie NT nastáva: a) rozkladom príslušnými 

enzýmami; b) vstupom NT do cieľových buniek a jeho následným rozkladom; c) spätným vychytávaním NT alebo 
jeho metabolitov (NTDP) do nervového zakončenia. 6. Voľné NT sú uložené opäť do vezikúl alebo sú 

v cytoplazme rozkladané enzýmami 

2.1.1 Rozdelenie liečiv podľa účinku 

1) Liečivá s účinkom na centrálny nervový systém (CNS) – celkové anestetiká, hypnotiká 
a sedatíva, antiepileptiká, antiparkinsoniká, psychofarmaká, analgetiká, antiemetiká. 

2) Liečivá s účinkom na periférny nervový systém (PNS) – liečivá ovplyvňujúce vegetatívny 
nervový systém (VNS), myorelaxanciá, lokálne anestetiká. 

2.2 CELKOVÉ ANESTETIKÁ 

Celkové anestetiká sú látky, ktoré tlmia CNS a vyvolávajú celkovú anestéziu. 
Dôvodom pre podanie celkových anestetík je strata vedomia, odstránenie vnímania bo-

lesti (analgézia), zníženie napätia kostrového svalstva a potlačenie reflexov. Celková anesté-
zia musí byť reverzibilná, nesmie ohrozovať životne dôležité funkcie a musí byť regulovateľ-
ná. 

Celková anestézia prebieha v závislosti od množstva podávaného anestetika v 4 štá-
diách: 

I. štádium analgézie 
• znižuje sa vnímanie bolesti, pacient je omámený, vedomie 

a kontakt s lekárom sú zachované; 
II. excitačné štádium 

• charakterizuje ho strata vedomia, motorický nepokoj, zvýše-
né svalové napätie, nepravidelné dýchanie, 
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• toto štádium je potrebné čo najviac skrátiť alebo obísť vhod-
ným anesteziologickým postupom; 

III. štádium chirurgickej analgézie 
• dýchanie je pravidelné a hlboké, pacient je pokojný, bez šľa-

chových reflexov, tlak krvi a pulz sú normálne, koža ružová, 
svaly relaxované; 

IV. paralytické štádium 
• nasleduje po priveľmi hlbokej chirurgickej anestézii, 
• nastáva útlm dýchania, znižuje sa činnosť srdca, koža je ble-

dá, studená, zrenice nereagujú na svetlo a sú rozšírené, zja-
vuje sa cyanóza. 

 
Na zníženie množstva použitého anestetika a jeho toxických účinkov sa využíva pre-

medikácia. Na premedikáciu sa podávajú liečivá z rôznych farmakodynamických skupín: 
psychofarmaká, myorelaxanciá, opioidy a pod. 

 
Podľa spôsobu aplikácie sa celkové anestetiká delia na inhalačné a injekčné. 

2.2.1 Inhalačné celkové anestetiká 

Do organizmu sa dostávajú pľúcami, pričom pacient vdychuje plynné alebo kvapalné 
anestetikum cez narkotizačný prístroj. 

2.2.1.1 Plyny 

Plyny sa používajú sa na krátkodobú anestéziu. 
Oxid dusný (nitrogenium oxydulatum, rajský plyn). Má veľmi rýchly účinok, ale anestézia 

nemá dostatočnú hĺbku pre chirurgické výkony, je netoxický a kombinuje sa s inými 
celkovými anestetikami. Používa sa na krátke výkony v pôrodníctve a v zubnom lekár-
stve. 
Pripravuje sa zohrievaním suchého dusičnanu amónneho. 

Cyklopropán (cyclopropanum). Pôsobí rýchlo a silno, ale je explozívny. Používa sa 
v pôrodníctve a pri operáciách na pľúcach. 
Cyklopropán sa pripravuje z 1,3-dibrómpropánu pôsobením sodíka alebo zinku. 

2.2.1.2 Kvapaliny 

Kvapaliny sa používajú hlavne na dlhodobú anestéziu. 
Éter (aether, dietyléter). Je málo toxický, má dobrý analgetický a celkový anestetický účinok. 

Nevýhodou je pomalý nástup účinku, pomalé prebúdzanie z anestézie, vracanie a veľká 
výbušnosť. 
Éter sa vyrába viacerými technickými spôsobmi. Jeho syntéza sa uskutočnila v prvej polovici 16. storo-
čia, a tak éter patrí medzi najstaršie synteticky pripravené zlúčeniny. Najbežnejšia výroba vychádza z eta-
nolu, ktorý sa zahrieva s kyselinou sírovou. Reakcia prebieha v dvoch stupňoch. Najskôr vzniká kyselina 
etylsírová, ktorá reaguje s ďalšou molekulou etanolu. 
Moderný spôsob výroby éteru vychádza z etanolu. Pary etanolu sa vedú pri teplote 200 °C cez kontaktnú 
hmotu oxidu hlinitého. Nastáva dehydratácia, pri ktorej vzniká z dvoch molekúl etanolu jedna molekula 
dietyléteru a molekula vody. 
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Vyrobený éter obsahuje rozličné nečistoty, ktoré sa odstraňujú destiláciou a prepieraním roztokom hydro-
xidu vápenatého. Voda sa odstraňuje pôsobením chloridu vápenatého. Éter, ktorý sa používa na narkózu, 
sa musí takto čistiť niekoľko ráz. 

 
Halogénované étery 

Enflurán, izoflurán (1-chlóretyl-1,1-difluórmetyléter), metoxyflurán (methoxyfluranum, 1,1-difluór-2,2-
dichlóretylmetyléter) – sú to silné inhalačné anestetiká s dobrým analgetickým účinkom 
a dobrou svalovou relaxáciou. 
 
Halogénované uhľovodíky 

Halotán (halothanum, 1,1,1-trifluór-2-chlór-2-brómetán) je v súčasnosti najpoužívanejším anesteti-
kom, má silný a rýchly účinok, krátke excitačné štádium, je nehorľavý a nevýbušný. 
Spôsobuje pokles krvného tlaku a jeho metabolity poškodzujú pečeň (hlavne pri opako-
vanej anestézii v krátkych časových intervaloch). 
 

Etylchlorid (aethylum chloratum, kelén) je prchavá kvapalina, ktorá odparovaním ochladzuje 
až zmrazuje tkanivo. Používa sa vo forme spreja na lokálne znecitlivenie. 

2.2.2 Injekčné celkové anestetiká 

Ich výhodou je jednoduchá aplikácia, rýchly účinok a možnosť presného dávkovania. 
Väčšinou vyvolávajú stratu vedomia bez analgetického efektu. Z toho dôvodu sa buď použí-
vajú na krátke chirurgické zákroky (napr. vo forme neuroleptanestézie), alebo ako úvod do 
celkovej anestézie. 

Tieto anestetiká delíme na barbituráty s krátkym účinkom a nebarbiturátové i. v. celko-
vé anestetiká. 

2.2.2.1 Barbituráty s krátkym účinkom 

Tiopental, hexobarbital – používajú sa najčastejšie ako úvod do anestézie spolu 
s myorelaxanciami (intubácia), pričom môže nasledovať buď neuroleptanestézia alebo 
podávanie inhalačných anestetík (halotán + rajský plyn + kyslík) 

2.2.2.2 Nebarbiturátové i. v. celkové anestetiká 

Ketamín (ketaminum) má krátky a silný analgetický a celkovo anestetický účinok, môže vy-
volávať desivé sny. Z ďalších sa používajú propanidid, propofol a etomidát. 
 
Neuroleptanestézia je kombinovaná forma celkovej anestézia, pri ktorej sa podáva: 
1. krátkodobo pôsobiace analgetikum, 
2. i. v. celkové anestetikum, 
3. krátkodobo pôsobiace myorelaxancium, 
4. malá dávka neuroleptika na upokojenie. 

Môže sa použiť pri rôznych chirurgických výkonoch u pacientov, pre ktorých je klasic-
ká celková anestézia rizikom. 
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2.3 HYPNOTIKÁ 

Hypnotiká sú látky, ktoré vyvolávajú ospalosť a podporujú spánok. 
O účinku rozhoduje väčšinou podaná dávka : nižšie dávky pôsobia sedatívne (sedatíva), 

upokojujú; stredné dávky navodzujú stav podobný spánku (hypnotiká); vyššie dávky môžu 
spôsobiť celkovú anestéziu. 

 
Spánok je regeneračný proces, pri ktorom si telo obnovuje zásoby živín a energie. 

V spánku sa striedajú dve základné fázy: 
1. Fáza REM (rapid eye movements) je snová, plytšia fáza spánku, ktorá slúži na 

spracovanie informácií získaných počas dňa a ich uloženie do pamäti. Počas 
spánku sa vystrieda približne 4 – 5 fáz REM. 

2. Fáza N REM (non REM) je pasívnym, hlbokým, regeneračným spánkom. 

Nedostatok spánku sa prejavuje zhoršenou schopnosťou koncentrácie, pomalým mysle-
ním, otupenosťou a zlou funkciou vnútorných orgánov. 

 
Poruchy spánku 
Nespavosť nie je choroba, ale príznak spôsobený rozličnými vplyvmi: 
a) psychickými – strach, úzkosť, narušené medziľudské vzťahy, ... ; 
b) vonkajšími – hluk, alkohol, nevhodná posteľ, ... ; 
c) telesnými – bolesť, dýchacie ťažkosti, lieky, ... . 
V podstate rozoznávame tri druhy nespavosti: 
1. sťažené zaspávanie – podávajú sa krátkodobo pôsobiace liečivá (2 – 4 h), 
2. prerušovaný spánok – podávajú sa liečivá účinkujúce 6 – 8 h, 
3. krátky spánok – podávajú sa liečivá účinkujúce 6 – 8 h. 
Cieľom liečby je odstránenie príčin nespavosti. Hypnotiká by sa mali použiť až ako po-

sledná možnosť kvôli riziku vzniku závislosti. 
Všetky hypnotiká pôsobia na GABA receptorový komplex spriahnutý s kanálom pre 

chloridové ióny. GABA ( ) pôsobí inhibične na postsynaptickej 
membráne. 

Liečivá sa delia na barbiturátové a nebarbiturátové hypnotiká. 

2.3.1 Barbiturátové hypnotiká 

Ide o deriváty kyseliny barbiturovej (2,4,6-trioxo-hexahydropyrimidín), ktorá je ale farmakodynamicky neúčin-
ná. Hypnotický účinok je spôsobený substituentami na C5, urýchlenie a skrátenie účinku spôsobujú sub-
stituenty na N3 alebo C2. 

N

N

N
H

NH

O

O

O

 
Vz. 2-1: Pyrimidín a ketoforma kyseliny barbiturovej 

Vodné roztoky kyseliny barbiturovej reagujú silne kyslo (vodné roztoky sú silnejšou kyselinou ako kyse-
lina octová). Vyskytuje sa v dvoch izomérnych formách – keto- a enolforma. Vodíkové atómy v skupine 

CH2 CH2 CH2 COOHNH2
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OH možno nahradiť kovom, pričom vznikajú soli. Sodné soli sa vo vode dobre rozpúšťajú, nie sú priveľ-
mi stále a ľahko hydrolyzujú. 

CH2

CO NH

CO
C

NH
O CH

N
C

N
OH

OH

OH  
Rov. 2-1: Ketoforma a enolforma kyseliny barbiturovej 

Kyselina barbiturová sa pripravuje z močoviny kondenzáciou s dietylesterom kyseliny malónovej. Ak sa 
namiesto dietylesteru kyseliny malónovej použije na kondenzáciu jeho alkyl- alebo arylderivát, vznikajú 
barbituráty. 

C
CO O C2H5

CO O C2H5

R1

R2
C

NH2

NH2

O C
CO NH

CO

R1

R2
C

NH
O+

 
Rov. 2-2: Príprava barbiturátov 

 
Indikácie 
Poruchy spánku, úprava stavov predráždenia, epileptické kŕče, kŕče všeobecne, preme-

dikácia a úvod do celkovej anestézie. Podávajú sa najčastejšie vo forme tabliet alebo kvapiek, 
resorpcia je dobrá, vylučovanie pomalé. 

 
Nežiadúce účinky 

1. hyperergická reakcie (hlavne neurotici a starí ľudia) alebo ospalosť (dlhý bio-
logický polčas); 

2. alergia; 
3. tolerancia; 
4. chronická otrava a toxikománia (lieková závislosť) pri dlhodobom podávaní; 
5. akútna otrava (užitie nadmernej dávky náhodne alebo so samovražedným ú-

činkom, predovšetkým pri kombinácii s alkoholom) – môže spôsobiť bezve-
domie, útlm dýchacieho centra a zlyhanie krvného obehu. 

 
Tab. 2-1: Rozdelenie barbiturátov 

skupina príklad liečiva R1 R2 dĺžka účinku nástup účinku 

barbital 
(barbitalum) etyl etyl 

dlhodobo pôsobiace fenobarbital 
(phenobarbitalum) etyl fenyl 

8 – 10 h do 45 min 

cyklobarbital 
(cyclobarbitalum) etyl 1-cyklohexenyl 

stredne dlho pôsobiace amobarbital 
(amobarbitalum) etyl 3-metylbutyl 

6 – 8 h do 30 min 

pentobarbital 
(pentobarbitalum) etyl 1-metylbutyl 4 – 6 h 

hexobarbital 
(hexobarbitalum) metyl + N3-metyl 1-cyklohexenyl krátkodobo pôsobiace 

tiopental 
(thiopentalum) etyl + C2-tio 1-metylbutyl 

2 – 3 h 
do 15 min 
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2.3.2 Nebarbiturátové hypnotiká 

1) Deriváty benzodiazepínu 
Benzodiazepíny zosilňujú pôsobenie GABA. 
Nitrazepam (nitrazepamum, 2,3-dihydro-7-nitro-5-fenyl-1-H-1,4-benzodiazepín-2-ón) (NITRAZE-

PAM), flunitrazepam (ROHYPNOL) – málo rušia snový spánok, majú menšiu toxi-
citu ako barbituráty, ovplyvňujú úzkostné stavy a mierne depresie, ktoré sú častou 
príčinou nespavosti (psychofarmaká). 

2) Ostatné nebarbiturátové hypnotiká 
Glutetimid (glutethimidum, 3-etyl-3-fenyl-2,6-piperidíndión) (NOXYRON) má slabší účinok ako 

barbituráty a používa sa pre pacientov, ktorí neznášajú barbituráty.  
Chloralhydrát (2,2,2-trichlór-1,1-etándiol) je klasické hypnotikum, ktoré sa podáva krátkodo-

bo (tolerancia, lokálne dráždenie). 

N

N

N

N

O

O2N

N
H

OO
CH2 CH3

N
H

 
Vz. 2-2: Benzodiazepín, nitrazepam, piperidín a glutetimid 

2.4 SEDATÍVA 

Sedatíva sú látky so všeobecne ukľudňujúcim účinkom. 
Ich používanie sa obmedzilo po objavení anxiolytík – liečiv tlmiacich pocit strachu, úz-

kosti, duševného napätia a trémy.  
Používajú sa: 

1. barbituráty v nižších dávkach (fenobarbital – BELLASPON); 

2. bromidy – NaBr (natrium bromatum), KBr (kalium bromatum), organicky viazaný 
bróm (CALABRON); 
Na(K)Br sa pripravuje pôsobením brómu na hydroxid sodný (draselný); 

3. rastlinné drogy – valeriána (herba valerianae – vňať), medovka, levanduľa, chmeľ, 
ľubovník (herba hyperici), hloh 
(SANOSAN, PERSEN, NOVO-PASSIT – chmeľ, ľubovník, hloh, medovka, mučen-
ka, baza, valeriána kombinované s guajfenezínom). 

2.4.1 Etanol 

Etanol je požívatina s psychotropnými účinkami, prevážne hypnosedatívnymi 
a anxiolytickými. 
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Osud v organizme 
Etanol sa rýchlo vstrebáva z tráviaceho ústrojenstva a dostáva sa do všetkých telových 

tekutín. Klinické príznaky závisia od hladiny alkoholu v krvi, ktorá sa dá približne vypočítať 
podľa vzťahu: 

0,6hmotnosť
alkoholu%100gkrvivalkoholu‰

×
=  

Každú hodinu sa hladina alkoholu znižuje asi o 0,17 ‰ (1 liter vína sa úplne odstráni 
asi v priebehu 13 hodín). 

 
Lokálne účinky 
V koncentrácii 20 % a viac alkohol lokálne dráždi, dehydratuje, pôsobí baktericídne. 
 
Celkové účinky 
Celkové účinky sú v podstate rovnaké s účinkami inhalačných anestetík, na kožu pôsobí 

prekrvujúco. Koncentrácie pod 20 % podporujú vylučovanie HCl, koncentrácie nad 40 % 
potláčajú vylučovanie HCl. Má diuretické účinky. 

 
Akútna otrava alkoholom 
Vzniká požitím príliš veľkého množstva alkoholu alebo jeho kombinovaním 

s barbiturátmi alebo psychofarmakami. 
Štádiá akútnej otravy alkoholom: 

I. Nemusia byť prítomné zjavné príznaky opitosti – eufória, znížené sú schopnosť kon-
centrácie, pracovný výkon, rýchlosť reakcií a sebakritika, sebavedomie stúpa; zhorše-
nie schopnosti viesť motorové vozidlo. 

II. Poruchy sebakontroly – nepozornosť, znížená zrozumiteľnosť, tackavá schôdza, strata 
kontroly emócií, zvýšené libido, znížená potencia. 

III. Výrazné poblúznenie – neschopnosť chôdze, nevoľnosť, vracanie, spánok. 
IV. Hlboký spánok prechádzajúci do kómy – studená koža, poruchy činnosti srdca 

a dychu, smrť. 
 
Chronická otrava (alkoholizmus) 
Vzniká opakovanou konzumáciou alkoholu, ktorá vedie k tolerancii, psychickej 

a telesnej závislosti. Čím nižší vek, tým rýchlejšie sa alkoholizmus vyvíja. Alkoholizmus sa 
prejavuje postupne toleranciou, stratou pamäti, hrubosťou, stratou zábran, agresívnym sprá-
vaním, potrebou konzumácie alkoholu skoro ráno, stratou chuti do jedla, vracaním, kŕčmi, 
trasením rúk, fialovou farbou kože na tvári, zmätenosťou, samovoľným unikaním moču, cel-
kovou degradáciou duševných a fyzických síl. 

 
Liečba alkoholizmu je ťažká. Zahrnuje liečbu  psychologickú (psychoterapia, skupino-

vá terapia), sociálnu a farmakoterapiu – apomorfín, emetín, disulfirán. 
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2.5 ANTIEPILEPTIKÁ 

Antiepileptiká sú liečivá používané na symptomatickú terapiu epilepsie 
a prevenciu epileptických záchvatov a stavu označovaného ako status epilepticus. 

Ako epilepsiu označujeme náhly vznik a šírenie patologických elektrických výbojov 
v mozgu, čoho dôsledkom je opakovaný vznik epileptických záchvatov. Podľa miesta vzniku 
patologických výbojov rozlišujeme: 
1) fokálnu (ložiskovú) epilepsiu, ktorá postihuje časť mozgu, 

a) jednoduchú – bez straty vedomia, prejavuje sa rôznymi príznakmi (kŕčovité pohyby, 
chuťové, čuchové alebo vizuálne halucinácie), trvá niekoľko minút, 

b) komplexnú – dochádza pri nej k strate kontaktu s okolím; 
2) generalizovanú epilepsiu, ktorá postihuje celý mozog, 

a) petit mal – ide o chvíľkovú strata vedomia (sekundy až pol minúty) bez kŕčov, ktorá 
sa môže objavovať niekoľko desiatok ráz za deň, 

b) grand mal – dochádza k strate vedomia, krik, kŕče, cyanóza, 
c) status epilepticus – séria bezprostredne za sebou idúcich veľkých záchvatov. 

 
Antiepileptiká sa podávajú dlhodobo kvôli prevencii záchvatov. Liečba sa začína níz-

kymi dávkami, ktoré sa postupne zvyšujú, kým sa nedocieli trvalý stav bez kŕčov. Vynechanie 
dávky môže vyprovokovať záchvat. 

 
Nežiadúce účinky 
Najčastejšie ide o otupenosť, malátnosť, kožné zápaly, poruchy GIT, bujnenie ďasien, 

poškodenie obličiek, pečene a poruchy krvi. 
 
Prehľad liečiv 
V ľudovom lekárstve sa používali na liečenie epilepsie niektoré drogy, napríklad blen. Až na začiatku 
druhej polovice 19. storočia sa použili na odstránenie záchvatov epilepsie zlúčeniny brómu. Obrat v lieč-
be rozličných foriem epilepsie znamenalo objavenie fenobarbitalu a jeho zavedenie do lekárskej praxe na 
začiatku 20. storočia. 

1) Barbituráty – pôsobia už vo veľmi nízkych dávkach: 

fenobarbital (SANEPIL), primidón (v organizme sa metabolizuje na fenobarbital) 
(MYSOLINE); 

2) Benzodiazepíny: 

diazepam (DIAZEPAM), klonazepam (RIVOTRIL); 

3) Ostatné: 

deriváty hydantoínu – fenytoín (phenytoinum, 5,5-difenyl-2,4-imidazolidíndión) (SODANTON, 
SANEPIL), 
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Vz. 2-3: Imidazol, imidazolidín, 2,4-imidazolidíndión (hydantoín) a fenytoín 

deriváty pyrolidínu – etosuximid (ethosuximidum, 1-metyl-3-etyl-2,5-pyrolidíndión) (PETINI-
MID), 

N
H

N
H

N
H

OO N OO
CH3

CH2 CH3  
Vz. 2-4: Pyrol, pyrolidín, 2,5-pyrolidíndión a etosuximid 

 deriváty dibenzoazepínu – karbamazepín (carbamazepinum, 5-karbamoyl-5H-
dibenzoazepín), 

N
H

N
H

N
CO NH2  

Vz. 2-5: Azepín, dibenzoazepín a karbamazepín 

iné – lamotrigín (lamotriginum) (LAMICTAL), valproát sodný (natrii valproas, sodná 
soľ kyseliny dipropyloctovej – valproovej) (DEPAKINE, CONVULEX), vigabatrín (vigabatri-
num) (SABRIL). 

2.6 ANTIPARKINSONIKÁ 

Antiparkinsoniká sú liečivá používané na zmiernenie prejavov Parkinsonovho 
syndrómu. 

Parkinsonov syndróm je degenerácia alebo iné poškodenie nervových buniek, ktoré sa 
prejavuje zvýšenou svalovou stuhnutosťou, svalovým trasom, poruchou koordinácie pohybov 
a svalovými zášklbmi. Postihuje starších ľudí, častejšie mužov a fajčiarov. Príčinou je nedos-
tatok dopamínu v bazálnych gangliách2 a prebytok acetylcholínu v centrálnom cholínergic-
kom systéme. Môže byť spôsobený aj aplikáciou niektorých liečiv (parkinsonizmus). 

                                                
2 Nachádzajú sa v strede mozgových hemisfér a sú zodpovedné za vykonávanie špecifických druhov pohybu 
nezávisle na vedomí. V strednom mozgu sa nachádza aj tzv. substantia nigra, čo je centrum tvorby dopamínu. 

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

http://www.pdffactory.sk


LIEČIVÁ NERVOVÉHO SYSTÉMU 

19 

 
Obr. 2-4: Pomer acetylcholínu (ACH) a dopamínu (D) u zdravého človeka (a) a u človeka s Parkinsonovým 

syndrómom. 

 
 dopamínová inhibícia acetylcholínová excitácia inhibícia svalových pohybov  

norma     DA  D     ACH  M     (ACH)   

parkinsoniz-
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Obr. 2-5: Parkinsonov syndróm a jeho ovplyvnenie. DA – dopamín, D – dopamínový receptor, ACH - acetyl-
cholín, M – muskarínový receptor pre acetylcholín, NL – neuroleptikum, DE – dopamínergická látka, ACHE – 
anticholínergická látka, – aktivácia,  – inhibícia,  – blokáda  

 
 

CH2C
H

NH2

OH

OH

H CH3 CO O CH2 CH2 N
+

CH3

CH3

CH3  
Vz. 2-6: Dopamín a acetylcholín 

 
Na liečbu sa používajú dve skupiny látok (liečba je zložitá a doživotná): 

1) Liečivá zvyšujúce obsah dopamínu v mozgu (dopamínergické látky) – používajú sa 
hlavne v počiatočných štádiách choroby, 

levodopa (L-dopa, L-dihydroxyfenylalanín) (MADOPAR, NAKOM) – preniká hematoencefalickou 
bariérou do mozgu, kde sa mení na dopamín; 
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Rov. 2-3: Vznik dopamínu v organizme. Dopamín vzniká v organizme z aminokyseliny L-fenylalanínu, 

ktorá sa hydroxyláciou mení na L-4-hydroxyfenylalanín a ďalej na L-dihydroxyfenylalanín (L-dopa), ktorý 
sa dekarboxyluje na dihydroxyfenyletylamín (dopamín). 

amantadín (PK-MERZ) – podporuje vylučovanie dopamínu z neurónov (okrem iného 
má aj antivírusové účinky), 

bromokryptín (derivát námeľových alkaloidov3) (PARLODEL) – agonista dopamínu – 
stimuluje dopamínové receptory, 

lizurid (derivát kyseliny lysergovej – pozri psychodysleptiká), 

2) Liečivá znižujúce obsah acetylcholínu v mozgu (anticholínergické látky), 

atropín, skopolamín – najdlhšie známe antiparkinsoniká, ale účinkujú až pri vysokých 
dávkach, pri ktorých sa prejavujú silné nežiadúce účinky; 

 
Najvýznamnejšie látky schopné blokovať cholínergické receptory sú alkaloidy tropánového radu. Prvý z 
nich bol objavený atropín roku 1833, druhý o päťdesiat rokov neskôr skopolamín. Ich štruktúra bola opí-
saná na začiatku 20. storočia. Tropánové alkaloidy obsahujú rozličné rastliny z čeľade Solanaceae (ľuľ-
kovec zlomocný, durman obyčajný). Stavebné zložky týchto alkaloidov sú alkoholy tropín a skopín a ky-
selina tropová. 

NR CH3 O
R N

CH3

O

NOH CH3 O NOH CH3

CH COOHCH2OH

 
Vz. 2-7: Priestorový vzorec tropánov, rovinný vzorec tropánov, skopín, tropín a kyselina tropová 

Esterifikáciou tropínu opticky aktívnou kyselinou tropovou vzniká atropín, ktorý možno rozložiť na pra-
votočivý a ľavotočivý izomér D-(+)- a L-(–)-hyoscyamín. V prírodnom materiáli je zastúpená predovšet-
kým ľavotočivá forma, ktorá pri spracovaní racemizuje na atropín (atropín má polovicu účinnosti L-(–)-
hyoscyamínu. 

CH
CH2 OH

C

O

O N
CH3

*
(+) CH

CH2 OH
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O N
CH3
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*
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Vz. 2-8: Atropín a skopolamín (vyznačený je asymetrický uhlík; za fyziologických podmienok je na dusí-

ku kladný náboj – zásada) 

V molekule atropínu je podobne ako v molekule acetylcholínu dôležitým miestom katiónová časť s dusí-
kom a esterová väzba oddelená trojuhlíkovým reťazcom, ktoré podmieňujú schopnosť naviazať sa na 
cholínergický receptor. 

                                                
3 Námeľové alkaloidy sa izolujú z námeľu – ražnej hubky, čo je plodnica kyjaničky purpurovej (Claviceps pur-
purea), rastúcej na ražných zrnách. Je známych asi 21 námeľových alkaloidov – ergotalkaloidov (agroklavín, 
elymoklavín, lysergol, kyselina lysergová). 
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Atropín aj skopolamín sa získava izolovaním z prírodného materiálu. Liečebne využívaný skopolamín je 
ľavotočivý. 
 
dietazín (fenotiazinový derivát – pozri neuroleptiká) účinkuje predovšetkým na svalo-

vý tras, pôsobí sedatívne. 

2.7 PSYCHOFARMAKÁ 

Psychofarmaká sú liečivá, ktoré ovplyvňujú psychický stav a psychickú činnosť 
pacienta (psychotropné látky). 

Ide o symptomatické lieky používané predovšetkým v psychiatrii na odstránenie nie-
ktorých príznakov psychóz a neuróz. Neurózy sú menej závažné psychické poruchy, ktoré sa 
prejavujú abnormálnym správaním aj myslením, zmenami nálady a pocitov, psychickým na-
pätím a strachom. Psychózy patria medzi duševné choroby, pri ktorých je narušené myslenie, 
vyskytujú sa halucinácie, bludy a hlboké zmeny nálady. 

 
Centrálny nervový systém – mozog a miecha 

 
Mozog možno rozdeliť na niekoľko častí: 

1) Predný mozog sa dá rozdeliť na: 
a) koncový mozog s mozgovou 

kôrou, ktorý zabezpečuje 
vyššiu duševnú činnosť, 
nachádzajú sa tu projekčné 
centrá; 

b) medzimozog, ktorý vykonáva 
funkciu prevodovej stanice, je 
tu ústredie emočných reakcií, 
sídlo autonómneho nervového 
systému a žliaz s vnútorným 
vylučovaním (endokrinný sys-
tém); 

2) V strednom mozgu sa nachádzajú 
podkôrové zrakové, sluchové 
a pohybové centrá, je tu centrum 
rovnováhy. Obsahuje bazálne gangliá. 

3) Zadný mozog obsahuje životne dôleži-
té centrá riadiace dýchanie, krvný o-
beh, činnosť srdca a ciev. Patrí 
k nemu aj mozoček (zabezpečuje to-
nus svalstva, koordináciu svalových 
pohybov a rovnováhu tela) a väčšina 
mozgového kmeňa.  

 
Mozgový kmeň je  najstaršia časť mozgu a je tvorený predĺženou miechou (reflexné centrum; prechádza-
jú ňou dva silné zväzky nervových vlákien – pyramídy – spájajúce mozog so svalmi končatín), Varolo-
vým mostom a stredným mozgom. Z mozgového kmeňa odstupuje 12 párov mozgových nervov, ktoré slú-
žia senzorickým aj motorickým potrebám hlavy, krku, hrudníka a brucha. Nachádza sa tu tzv. retikulárna 
formácia. 
 

Obr. 2-6: Schéma anatomickej stavby mozgu. 1-mozgová 
hemisféra, 2-talamus, 3-svorové teleso, 4-epifýza, 5-IV. 
mozgová komora, 6-mozoček, 7-miecha, 8-most, 9-III. 
mozgová komora, 10-hypofýza, 11-zrakové centrum, 12-
hypotalamus, 13-medzimozog 
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Miecha obsahuje centrá autonómneho nervového systému. Je to prvostupňové centrum na spracovanie 
informácií z periférie. 
 
Miesta zásahu psychofarmák 

1) Mozgová kôra – je zodpovedná za spracovanie prijatých informácií, myslenie, riadenie 
nižších oblastí CNS; 

2) Limbický systém (emočný mozog) – je tvorený medzimozgom a niektorými časťami 
mozgovej kôry. Koordinuje emocionálny stav (afektivitu) s pohybovou a útrobnou akti-
vitou. Spolu s hypotalamom a mozgovým kmeňom reguluje srdcovú činnosť, krvný 
tlak, sexuálne funkcie, peristaltiku, pocit hladu a pod.; 

3) Retikulárna formácia – zodpovedá za stav bdenia (vigilitu), integruje a koordinuje ref-
lexné činnosti, ako sú prehĺtanie, vracanie, obehové a dýchacie reflexy, regulácia spán-
ku, vnímanie bolesti a pod. 
Väčšina psychotropných látok ovplyvňuje niekoľko funkcií CNS súčasne, ale 

s rozličnou intenzitou. 
 
Príčina duševných porúch 
Je to zmena tvorby, uvoľňovania, metabolizmu a účinku neurotransmiterov predovš. v 

limbickom systéme a retikulárnej formácii. 
 
Klasifikácia psychofarmák 
Psychofarmaká je možné rozdeliť podľa viacerých kritérií, napr. podľa psychické-

ho ochorenia ich rozdeľujeme na neuroleptiká, antidepresíva, anxiolytiká, psychostimulanciá, 
nootropiká a psychodysleptiká (halucinogény). 

2.7.1 Neuroleptiká 

Neuroleptiká sú liečivá, ktoré potláčajú symptómy psychóz – bludy, halucinácie, 
zmätenosť (predtým sa označovali ako veľké trankvilizéry, ataraktiká); majú výrazný upoko-
jujúci účinok. 

 
Neuroleptiká blokujú dopamínergické receptory (podtyp D2). Majú viaceré účinky na 

CNS, predovšetkým neuroleptický (terapeuticky žiadúci), extrapyramídový (nežiadúci – par-
kinsonizmus) a vegetatívny (nežiadúci – blokuje účinky sympatika aj parasympatika). 

 
Neuroleptiká sa používajú: 
a) v psychiatrii pri liečbe schizofrénie, paranoje, úzkostných neuróz a pri odvykacích 

kúrach; 
b) v anestéziológii ako súčasť neuroleptanestézie (zosilnenie účinku celkových aneste-

tík); 
c) v ďalších indikáciách – vracanie, svrbenie, predpôrodná príprava. 
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Prehľad liečiv 

1) Deriváty fenotiazínu 
Prvé liečivá tejto skupiny sa skúšali ako antihistaminiká. Čoskoro sa zistilo, že tieto liečivá vôbec nepô-
sobia len ako antagonisti histamínu, ale že ich pôsobenie je veľmi široké. Ovplyvňujú periférnu vegeta-
tívnu oblasť a vyznačujú sa silným centrálnym pôsobením. Základná štruktúra týchto liečiv vychádza z 
fenotiazínu. 

S

N
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R1

S

N
CH2

Cl

CH2 CH2 N
CH3

CH3

 
Vz. 2-9: Všeobecný vzorec derivátov fenotiazínu, chlórpromazín 

Liečivá sa odvodzujú substitúciou vodíka v polohách C2 (R1) a N10 (R2) rozličnými radikálmi. Charakter 
obidvoch radikálov rozhoduje o druhu a intenzite účinku. Všeobecne možno povedať, že látky, ktorých 
bázické radikály majú v polohe 10 radikálový základ etyl alebo izopropyl, majú skôr periférne (antihista-
mínové alebo anticholínergické) účinky, kým látky, pri ktorých je tento radikálový základ priamy – pro-
pyl, sú charakteristické centrálnymi účinkami. Druhý radikál viazaný na C2 je nositeľom kvantitatívnych 
rozdielov a intenzita účinku rastie v rade: –H < –Cl< –O–CH3 < –S–CH3 < – CF3. 
chlórpromazín (chlorpromazinum) – klasické a základné neuroleptikum, tioridazín 

(thioridazinum), perfenazín (perfenazinum), flufenazín (flufenazinum); 

2) Deriváty tioxanténu 

S

R1

R2

S

CH

Cl

CH2 CH2 N
CH3

CH3

 
Vz. 2-10: Všeobecný vzorec derivátov tioxanténu, chlórprotixén 

chlórprotixén (chlorprothixenum) (CHLORPROTHIXEN), flupentixol (flupentixolum), 
zuklopentixol;  

3) Deriváty dibenzotiepínu 

R1

R2

S  
Vz. 2-11: Všeobecný vzorec derivátov dibenzotiepínu 

klozapín (CEPONEX), klorotepín; 

4) Ostatné 

haloperidol (haloperidolum) (HALOPERIDOL-RICHTER). 

2.7.2 Antidepresíva 

Antidepresíva sú liečivá ovplyvňujúce depresie. 
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Depresia je pocit patologického smútku a beznádeje, ktorý môže ústiť do apatie. Symp-
tómy sú strach, nespavosť, nerozhodnosť, bolesti hlavy, nechutenstvo. Ťažká depresia sa na-
zýva melanchólia. Príčinou depresie je nedostatok neurotransmiterov noradrenalínu 
a serotonínu (patria medzi amíny).  

 

CCH2
NH2

OH

OH

OH

H N
H

OH NH2

 
Vz. 2-12: Noradrenalín a serotonín 

Rozdelenie liečiv 

1) Tymoleptiká – zlepšujú náladu a odstraňujú smútok, účinok nastupuje po niekoľkých 
dňoch až týždňoch; blokujú spätné vychytávanie neurotransmiterov do nervového zakon-
čenia. 
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Vz. 2-13: Amitriptylín, imipramín a dozulepín 

amitriptylín (AMINITRIPTYLIN SLOVAKOFARMA), imipramín (imipraminum), dozu-
lepín (PROTHIADEN) 

2) Tymoeretiká – energizujúce látky, majú závažné nežiadúce účinky; sú to inhibítory en-
zýmu monoaminooxidázy4 (MAO). 

3) Antidepresíva 2. a 3. generácie – spôsobujú útlm adrenergických (α2) receptorov na pre-
synaptickej časti, čím sa zvýši produkcia neurotransmiterov; majú menej nežiadúcich ú-
činkov. 

dibenzepín (NOVERIL), naprotilín (LUDIOMIL), trazodón (TRITTICO AC), flouxe-
tín 

2.7.3 Anxiolytiká 

Anxiolytiká sú liečivá, ktoré tlmia pocit strachu, úzkosti, duševného napätia 
a trémy. Tieto duševné stavy môžu spôsobiť vegetatívne poruchy, nespavosť, narušujú čin-
nosť vnútorných orgánov. Ide o najpoužívanejšie psychofarmaká, ale dlhodobé podávanie 
môže viesť k návyku. Používajú sa v psychiatrii ako antifobiká a antineurotiká, ďalej ako 
myorelaxanciá, hypnotiká a sedatíva, na liečbu epilepsie a alergií. Spolu s analgetikami sú 
najviac predpisovanou skupinou liečiv. 

 

                                                
4 Monoaminooxidáza je enzým, ktorý rozkladá amíny. 
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Prehľad liečiv 

1) Deriváty propánu 
Odvodzujú sa od propántriolu a 1,3-propándiolu. Liečivá tejto skupiny vznikli ako analógy mefenezínu, 
éteru 2-hydroxytoluénu s propántriolom, ktorý sa používal ako svalové relaxancium v predoperačnej prí-
prave. 

CH3

O CH2 CH CH2 OH
OH

O

O CH2 CH CH2 OH
OH

CH3

 
Vz. 2-14: Mefenezín a guajfenezín 

guajfenezín (GUAJACURAN, NOVO-PASSIT, ATARALGIN) – zvyšuje účinok analgetík, 
má slabé myorelaxačné a antitusické účinky; 

2) Deriváty benzodiazepínu 
Deriváty benzodiazepínu tvoria v rade sedem článkových heterocyklických zlúčenín najmladšiu skupinu 
liečiv. Ich psychotropné účinky sa zistili v rokoch 1960 – 1961. Tieto liečivá sa stali najpoužívanejšími 
látkami skupiny psychofarmák. Odvodzujú sa od 1,4-benzo-diazepínu substitúciou vodíka v polohe 5 a 7. 
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Vz. 2-15: 1,4-benzodiazepín a oxazepam 

Radikál viazaný na C5 je vo všetkých prípadoch fenyl, aj substituent na C7 je pri všetkých liečivách rov-
naký; je ním atóm chlóru. Jednotlivé liečivá sa odlišujú substituentami v rozličných polohách heterocyk-
lickej časti molekuly. Deriváty benzodiazepínu sa uplatňujú ako účinné anxiolytiká a majú rozlične silné 
hypnotické účinky. Niektoré sa uplatnili aj ako antiepileptiká. 

diazepam (DIAZEPAM), oxazepam (oxazepamum), medazepam (metabolizuje sa na 
diazepam), chlórdiazepoxid (DEFOBIN), bromazepam (LEXAURIN). 

2.7.4 Psychostimulanciá 

Psychostimulanciá sú liečivá, ktoré odstraňujú únavu a ospalosť, zvyšujú psychic-
kú aktivitu, urýchľujú myslenie (ale nie jeho kvalitu!). Pôsobia aj ako centrálne analeptiká 
– stimulujú životne dôležité centrá (obehové aj dýchacie), ale neskôr spôsobujú ich útlm a vo 
vyšších dávkach kŕče. 

Majú viaceré účinky, ktoré určujú ich použitie: 
1. Psychostimulačný účinok – indikácie: nadmerná a chorobná spavosť (hyper-

somnia), neschopnosť koncentrácie, apatia, tlmivé účinky niektorých liečiv. 
2. Anorektický účinok – odstraňujú pocit hladu pri liečbe obezity. 
3. Analeptický účinok – lokálne a centrálne analeptiká. 
4. Nežiadúcimi účinkami sú hlavne návyk a toxikománia (majú euforizujúci úči-

nok). 
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Prehľad liečiv 

1) Deriváty metylxantínu 
Kofeín (coffeinum) (1,3,7-trimetylxantín) 
Kofeín je jedným z troch farmaceutický dôležitých purínových alkaloidov, metylxantínov. Spolu s alkalo-
idmi teobromínom a teofylínom sa vyskytuje v kávových semenách, čajových lístkoch, kakaových plo-
doch a v ďalších rastlinných zdrojoch. 
Puríny dostali svoj názov od latinského purum uricum 
(purum – čistý, acidum uricum –  kyselina močová), 
ktorý zaviedol F i s c h e r  na základe zistenia kyseliny 
močovej v močových kameňoch. Podľa neho sa všetky 
látky, ktoré majú rovnaký chemický základ ako kyselina 
močová, nazývajú puríny. 
Derivát purínu je xantín, 2,6-dioxopurín, ktorý vystupuje v dvoch tautomérnych formách. Substitúciou vodí-
kov metylovými radikálmi na atómoch dusíka oxo-formy sa odvodzujú metylxantíny. 
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Vz. 2-18: Enol- a ketoforma xantínu, kofeín 

Kofeín objavil Ru n g  r. 1820 v kávových semenách. Získava sa extrakciou z odpadového čajového pra-
chu, dekofeinizáciou kávových semien alebo metyláciou teobromínu (3,7-dimetylxantínu). 
Príbuzné alkaloidy teobromín a teofylín majú výrazne slabšie analeptické účinky. Uplatňujú sa ako účin-
né vazodilatanciá a diuretiká. 

Kofeín je antagonista alkoholu a nesmie sa podávať súčasne s inhibítormi MAO. Na zá-
klade jeho účinkov vyplýva aj príslušné použitie: 

1. stimulačné účinky, osobitne na srdce – psychostimulancium a centrálne analep-
tikum (kombinované prípravky) (KINEDRIL); 

2. zvyšuje analgetický účinok iných liečiv – kombinované prípravky spolu 
s analgetikami a antipyretikami (ACYLCOFFIN, ALNAGON, ATARALGIN, IBU-
FEIN); 

3. rozširuje cievy – vazodilatancium (kombinované prípravky); 
4. relaxuje hladké svalstvo hlavne priedušiek a žlčovodov – bronchodilatancium 

(kombinované prípravky); 
5. slabé diuretické účinky, stimulácia sekrécie žalúdočných štiav a metabolizmu – 

slabé diuretikum. 

2) Deriváty fenyletylamínu (budivé amíny) 
Liečivá tejto skupiny možno odvodiť od katecholamínu5 (pozri vzorec) vylúčením fenolových funkčných 
skupín. Po odstránení hydrofilných hydroxylov sa posilní lipofilita, a tým aj centrálne pôsobenie. So zre-
teľom na príbuznosť s katecholamínmi majú tieto látky aj určité periférne (adrenergické) účinky. 
Účinok amfetamínu sa podarilo zistiť už roku 1931. Závisí od druhu stereoizoméru. Kým D-konfigurácia 
má výraznejšie centrálne účinky, L-konfigurácia pôsobí viac periférne. Produkt získaný synteticky je 
zmes obidvoch foriem. 
Syntetický fenmetrazín je zmes rovnakého množstva D- a L-stereoizomérov.  

                                                
5 Ako katecholamíny sa označujú metabolity tyrozínu – dopamín, noradrenalín a adrenalín. 
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Vz. 2-19: Katecholamínová a fenyletylamínová štruktúra, amfetamín a fenmetrazín 

amfetamín (amphetaminum), metamfetamín – podliehajú predpisom o omamných 
látkach (zaraďujú sa medzi podozrivé teratogény), fenmetrazín (phenmetrazi-
num), metylfenidát, sydnokarb 

2.7.5 Nootropiká 

Nootropiká sú liečivá, ktoré zlepšujú psychické funkcie, zvyšujú schopnosť kon-
centrácie a priaznivo pôsobia pri stavoch vyčerpania. 

Vyžadujú dlhodobé podávanie a majú minimum nežiadúcich účinkov. Používajú sa pri 
poškodeniach CNS (starnutie, úrazy, otravy, choroby), duševnej zaostalosti detí a duševnom 
vyčerpaní. 

cinarizín (po chemickej stránke podobný vitamínu B6) (CINARIZIN), pyriti-
nol (ENEBROL), klometiazol, deanol, piracetám (cyklický derivát GABA) 

2.7.6 Psychodysleptiká 

Psychodysleptiká sú látky, ktoré spôsobujú prechodné zmeny psychiky (haluciná-
cie) bez závažnej poruchy vedomia. Nemajú klasické terapeutické použitie – používajú sa 
hlavne na navodenie modelových psychóz. Vzhľadom na svoj účinok sú často zneužívané. 

LSD (dietylamid kyseliny lysergovej), hašiš, marihuana, psilocybín, meskalín (β-
(3,4,5-trimetoxyfenyl)etylamín). 

Kyselina lysergová je základom látok, ktoré obsahuje farmaceutický dôležitá surovina Secale cornutum, 
námeľ. Okrem dôležitých alkaloidov sa od nej odvodzuje dietylamid, známy pod názvom lysergid, LSD. 
Jeho účinky vyskúšal pokusom sám na sebe A .  H o f fm a n n  roku 1943. Zistil, že už nepatrné množstvo 
(desatina miligramu) tejto látky vyvoláva psychické deformácie, halucinácie.  
H o f fm a n n  takisto izoloval z mexickej huby Psilocybe mexicana psilocybín a psilocín a opísal ich psy-
chotropné účinky. Zistil, že aj tieto látky vyvolávajú stavy halucinácií a rozvrat psychiky. Je zaujímavé, 
že podobnosť účinkov sa odzrkadľuje aj v podobnosti chemického základu týchto látok. Je ním indol, 
ktorý je súčasťou ich molekúl, a preto sa tieto látky označujú ako deriváty indolu. 
Meskalín je hlavnou zložkou indiánskej drogy peyotl pochádzajúcej z amerického kaktusu Lophophora 
williamsii. Droga sa používa pri indiánskych slávnostiach a obradoch. 
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Vz. 2-20: Indol, dietylamid kyseliny lysergovej (LSD), psilocín a meskalín 
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Námeľové alkaloidy 
Liečivé účinky námeľových alkaloidov boli známe už v stredoveku. V 17. storočí sa námeľ odporúčal ako 
účinný prostriedok na zosilnenie sťahov maternice. V 19. storočí sa jeho využitie rozšírilo na ďalšie gy-
nekologické indikácie. 
Prvý izolát v kryštalickej forme sa podarilo získať roku 1875. Nazvali ho ergotinín. Išlo však o substanciu 
nejednotného zloženia. Roku 1906 sa izoloval ergotoxín, ktorý pokladali za čistú látku. Dnes však vieme, 
že ide o zmes alkaloidov ergokristínu, ergokornínu a ergokryp-tínu. Prvý, skutočne čistý alkaloid získaný 
z námeľu bol ergotamín (1918). Až oveľa neskôr (1935) sa podarilo izolovať ďalší alkaloid ergometrín. 
Všetky liečebne využívané alkaloidy námeľu sú deriváty kyseliny lysergovej a jej izoméru kyseliny izo-

lysergovej, ktoré sa navzájom odlišujú polohou kar-
boxylu na kruhu D. 
Alkaloidy odvodené od kyseliny lysergovej sú ľavo-
točivé a majú vysokú farmakologickú účinnosť, kým 
alkaloidy, ktorých základom je kyselina izolysergová, 
sú pravotočivé a prakticky neúčinné. Druh optického 
izoméru sa vyjadruje v názvoch alkaloidov odlišnými 
koncovkami. Názvy ľavotočivých izomérov sú zakon-
čené koncovkou -in, pravotočivých koncovkou -inín, 
napr. ergotamín (ľavotočivý), ergotaminín (pravotoči-
vý). 
V molekulách námeľových alkaloidov je radikál kyse-

liny lysergovej (izolysergovej) viazaný buď na jednoduchý aminoalkohol, alebo na peptid, ktorého zlože-
nie je pri jednotlivých alkaloidoch rozličné. Táto druhá časť molekuly námeľových alkaloidov ovplyvňu-
je rozpustnosť, a tým do značnej miery aj dĺžku účinku. 
Námeľové alkaloidy možno získať izolovaním z prírodného námeľu, biosyntézou – pestovaním námeľu 
na vhodných živných pôdach a čiastočnou syntézou – izolovaním z prírodného materiálu sa získa kyseli-
na lysergová, na ktorú sa naväzujú rozličné aminoalkoholy. 
Účinky námeľových alkaloidov sú výrazné a rozsiahle. Námeľové alkaloidy sa využívajú predovšetkým v 
pôrodníctve a gynekológii, čiastočne aj v cievnom lekárstve. Spravidla sa podávajú vo forme solí s kyse-
linou vínnou alebo maleínovou.  

2.8 ANALGETIKÁ 

Analgetiká sú liečivá, ktoré znižujú vnímanie bolesti. 
 
Bolesť je nepríjemný zmyslový a emocionálny zážitok spojený so skutočným alebo po-

tenciálnym poškodením tkaniva (definícia WHO). 
Na vnímaní bolesti sa podieľa tzv. nociceptívny systém, ktorého periférne receptory sa 

volajú nociceptory a nachádzajú sa predovš. v koži, vo svaloch, kĺboch, v mieche, mozgovom 
kmeni, talame, hypotalame a mozgovej kôre. Reagujú na mechanické, chemické a tepelné 
podráždenie, pričom sa uvoľňujú mediátory bolesti (histamín, serotonín, prostaglandíny a i.). 
Pri podráždení receptorov sa impulz vedie do miechy, kde sa uplatňuje tzv. hradlový systém 
kontroly bolesti (v mieche sú špecializované bunky aktivované veľkými nervovými vláknami, 
ktoré blokujú prenos bolestivých vnemov do mozgu; pri silnom podráždení sa zvýši aktivita 
malých nervových vlákien do takej miery, že sa prekoná tlmiaci efekt veľkých vlákien, čím sa 
bolestivá informácia dostane do mozgu). Z miechy sa nervové impulzy prenášajú do mozgu 
dvoma dráhami: 

1. pri ostrej bolesti prenos impulzov končí v talame a hypotalame, 
2. pri tupej bolesti nervové dráhy komunikujú s mozgovým kmeňom, retikulár-

nou formáciou a limbickým systémom. 
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Vz. 2-21: Kyselina lysergová a kyselina izoly-
sergová 
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Typy bolesti 
1. Akútna bolesť nastáva okamžite po podnete, je ostrá a pálčivá. Akútne sú 

i kolikovité bolesti, bolesti po operáciách a infarktová bolesť. 
2. Chronická bolesť. 
3. Neuralgická bolesť vzniká prudkým a trvalým dráždením hlavových 

a periférnych nervov. 
4. Fantómová bolesť je pociťovaná po amputácií časti tela. 

 
Rozdelenie analgetík 

1) Opioidné analgetiká (analgetiká morfínového typu, narkotické analgetiká) – sú to silné 
analgetiká, tlmia bolesť pôsobením na CNS, vo vyšších dávkach pôsobia narkoticky, vy-
volávajú liekovú závislosť. 

Stimulujú opioidné receptory (viažu endorfíny a enkefalíny – „vnútorné opiáty“), čo 
vedie k najsilnejšiemu analgetickému účinku. 

2) Neopioidné analgetiká (analgetiká-antipyretiká, nenarkotické analgetiká, nesteroidné pro-
tizápalové lieky) – sú to slabšie analgetiká, tlmia vznik bolesti na periférii a tiež ovplyv-
ňujú vnímanie bolesti, pri horúčke znižujú telesnú teplotu. 

Blokujú predovšetkým tvorbu prostaglandínov a iných derivátov kyseliny arachidono-
vej, či už na periférii (analgetický účinok a protizápalový účinok) alebo v mozgu (hypo-
talamus – antipyretický účinok). 

2.8.1 Opioidné analgetiká 

Opioidné analgetiká sú liečivá používané na tlmenie najintenzívnejších bolestí. Viažu sa 
na rôzne opioidné receptory, ktoré sa nachádzajú v mozgovej kôre, talame, hypotalame, lim-
bickom systéme a mieche. Analgetický účinok je vždy sprevádzaný eufóriou (lieková závis-
losť). Väčšina z nich tlmí dychové centrum a kašeľ. 

Používajú sa krátkodobo (poúrazové stavy, popáleniny, koliky) a pri stavoch, kde vznik 
liekovej závislosti už nie je prekážkou. 

 
Prehľad liečiv 

1) Ópiové alkaloidy 
Ópium je zmes alkaloidov získavaná z nezrelých makovíc (0,2 – 0,5 %), predpisuje sa 

ako tinctura opii (liehový roztok ópia obsahujúci asi 1 % morfínu). 
Morfín (morphinum) (MORPHIN BIOTIKA, MST CONTINUS) je hlavným alkaloidom 

ópia. Vo vyšších dávkach spôsobuje ospalosť, snenie, spánok až bezvedomie. 
Prechádza placentou. Opakovaná aplikácia vedie ľahko k toxikománii. 

U nás sa morfín získava extrakciou zriedeným roztokom 
hydroxidu vápenatého z rozdrvenej makovej slamy, t. j. zo 
zvyškov makovíc po vymlátení maku Obsah morfínu v tejto 
surovine býva od 0,1 do 0,9 %. Morfín je  založený na viac-
jadrovej  karbocyklickej  zlúčenine fenantréne. Účinný je L-
izomér. 

Kodeín (KODYNAL) má slabé analgetické účinky, 
ale účinne tlmí kašeľ. Zosilňuje účinky ne-
opioidných analgetík.  

OH

O

OH

N CH3

H

Vz. 2-22: Fenantrén a morfín 
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2) Polosyntetické deriváty morfínu 
Polosyntetické deriváty morfínu, ktoré majú analgetický alebo antitusický účinok, vznikajú menšími 
zmenami v molekule morfínu, Najčastejšie ide o reakciu sekundárnej alkoholovej skupiny (éterifikácia, 
esterifikácia alebo oxidácia),  hydrogenizáciu dvojitej  väzby alebo nahradenie radikálu na dusíku. 
etylmorfín, dihydrokodeín, oxykodón, (diacetylmorfín – heroín) 
Tab. 2-2: Prehľad derivátov morfínu 

R1 R2 R3 R4 názov 
-OH -OH -CH3 -H morfín 
-O-CH3 -OH -CH3 -H kodeín 
-O-CH2-CH3 -OH -CH3 -H etylmorfín 
-O-CO-CH3 -O-CO-CH3 -CH3 -H heroín 
-OH -OH -CH2-CH=CH2 -H nalorfín 
-O-CH3 =O -CH3 -H dihydrokodeín R1

O

R2

N R3
R4

 
-O-CH3 =O -CH3 -OH oxykodón 

 
Závislosť účinku od štruktúry: 

• Esterifikáciou skupiny -OH na benzénovom jadre klesá toxickosť i analgetický účinok a vyniká 
antitusický účinok. 

• Esterifikáciou alebo éterifikáciou sekundárnej alkoholovej skupiny sa zvyšuje analgetický úči-
nok a toxickosť. 

• Aj oxidáciou sekundárnej alkoholovej skupiny sa zvyšuje analgetický účinok a toxickosť. 
• Hydrogenizáciou  dvojitej  väzby  sa  mierne zvýši  analgetický účinok. 
• Predĺžením radikálu na dusíku klesá analgetický účinok. 

3) Syntetické náhrady morfínu sa používajú na tlmenie stredne silných bolestí, účinkujú 
slabšie a kratší čas, majú menšie riziko vzniku závislosti 

metadón (methadonum), buprenorfín, levorfanol, fentanyl (fentanylum) (asi 100x 
účinnejší ako morfín), tramadol, piritramid (piritramidum), bezitramid (bezit-
ramidum), petidín (pethidinum) (DOLSIN), tilidín, pentazocín (FORTRAL), 
propoxyfén 
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Vz. 2-23: Porovnanie štruktúry syntetických náhrad morfínu. Morfín, metadón, fentanyl a pentazocín 

2.8.2 Analgetiká-antipyretiká 

Neopioidné analgetiká majú viaceré účinky na organizmus: 
1. analgetický, 
2. antipyretický – ovplyvňujú termoregulačné centrum nachádzajúce sa 

v hypotalame, 
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3. antiflogistický (protizápalový) – inhibujú enzým cyklooxygenázu, ktorý sa zú-
častňuje syntézy prostaglandínov (mediátory bolesti), 

4. nežiadúci. 
 
Indikácie 
Bolesti hlavy, zubov, reumatické bolesti, bolesti kĺbov a svalov, miernejšie kŕčovité bo-

lesti, horúčkovité ochorenia a pod. 
 
Prehľad liečiv 

1) Deriváty kyseliny salicylovej (kyseliny 2-hydroxybenzoovej) 
Hlavným predstaviteľom je kyselina acetylsalicylová (acidum acetylosalicylicum, ky-

selina 2-acetoxybenzoová) (ACYLPYRIN, SUPERPYRIN – zmes s oxidom hlini-
tým, ACYLPYRIN EFF., ANOPYRIN – pufrovaná forma kyseliny), ktorá dobre 
pôsobí na mierne až stredne silné bolesti. Je vhodná na dlhodobé užívanie a pou-
žíva sa aj na prevenciu náhlych srdcovocievnych a mozgovocievnych príhod (an-
tiagregačná látka – do 100 mg/deň), proti vzniku a na spomaľovanie rastu karci-
nómu hrubého čreva. Z nežiadúcich účinkov treba spomenúť prekyslenie a bolesť 
žalúdka, alergie a u deti liečených na vírusové infekcie môže vyvolať tzv. Reyov 
syndróm, ktorý u 20 – 30 % detí môže spôsobiť smrť.  

V prírode kyselina salicylová vyskytuje v malých množstvách voľná alebo viazaná v glykozide salicín, 
ktorý obsahuje vŕbová kôra z čeľade Salicaceae. V terapii sa používajú syntetické deriváty kyseliny sali-
cylovej. Kyselina salicylová sa vyrába synteticky zahrievaním fenolátu alkalického kovu s oxidom uhliči-
tým pod tlakom. Salicylan sodný sa pripravuje sa z kyseliny salicylovej, na ktorú sa pôsobí uhličitanom 
sodným. Kyselina acetylsalicylová sa pripravuje sa acetyláciou kyseliny salicylovej pôsobením anhydri-
du kyseliny octovej. 
salicylan sodný (antireumatikum), cholínsalicylát (cholinum salicylicum, soľ kyseliny 

salicylovej a cholínu) (antipyretikum, antireumatikum), diflunisal (difluorofenylový derivát 
kyseliny salicylovej) 

2) Deriváty anilínu 
Anilín má antipyretické účinky, pre organizmus je však priveľmi toxický. Toxickosť možno znížiť (pri-
čom sa zachová antipyretický účinok) substitúciou vodíka aminoskupiny acetylom a zavedením ďalšieho 
substituenta na benzénové jadro. Zástupcom tejto skupiny je fenacetín, ktorý má však takisto nežiadúce 
vedľajšie účinky. Fenacetín (4-acetamido-1-etoxybenzén – v organizme sa metabolizuje na paracetamol) sa 
nahrádza paracetamolom, ktorý nemá také výrazné vedľajšie účinky. 

Paracetamol (paracetamolum, 4-acetamido-1-hydroxybenzén) (PARALEN, PANADOL, MEDI-
PYRIN, MEXAVIT) má nežiadúce účinky na tráviaci trakt výrazne nižšie ako kyse-
lina acetylsalicylová, vyššie dávky (nad 5 g) poškodzujú pečeň.  

3) Deriváty pyrazolónu 
Antipyretiká založené na 5-pyrazolóne boli pripravené náhodou pri hľadaní účinných antipyretických de-
rivátov chinolínu. Patrí sem fenazón, aminofenazón a fenylbutazón. Pripravujú sa synteticky. 
Oxidáciou pyrazolínu vznikne 5-pyrazolón, ktorý má dve izomérne formy, navzájom sa odlišujúce polo-
hou dvojitej väzby. Jeho deriváty sú fenazón a aminofenazón. 
Fenazón (phenazonum, 1-fenyl-2,3-dimetyl-5-pyrazolón) sa vyrába synteticky. Aminofenazón (aminophenazo-
num, 1-fenyl-2,3-dimetyl-4-dimetyl-amino-5-pyrazolón) sa vyrába synteticky z fenazónu. Pôsobením kyseliny dusi-
tej na fenazón vznikne 4-nitrofenazón, ktorý sa redukuje na 4-aminofenazón a nahradením vodíka v ami-
noskupine metylmi vznikne aminofenazón. 
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Vz. 2-24: Pyrazol, izomérne formy pyrazolónu, fenazón a aminofenazón 

Deriváty majú silný účinok a sú určené len na krátkodobé použitie. Pre vážne nežiadúce 
účinky sú niektoré z nich vyraďované. 
fenazón, aminofenazón (EUNALGIT, MIRONAL, DINYL, HARBURETA), metamizol 

(metabolit aminofenazónu) (ALGIFEN), propyfenazón (derivát aminofenazónu) 
(VALETOL) 

4) Deriváty chinolínu 
K derivátom chinolínu patria alkaloidy chinínovníkovej kôry (Cortex chinae). Liečivý účinok chinínovní-
kovej kôry, jej odvaru alebo výťažku, poznali už v staroveku juhoamerickí Indiáni. V 17. storočí bola do-
vezená chinínovníková kôra do Európy a na začiatku 19. storočia sa podarilo izolovať z jej extraktu chi-
nín. Chinínovníková kôra obsahuje okrem chinínu ešte ďalšie alkaloidy (celkový obsah 2 – 15 %). Z nich 
má význam chinidín (D-izomér chinínu), cinchonín a cinchonidín, ktoré majú podobnú štruktúru ako chi-
nín. Základným jadrom uvedených alkaloidov je benzoderivát pyridínu – chinolín. 
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Vz. 2-25: Chinolín, chinín (cinchonidín má v molekule miesto –O-CH3 vodík), chinidín (cinchonín má 

v molekule miesto –O-CH3 vodík). 

Získavajú sa z kôry chinínovníka. Hlavnou látkou je chinín (chininum), ktorý má anti-
pyretický a antimalarický účinok. Vysoké dávky chinínu môžu vyvolať potrat 
a poškodiť sluchový nerv plodu. 

5) Ostatné deriváty 

diklofenak (ALMIRAL GEL, DICLOBENE RETARD, DICLOFENAC, VOLTAREN, VERAL) 
sa používa pri zápalových a degeneratívnych formách reumatizmu; 

ibuprofén (ibuprofenum, kyselina 2-(4-izobutylfenyl)propánová) (BRUFEN, DOLGIT, IBUPRO-
FEN, IBUFEIN, IBALGIN) má v nižších dáv-
kach výraznejší antiflogistický ako analgetic-
ký účinok a je veľmi dobre znášaný; 

indoprofén, naproxen, ketoprofén 

2.8.2.1 Viaczložkové analgetiká 

Snaha zosilniť účinok analgetík viedla k vytváraniu rôzne kombinovaných zmesí. 
V súčasnosti prevláda názor, že nie je vhodné kombinovať liečivá s rovnakým účinkom. 

CH COOH
CH3

CH2CHCH3
CH3

Vz. 2-26: Ibuprofén 
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Na zosilnenie účinku analgetík sa do zmesí pridáva kodeín, kofeín a propoxy-
fén. Na tlmenie útrobných bolestí sa k analgetikám pridávajú myorelaxanciá (guajfenezín - 
ATARALGIN, chlóroxazón) alebo sa aplikujú spazmoanalgetiká – ide o kombináciu analgetík 
so spazmolytikami  (atropín, papaverín, drotaverín, pitofenón, fenpiverín) (SPASMOVE-
RALGIN, ALGIFEN). 

2.9 ANTIEMETIKÁ 

Antiemetiká sú liečivá potláčajúce vracanie. 
Vracanie je vyvolané dráždením centra pre vracanie, ktoré je uložené v predĺženej mie-

che. Príčinou môžu byť nepríjemné psychické zážitky, čuchové a zrakové vnemy, prudké 
zmeny polohy tela, kinetózy, gravidita, lekárske zákroky v ústnej dutine, liečba ožarovaním 
a cytostatikami, ochranný reflex. 

 
Prehľad liečiv 

1) Antihistaminiká (liečba alergií) sa aplikujú predovšetkým pri liečbe kinetóz. 

moxastín (KINEDRIL), embramín, skopolamín (náplasť na kožu) 

2) Neuroleptiká sa používajú hlavne pri rádioterapii a liečbe cytostatikami. 
haloperidol, perfenazín, prochlórperazín, metoklopramid 

3  L I E Č I V Á  P E R I F E R N É H O  N E R V O -
V É H O  S Y S T É M U  

3.1 PERIFÉRNY NERVOVÝ SYSTÉM 

Periférny nervový systém (PNS) sa delí na somatický (riadi funkcie ovládané vôľou) a 
vegetatívny (autonómny – VNS), ktorý riadi činnosť vnútorných orgánov nezávisle na vedo-
mí. VNS je riadený hypotalamom. 

Vegetatívne nervové vlákno možno rozdeliť na tri časti: 
1. pregangliové vlákno je tvorené neurónom, ktorého telo je uložené v CNS 

a zakončenie vo vegetatívnom gangliu; 
2. vegetatívne ganglium, čo je v podstate zhluk neurónov a nervových zakončení; 
3. postgangliové vlákno je tvorené neurónom, ktorého telo je uložené vo vegeta-

tívnom gangliu a zakončenie vo výkonnom orgáne (efektore – hladký sval, 
žľaza, ...). 
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VNS sa delí na dve časti (obr. 3-1): 
1) sympatikus 

Gangliá sympatika sú uložené po stranách miechy, preto je pregangliové vlákno krátke 
a postgangliové vlákno dlhé. Pôsobí pri príprave organizmu na zvýšený výdaj energie (útok, 
útek, stres, záťaž a pod.). 
2) parasympatikus 

Gangliá sú uložené blízko výkonného orgánu, preto je pregangliové vlákno dlhé a post-
gangliové vlákno krátke. Pôsobí pri obnove energie (príjem a spracovanie potravy, spánok 
a pod.). 

 
Činnosť sympatika a parasympatika je zosúladená, pretože viaceré orgány sú inervova-

né oboma časťami. 
 
Vo VNS existujú dva druhy neurotransmiterov: 

1) Acetylcholín pôsobí: 
a) vo vegetatívnych gangliách cez N-receptory (nikotínové), 
b) na zakončeniach parasympatika cez M-receptory (muskarínové), 
c) na zakončeniach motorických nervov (nervovosvalová platnička) cez N-receptory. 

Prenos, ktorý sprostredkúva acetylcholín, sa nazýva cholínergický. 
Acetylcholín je rýchlo rozkladaný acetylcholínesterázou na cholín a kyselinu octovú. 

CH3 CO O CH2 CH2 N
+

CH3

CH3

CH3  
Vz. 3-1: Acetylcholín 

2) Noradrenalín pôsobí na zakončeniach sympatika cez receptory alfa a beta (α1, α2, β1, β2).  
Prenos vzruchu, ktorý sprostredkúva noradrenalín, sa nazýva adrenergický. 
Noradrenalín je rozkladaný monoaminooxidázou (MAO) alebo je spätne vychytávaný 

do nervového zakončenia.  

CCH2 OH

OH

OH

HNH2
*

 
Vz. 3-2: Noradrenalín 
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Obr. 3-1: Oddiely vegetatívneho nervového systému. Schematicky sú znázornené miesta, kde CNS opúšťajú 

pregangliové vlákna sympatika (plná čiara) a parasympatika (čiarkovane) 

 

Tab. 3-1: Základné účinky parasympatika a sympatika 

Orgán (efektor), funkcia Parasympatikus (cholínergická reakcia) Sympatikus (adrenergická reakcia) Receptor 
Metabolizmus anabolizmus katabolizmus β 
Srdce: 

frekvencia 
sila sťahu 

 
bradykardia (-) 
 

 
tachykardia (+) 
zvýšenie 

 
β1 
β1 

Cievy vazodilatácia vazokonstrikcia (koža a vnút. orgány) 
vazodilatácia (kostrové svaly) 

α 
β 

Hladné svaly: 
bronchy, steny dutých 

orgánov 
zvierače 

 
kontrakcia 
 
relaxácia 

 
relaxácia 
 
kontrakcia 

 
β2 
α 

Oko: 
zrenice 

akomodácia 

 
zúženie (mióza) 
do blízka 

 
rozšírenie (mydriáza) 
do diaľky 

 
α 
β 

TK zníženie zvýšenie  
 
Medzi liečivá PNS patria liečivá ovplyvňujúce VNS, myorelaxanciá a lokálne anesteti-

ká. 
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3.2 LIEČIVÁ OVPLYVŇUJÚCE VNS 

Podľa účinku rozdeľujeme liečivá ovplyvňujúce činnosť VNS na: 
1) sympatotropné látky: 

a) sympatomimetiká – stimulujú sympatikus, čiže napodobňujú účinky noradrenalínu, 
b) sympatolytiká – potláčajú účinky podráždenia sympatika (antagonizmus); 

2) parasympatotropné látky: 
a) parasympatomimetiká – stimulujú parasympatikus, čiže napodobňujú účinky acetyl-

cholínu, 
b) parasympatolytiká – potláčajú účinky podráždenia parasympatika (antagonizmus); 

3) ganglioplegiká (gangliové blokátory) – blokujú prenos vzruchu vo vegetatívnych gan-
gliách. 

3.2.1 Sympatomimetiká (adrenergiká) 

Sympatomimetiká sú látky, ktoré stimulujú sympatikový nervový systém – vyvolávajú 
adrenergické reakcie, čiastočne alebo úplne napodobňujú účinky noradrenalínu. 

Okrem noradrenalínu zabezpečuje prenos sympatického nervového impulzu v menšej miere aj adrenalín, 
N-izopropylnoradrenalín a serotonínu. Prvý z nich sa získal adrenalín. Už na konci 19. storočia sa zistili 
vazokonstrikčné účinky výťažku z nadobličiek. Krátko nato sa v nich podarilo objaviť a izolovať adrena-
lín, dokázala sa jeho štruktúra a vypracovala syntetická príprava. Noradrenalín sa podarilo pripraviť a 
farmakologicky overiť roku 1904. Vo vtedajšej terapii však nenašiel uplatnenie, lebo synteticky získaný 
noradrenalín je racemát, ktorý má podstatne slabšie účinky ako ľavotočivá forma adrenalínu získaná izo-
lovaním (o vzťahoch medzi priestorovou konfiguráciou a účinkom sa vtedy ešte nič nevedelo). Biologic-
ký význam noradrenalínu sa podarilo dokázať až oveľa neskôr. Tretia biologicky aktívna látka N-
izopropylnoradrenalín bola najskôr známa ako synteticky vyrobený analóg adrenalínu, až neskôr sa poda-
rilo dokázať jeho prirodzenú funkciu (1957). Serotonín sa izoloval roku 1949 z hovädzej krvi. 
Neurotransmitery vznikajú v organizme z aminokyseliny fenylalanínu, ktorá sa hydroxyláciou mení na 4-
hydroxyfenylalanín a ďalej na dihydroxyfenylalanín (dopa), ktorý sa dekarboxyluje na dihydroxyfe-
nyletylamín (dopamín). Dopamín sa pôsobením dopamínhydroxylázy mení na noradrenalín, ktorý sa ďa-
lej pôsobením N-metyltransferázy mení na adrenalín. 
Schopnosť neurotransmiterov reagovať s receptormi vyplýva z ich štruktúry. Nevyhnutnou zložkou mo-
lekuly je prítomnosť fenolového hydroxylu v polohe 3, prípadne aj 4, aminoskupiny nesenej dvojuhlí-
kovým reťazcom a alkoholovej funkčnej skupiny na etylovej časti molekuly. Veľký význam má poloha 
alkoholovej funkčnej skupiny, ktorá ovplyvňuje dokonalé naviazanie neurotransmitera na receptor. Prí-
rodné L-stereoizoméry majú oveľa väčšiu účinnosť ako synteticky vyrobené látky, ktoré sú racemáty. 
Zmeny v opísanej štruktúre vedú buď k úplnej strate adrenergickej účinnosti, alebo k jej poklesu a zosil-
neniu centrálnych účinkov. 
 

N
H

OH NH2

C
CH2 NH2

OH
OH

HOH C
CH2 NH

OH
OH

HOH
CH3

C
CH2 NH

OH
OH

HOH
CH

CH3

CH3

* * *

 
Vz. 3-3: Noradrenalín, adrenalín, N-izopropylnoradrenalín a serotonín 

Noradrenalín a jeho deriváty sa získavajú synteticky. Získané produkty sa rozdeľujú na príslušné stereoi-
zoméry. Na delenie sa najčastejšie využíva rozdielna rozpustnosť vínanov L- a D-izomérov. 
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OH
OH

CO
CH2 Cl

OH
OH

CO
CH2 NH2

OH
OH

CO
CH2 NH

OH
OH

CH3

C
CH2 NH2

OH
OH

HOH

C
CH2 NH

OH
OH

HOH
CH3

Cl CO CH2 Cl

NH3

CH3 NH2

H

H

*

*
 

Rov. 3-1: Schéma výroby adrenalínu a noradrenalínu 

 
Liečebne sa využívajú ich účinky na všetky typy receptorov: 

receptor výskyt účinok liečivá 

cievy kože a vnútorných 
orgánov vazokonstrikcia periférne analeptiká 

dekongestíva 

oko mydriáza mydriatiká6 α1 

srdce zvýšenie sily sťahu kardiostimulanciá 

α2  hypotenzívny antihypertenzíva 

β1 srdce tachykardia kardiostimulanciá 

β2 
bronchy 

maternica 
cievy kostrových svalov 

dilatácia 
bronchodilatanciá 

tokolytiká7 
 

3.2.2 Sympatolytiká (antiadrenergiká) 

Sympatolytiká sú liečivá, ktoré potláčajú účinky podráždenia sympatika a účinky sym-
patomimetík. Sú vlastne antagonistami receptorov sympatika. 

Na základe mechanizmu pôsobenia ich rozdeľujeme na α-sympatolytiká, β-sympatoly-
tiká (betablokátory) a nepriame sympatolytiká. 

1) α-sympatolytiká – využíva sa predovšetkým ich pôsobenie na α1 receptory, čím dochá-
dza k vazodilatácii. Používajú sa pri poruchách periférneho prekrvenia a pri hypertenzii 
(antihypertenzíva). 

Najdlhšie známe sympatolytiká sú α-sympatolytiká prírodného pôvodu – námeľové alkaloidy. 

2) β-sympatolytiká (betablokátory) – najdôležitejšie je ich pôsobenie na β1 receptory na-
chádzajúce sa v srdci (pri neselektívnych betablokátoroch – pôsobia na β1 aj β2 receptory 
– je nebezpečenstvo kontrakcie bronchov u astmatikov). Používajú sa pri hypertenzii (an-

                                                
6 Používajú sa pri vyšetreniach očí v oftalmológii. 
7 Potláčajú sťahy maternice (prevencia potratu alebo predčasného pôrodu). 
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tihypertenzíva), srdcových arytmiách (antiarytmiká), ischemickej chorobe srdca, tyreoto-
xikóze (nadprodukcia hormónov štítnej žľazy má také prejavy na kardiovaskulárny sys-
tém ako podráždenie sympatika), prevencii migrény apod. 

3) nepriame sympatolytiká – rôznymi mechanizmami zabraňujú uvoľňovaniu noradrenalí-
nu z presynaptickej časti neurónu a preto majú veľmi výrazný antihypertenzívny účinok. 

3.2.3 Parasympatomimetiká (cholínergiká) 

Parasympatomimetiká sú liečivá, ktoré stimulujú parasympatikový nervový systém, vy-
volávajú cholínergické reakcie, napodobňujú účinky acetylcholínu. 

Acetylcholín bol ako syntetický produkt známy už v minulom storočí. Jeho fyziologický význam sa poda-
rilo dokázať až v dvadsiatych rokoch 20 storočia. Neľahké bolo najmä jeho izolovanie zo živočíšnych 
tkanív a veľmi krátkodobý účinok. Acetylcholín sa rýchlo rozkladá na cholín a kyselinu octovú. V orga-
nizme sa tento rozklad katalyzuje acetylcholínesterázou. Cholín, ktorý je produktom rozkladu, nie je síce 
úplne neúčinný, no jeho účinok je asi 1000-krát menší ako účinok acetylcholínu Ako cholínergikum sa 
preto nevyužíva. Cholín ovplyvňuje syntézu fosfolipidov v pečeni. Nedostatok cholínu zapríčiňuje nedos-
tatočnú tvorbu dôležitej aminokyseliny metionínu, ktorá sa v tele zúčastňuje na metabolických procesoch. 
Cholín býva preto súčasťou liekov, ktoré sa používajú pri poruchách funkcie pečene 
Cholín sa prvý raz získal zo zvieracej žlče (podľa toho názov). Synteticky sa pripravuje z etylénoxidu pô-
sobením trimetylamínu. Acetylcholín sa získava acetyláciou cholínu anhydridom kyseliny octovej. 
Najdlhšie známy alkaloid s cholínergickým pôsobením je muskarín, ktorý sa získal už v minulom storočí 
z muchotrávky červenej (Amanita muscaria). Molekula alkaloidu sa podrobne skúmala a stala sa dôleži-
tým vodidlom pre objasnenie vzťahov medzi štruktúrou a účinkom cholínergických látok. Liečebne sa 
muskarín nevyužíva. 

N

N
+

CH3

HOH

CH3
OH H

H

CH2 N
+

CH3

CH3

CH3  
Vz. 3-4: Muskarín a nikotín 

 

Podľa mechanizmu účinku delíme parasympatomimetiká na priame (pôsobia priamo na 
nikotínové a muskarínové receptory) a nepriame (inhibujú enzým acetylcholínesterázu). 

 
Tab. 3-2: Účinok parasympatomimetík 

receptor výskyt účinok 

bronchy konstrikcia 
oko mióza 

srdce zníženie sily sťahu a frekvencie 
GIT zvýšenie peristaltiky, kontrakcie hladkých svalov, vylučovania štiav 
CNS pôsobia mierne povzbudivo 

urogenitálny trakt kontrakcia hladkých svalov 

muskarínový 

žľazy zvyšujú vylučovanie žliaz a zrieďujú ich 
nikotínový nervovosvalová platnička kontrakcia 
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3.2.4 Parasympatolytiká (anticholínergiká) 

Parasympatolytiká sú látky, ktoré potláčajú účinky podráždenia parasympatika a účinky 
parasympatomimetík. Sú antagonistami acetylcholínu na nikotínových a muskarínových re-
ceptoroch. 

Najvýznamnejšie látky schopné blokovať cholínergické receptory sú alkaloidy tropánového radu – atro-
pín a skopolamín (pozri antiparkinsoniká). 
 
Podľa chemickej štruktúry sa delia na: 

1) terciárne amíny – blokujú M-receptory, ľahko prenikajú do CNS a používajú sa ako 
antiparkinsoniká a antiemetiká; 

2) kvartérne parasympatolytiká (tzv. –óniové zásady – amóniové a sulfóniové) – bloku-
jú N-receptory vo vegetatívnych gangliách a majú výrazný spazmolytický účinok. 

3.3 MYORELEXANCIÁ 

Myorelaxanciá sú liečivá, ktoré znižujú tonus priečne pruhovaného svalstva, čiže 
spôsobujú ochabnutie svalstva, neschopnosť kontrakcie. 

 
Podľa spôsobu dosiahnutia myorelaxačného účinku sa rozdeľujú do dvoch skupín: 

1) Periférne myorelaxanciá (kurareformné látky) 
Pôsobia v oblasti nervovosvalovej platničky, pričom nastáva paralýza kostrových sva-
lov. Prenos informácie z neurónu na svalové vlákno blokujú buď vytesňovaním acetyl-
cholínu z receptorov, alebo depolarizáciou synaptických membrán. Najvýznamnejším 
nežiadúcim účinkom je ochrnutie bránice a tým zástava dýchania. Negatívne pôsobia aj 
na kardiovaskulárny systém. Používajú sa pri chirurgických výkonoch (nízka spotreba 
celkového anestetika) a pri liečbe kŕčov (epilepsia, tetanus). 
 
Výrazné myorelaxačné účinky majú obsahové látky jedu kurare, ktorý používajú juhoamerickí Indiáni na 
napúšťanie šípov. Kurare sa získava z dreva a kôry rozličných rastlín z rodu Chondrodendron. Obsahuje 
alkaloidy, ktoré sa podarilo izolovať a rozlíšiť na konci 19. storočia. Kurare obsahuje látky dvojakého 
druhu. Alkaloidy obsahujúce terciárny dusík – kuríny – sú myorelaxačné neúčinné, kým alkaloidy s kvar-
térnym dusíkom – kuraríny – sú veľmi účinné. Alkaloidy kurare neovplyvňujú len prenos vzruchu na ner-
vovosvalovej platničke, ale aj vo vegetatívnych gangliách. Podobné dvojaké pôsobenie sa neskôr zistilo 
aj pri synteticky pripravených látkach obsahujúcich kvartérny dusík. Ganglioplegiká a myorelaxanciá ma-
jú spoločné základné chemické štruktúry, no myorelaxačné a ganglioplegické účinky sú pri nich v rozlič-
nej rovnováhe. 

Alkaloidy, ktoré obsahuje kurare, sa dnes používajú 
len zriedka. Najdôležitejším alkaloidom je tuboku-
rarín (prirodzený alkaloid juhoamerickej rastliny 
Chondrodendron tomentosum). Pretože je 
tubokurarín málo dostupný a má nevýhodné 
nežiadúce účinky, vyvinulo sa úsilie nahradiť 
prírodné liečivo výhodnejšími syntetickými látkami. 
Kvartérny dusík v molekule rozpustných solí 
tubokurarínu podmieňuje myorelaxačný účinok, a 
preto sa skúmali látky, obsahujúce kvartérny dusík. 

Tubokurarínu sa účinkami najväčšmi podobá syntetický galamín (1,2,3-tris(2-dietylaminoetoxy)benzén). Použí-
va sa vo forme trietyljodidu. 

N
+

N
+

CH2

O O

O

CH2

CH3 CH3

OH O CH3
CH3CH3

CH3

OH
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O CH2 CH2 N(CH2CH3)2
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CH3 CH2 I O CH2 CH2 N
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O CH2 CH2 N
+
(CH2CH3)3

O CH2 CH2 N
+
(CH2CH3)3

I
3

3

 
Rov. 3-2: Reakcia galamínu s etyljodidom za vzniku trietyljodidu galamínu (gallaminum triaethoioda-

tum) 

Základom ďalšej často používanej látky – suxametónia (bis-2-dimetylaminoetylester kyseliny jantárovej) – je ky-
selina jantárová, z ktorej vzniká esterifikáciou dimetylaminoetanolom ester reagujúci s metyljodidom, 
pričom vzniká jodid suxametónia. 
CH2 COOH
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Rov. 3-3: Reakcia prípravy jodidu suxametónia (suxamethonium iodatum) 

 

tubokurarín, pankurónium (syntetická steroidná látka), pipekurónium, vekuró-
nium, galamín (gallaminum), alkurónium (polosyntetický derivát alkaloidov 
juhoamerického kra Strychnos toxifera) 

suxametónium (suxamethonium), dekametónium (syntetická látka) 

2) Centrálne myorelaxanciá 
Pôsobia na miechové reflexy a podkôrové centrá. Centrálny myorelaxačný účinok majú 
viaceré sedatíva a anxiolytiká. 
guajfenezín, diazepam, chlórmezanón, baklofén, tolperizón, orfenadrín, mefe-

nezín, chlórzoxazón 

3.4 LOKÁLNE ANESTETIKÁ 

Lokálne anestetiká sú látky, ktoré re-
verzibilne blokujú prenos vzruchu neurónmi. 
Pôsobia na všetky typy nervových buniek, ale 
využíva sa iba blokáda senzitívnych nervov 
(miestne znecitlivenie). 

Rozoznávame niekoľko spôsobov apliká-
cie lokálnych anestetík: 

1. povrchová anestézia – aplikácia 
na povrch slizníc vo forme masti, 
roztoku alebo aerosólu; 

2. infiltračná anestézia – injekčná 
aplikácia k nervovým zakonče-
niam (i. m., s. c.); 

3. zvodová anestézia – injekčná ap-
likácia k hlavným nervom; 

4. miechová anestézia – subarachno-
idálna aplikácia. 

 Obr. 3-2: Schéma rôznych spôsobov aplikácie 
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Nežiadúce účinky 
Lokálne anestetiká hlavne po absorpcii pôsobia na CNS, pričom tieto účinky sa prejavu-

jú najprv podráždením (tras, kŕče) a potom útlmom (depresia, bezvedomie, smrť). 
 
Použitie 
Lokálne anestetiká sa používajú na lokálnu anestéziu v oftalmológii, stomatológii, der-

matológii a pri rôznych chirurgických výkonoch a na liečbu arytmií (antiarytmiká). 
 
Prehľad liečiv 
História lokálnych anestetík sa začala roku 1884, keď K o l l e r  použil kokaín na znecitlivenie očnej sliz-
nice. 
Kokaín je hlavný alkaloid listov koky pravej (Erythroxylon coca). 
Izoloval ho roku 1860 N i e m a n n , no jeho štruktúra sa zistila až ro-
ku 1898. Základom molekuly kokaínu je podobne ako pri atropíne a 
sko-polamíne heterocyklický tropán (podľa toho majú tieto látky 
spoločný názov — tropánové alkaloidy). 
Centrálne účinky kokaínu a z nich vyplývajúce nebezpečenstvo toxikománie znemožňujú použitie kokaí-
nu, a preto sa hľadali také liečivá, ktorými by sa mohol kokaín nahradiť. Spočiatku sa vychádzalo z mo-
lekuly kokaínu, ktorá sa obmieňala postupným odbúravaním jednotlivých častí jeho molekuly a zámenou 
esterovo viazaných alkoholov a kyselín. Niektoré z týchto látok sa aj liečebne využívali, pretože ich to-
xickosť bola síce menšia, no stále priveľmi vysoká. Významný pokrok sa dosiahol až pri skúšaní aneste-
tickej účinnosti esterov kyseliny 4-aminobenzoovej. Roku 1900 sa zaviedol benzokaín, ktorý sa stal zá-
kladom syntetických lokálnych anestetík, označovaných podľa chemického charakteru benzokaínu ako 
anestetiká esterového typu. 

1) Anestetiká esterového typu 
Základom tejto skupiny je kyselina 4-aminobenzoová. Jej estery a alkylderiváty týchto esterov sú účinné 
anestetiká, ktoré nežiadúco neovplyvňujú ústrednú nervovú sústavu. Prvé liečivo tohto radu, benzokaín, 
je etylester kyseliny 4-aminobenzoovej. Benzokaín sa vo vode prakticky nerozpúšťa. Vo vode sa rozpúš-
ťajú soli benzokaínu, ktoré pre menšiu zásaditosť aromatickej aminokyseliny hydrolyzujú. Roztoky majú 
silne kyslú reakciu a nie sú vhodné na použitie v injekčnom roztoku. 
Zlepšenie rozpustnosti sa dosiahlo esterifikáciou kyseliny 4-aminobenzoovej bázickými aminoalkoholmi. 
Najvýznamnejším zástupcom liečiv tohto druhu je prokaín (2-dietylaminoetylester kyseliny 4-aminobenzoovej), 
ktorý sa zaviedol roku 1905 a dodnes je jedným z najpoužívanejších lokálnych anestetík. Vyrába sa zo 4-
nitrotoluénu, ktorý sa oxiduje manganistanom draselným na kyselinu 4-nitrobenzoovú. Jej chlorid získa-
ný pôsobením chloridu fosforečného reaguje s 2-chlóretanolom, pričom vzniká 2-chlóretylester, ktorý sa 
substitúciou chlóru dietylamínom mení na 2-dietylaminoetylester kyseliny 4-nitrobenzoovej a jej nitros-
kupina sa redukuje na amín. 
Výborné anestetické vlastnosti prokaínu podnietili skúmanie anestetickej účinnosti jeho rozličných deri-
vátov. Zakrátko sa pripravilo vyše tisíc príbuzných látok obmenami aminoalkoholu, alkyláciou aromatic-
kej aminoskupiny, zámenou aromatickej aminoskupiny alkoxylom a obmenami esterovej väzby amido-
vou a ketónovou väzbou. Nijaký derivát prokaínu nemá výhodnejšie farmakologické vlastnosti; ak sa do-
siahlo zvýšenie lokálneho anestetického účinku, súčasne vzrástla aj toxickosť.  
 

kokaín (cocainum), prokaín (procainum, novokaín) (PROCAIN), tetrakaín, benzoka-
ín 

2) Anestetiká amidového typu 
Výhodou lokálnych anestetík amidového typu oproti liečivám esterového radu je dlhšie pôsobenie, ktoré 
podmieňuje ťažšia štiepitelnosť amidovej väzby. 
Najstarším zástupcom je viac-menej náhodne objavené liečivo cinchokaín (2-dietylaminoetylamidu ky-
seliny 2-butoxy-4-chinolínkarboxylovej). 

CO O N
CH3

COOCH3
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Roku 1946 pripravil účinné anestetiká s amidovými väzbami. Ich aromatickým základom je anilín, a pre-
to dostali názov anilidy. Liečivá tohto radu sú málo toxické, dostatočne účinné a stále. U nás sa najviac 
používa derivát symetrického trimetylanilínu trimekaín. 
Pri všetkých spomínaných lokálnych anestetikách môžeme pozorovať spoločné štruktúrne znaky. Ich mo-
lekuly tvoria aromatické jadrá spojené esterovou alebo amidovou väzbou s alifatickým reťazcom, ktorý je 
dvojuhlíkový a nesie aminoskupinu. Vodíkové atómy aminoskupiny sú substituované etylovými radikál-
mi. Podľa L ö fg r e n  sú tieto časti molekúl lokálnych anestetík pre účinok rozhodujúce. Aromatická časť 
molekuly zabezpečuje svojím lipofilným charakterom prienik do lipoidného nervového tkaniva. Hydro-
filná aminoalkylová časť umožňujúca tvorbu málo hydrolyzujúcich solí má význam pre resorpciu a trans-
port liečiva. Vzájomná väzba obidvoch častí ovplyvňuje dĺžku účinku. 
 

lidokaín (lidocainum, lignokaín) (XYLOCAINE, EMLA KRÉM, EMLA NÁPLASŤ), trime-
kaín (trimecainum) (MESOCAIN, SEPTONEX PLUS), artikaín (kartikaín), cin-
chokaín (cinchocainum, dibukaín), bupivakaín, pentakaín, ropivakaín, me-
pivakaín, prokaín (PROCAIN LÉČIVA) 

Tab. 3-3: Chemická štruktúra niektorých lokálnych anestetík 

chemická štruktúra 
látka 

aromatická skupina reťazec aminoskupina 
uprednostňovaný typ anestézie 

kokaín C O O C H
C H 2

CH 3 N
C H

C H C H 2

C H 2C H
OC OCH 3

 

povrchová 

prokaín NH2 CO O CH2 CH2 N
CH2 CH3

CH2 CH3  
infiltračná, zvodová, miechová 

trimekaín CH3 NH

CH3

CH3

CO CH2 N
CH2 CH3

CH2 CH3

 

infiltračná, zvodová, miechová, povrchová 

lidokaín NH

CH3

CH3

CO CH2 N
CH2 CH3

CH2 CH3

 

infiltračná, zvodová, miechová, povrchová 

cinchokaín N CO NH CH2 CH2 N
CH2 CH3

CH2 CH3
O C4H9  

miechová, povrchová 

artikaín 
S

NH CO CH N
CH2 CH3

H

CH 3

CH3  

infiltračná, zvodová 
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4  L I E Č I V Á  O B E H O V É H O  S Y S T É M U  

4.1 KARDIOTONIKÁ 

Kardiotoniká sú liečivá, ktoré zvyšujú napätie (tonus), zosilňujú sťah (kontrakciu) 
a normalizujú porušenú pracovnú činnosť srdca. 

Používajú sa pri liečení srdcovej nedostatočnosti (insuficiencie), ktorej dôsledkom je 
zníženie prekrvenia orgánov (hlavne obličiek), zmenšuje sa množstvo vylučovanej vody mo-
čom, vznikajú edémy. Na liečbu sa používajú kardiotoniká (zvyšujú tonus srdca) a diuretiká 
(odstraňujú prebytok tekutín). Zároveň je potrebný psychický a fyzický pokoj (nepreťažovať 
srdce). 

Mechanizmus účinku sa vysvetľuje ovplyvnením presunu Ca2+ do cytoplazmy srdco-
vých buniek. Nadbytok Ca2+ zosilňuje účinok kardiotoník aj ich toxicitu – s kardiotonikami sa 
nesmú súčasne podávať liečivá obsahujúce Ca2+. 

 
Prehľad liečiv 
Najznámejšími kardiotonikami sú srdcové glykozidy. Sú to látky rastlinného pôvodu – 

obsahujú ich listy náprstníka červeného (Digitalis purpurea) a vlnatého (D. lanata), semená 
kríkov Strophantus (Afrika) a  listy Acocanthera ouabaio. Ich dávkovanie je vždy prísne in-
dividuálne. 

 
Molekuly kardioaktívnych glykozidov sa skladajú 
z troch základných zložiek: steroidného jadra, sacha-
ridovej zložky a laktónového kruhu. 
Steroidné jadro 
Jednotlivé kruhy steroidného jadra môžu byť uspo-
riadané v priestore rozlične. Podlá vzájomnej polohy 
sa rozlišujú trans-izoméry a cis-izoméry. Vzájomná 
poloha kruhov má vplyv na reaktivitu funkčných skupín, ktoré sa na ne viažu. Pre kardioaktívne glykozi-
dy je charakteristické usporiadanie cis-, trans-, cis-: kruhy AB sú v polohe cis, kruhy BC sú v polohe 
trans a kruhy CD sú v polohe cis. 

 
Vz. 4-1: Cis-poloha kruhov AB, trans-poloha kruhov BC 

Steroidné jadrá jednotlivých glykozidov sa odlišujú druhom a počtom zvyškov. Na C14 je vo všetkých 
prípadoch viazaný hydroxyl. Ďalšie hydroxylové skupiny môžu byť v polohách C12 a C16. V polohách C10 
a C13 sú najčastejšie viazané metyly. Môžu to byť aj iné skupiny: primárna alkoholová, prípadne aldehy-
dová. 
Účinok neovplyvňuje len druh a počet spomenutých substituentov ale aj ich umiestenie v priestore. Ak v 
priestore smerujú so zreteľom na plochu kruhu nahor, tieto polohy sa označujú β, ak smerujú dolu, je to 
poloha α. Priestorové usporiadanie je dôležité najmä pre zvyšky viazané na C3 a C17. Účinné sú len tie 
látky, v ktorých skupiny viazané na týchto uhlíkoch zaujímajú polohu β. 

2

3

4

1
10

5
6

7

9

8

12
11 13

14 15

16
17

laktonový kruh

Osacharid
A B

C D
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Sacharidová zložka 
Sacharidová zložka je viazaná glykozidovou väzbou na hydroxyle tretieho uhlíka v polohe β. Skladá sa z 
monosacharidov typických pre tieto liečivá, ktoré sa v iných prírodných zdrojoch nevyskytujú. Sú to roz-
ličné metylpentózy (ramnóza, fukóza), deoxymetylpentózy (digitoxóza, cymaróza) a ich metylétery. Zo 
známych hexóz je zastúpená glukóza. Sacharidová zložka sa môže skladať z jednej až štyroch molekúl 
spomenutých jednoduchých sacharidov. Veľkosť sacharidovej zložky ovplyvňuje dĺžku účinku. Možno 
povedať, že liečivá s menšou sacharidovou časťou molekuly majú rýchlejšie a silnejšie účinky, kým úči-
nok glykozidov so zložitejšou sacharidovou zložkou je pomalší a dlhší (pomalší prienik a odbúravanie). 

O

OH
OH

OH
CH3

O

OH

OH
O

OH

CH3

CH3

O

OH

OH
OH

OH

CH3O

OH

OH

OH

CH3

OH

O

OH

CH3

OH
O CH3  

Vz. 4-2: α-L-ramnóza, α-D-fukóza, β-D-digitoxóza, α-D-digitalóza, α-D-cymaróza 

Laktónový kruh 
Laktónové kruhy kardiotoník sú dvojaké: päťčlánkové alebo šesť-článkové. Odvodené sú 
od nenasýtených hydroxykyselín 4-hydroxy-2-buténovej a 5-hydroxy-2,4-pentadiénovej. 
Podľa laktónového kruhu sa rozlišujú kardenolidy (s pätčlánkovým kruhom) a bufadie-
nolidy (so šesťčlánkovým kruhom). Pre kardiotonický účinok je dôležitá prítomnosť ne-
nasýtených väzieb v kruhu. Ich hydrogenizáciou sa účinok zoslabuje. 
 

Tab. 4-1: Glykozidy náprstníka vlnatého 

O
O

O

R2

CH3

OH

R1

H

H

CH3

H
R3

 
R1 = H R1 = H R1 = OH 

R1 = R2 = H 
R2 = OH R2 = O-COH R2 = H 

R1 = R2 = OH R3 

lanatozid A lanatozid B lanatozid E lanatozid C lanatozid D dx-dx-dx(ac)-gl 

acetyldigitoxín acetylgitoxín acetylgitaloxín acetyldigixín acetyldiginatín dx-dx-dx(ac) 

digitoxín gitoxín gitaloxín digoxín diginatín dx-dx-dx 

glukoevatromonozid glukogitorozid glukolanadoxín   dx-gl 

 digitalinum verum glukoverodoxín   dl-gl 

Sacharidy: dx – digitoxóza, dx(ac) – acetyldigitoxóza, gl – glukóza, dl – digitalóza 
 

digoxín (DIGOXIN), digitoxín, metyldigoxín, ovabaín, draselná a horečnatá soľ 
kyseliny asparágovej (CARDILAN) 

O
O

O
O
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4.2 ANTIARYTMIKÁ 

Antiarytmiká sú liečivá používané v liečbe srdcových arytmií. Arytmie sú poruchy 
vzniku a šírenia elektrického vzruchu srdcového tkaniva 

Druhy arytmií: 
1. tachykardia – zrýchlenie srdcovej činnosti nad 90 tepov/min, 
2. bradykardia – spomalenie srdcovej činnosti pod 60 tepov/min, 
3. extrasystoly – predčasné systoly ako poruchy tvorby vzruchu 
4. fibrilácia – mihanie predsiení alebo komôr (300x/min), ktoré vytvára nepravi-

delné sťahy. 
 
Mechanizmus účinku 
Antiarytmiká ovplyvňujú priepustnosť bunkových membrán pre ióny Na+, K+ a Ca2+, 

ktoré sú nevyhnutné pre správnu činnosť srdca (pozri obr. 2-2). 
 
Prehľad liečiv 

1) Blokátory Na+-kanála 
chinidín (chinidinum, D-izomér chinínu) – pozri analgetiká-antipyretiká; lidokaín 

(XYLOCAINE), trimekaín, prokaínamid (procainamidum, amidový analóg pro-
kaínu) – pozri lokálne anestetiká; dizopyramid (disopyramidum, syntetická lát-
ka), mexiletín (KATEN) 

ajmalín (aimalinum, prirodzený alkaloid rauwolfie plazivej) (GILURYTMAL), prajmalín 
(derivát ajmalínu) (NEO-GILURYTMAL) 

 
Zdrojom alkaloidov sú korene rauwolfie plazivej (Rauwolfia 
serpentina), pôvodne pochádzajúcej z Indie. V indickom ľudo-
vom liečiteľstve boli liečivé účinky tejto drogy známe oddávna; 
výťažky z koreňov sa používali na upokojenie, vyvolanie spán-
ku i proti záchvatom epilepsie. V európskom lekárstve sa táto 
droga vyskúšala až roku 1950 ako liečivo na zníženie vysokého 
krvného tlaku. Súčasne sa pozornosť venovala chemickej štruk-
túre obsahových látok a preskúmaniu všetkých farmakologic-
kých účinkov. Korene rauwolfie obsahujú množstvo alkaloidov, ktoré možno chemicky rozdeliť podľa 
základnej štruktúry na alkaloidy indolového typu (rezerpín – antihypertenzívum) a alkaloidy indolínovó-
ho typu (ajmalín). 
 

2) Blokátory K+-kanála 

amiodarón (AMIOKORDIN, CORDARONE), bretýlium 

3) Blokátory Ca2+-kanála 

verapamil (VERAPAMIL) – derivát difenylalkylamínu, diltiazén (BLOCALCIN, DIA-
CORDIN) – derivát benzotiazepínu, nifedipín – derivát dihydropiridínu 

N

N

CH2 CH3

CH3

OH
H

H

OH

Vz. 4-3: Ajmalín 
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4) Betablokátory 

metipranol (TRIMEPRAMOL), sotalol (SOTALOL), metoprolol (VASOCARDIN, BETA-
LOC, CORVITOL), atenolol (ATENOLOL) 

5) Srdcové glykozidy 
digoxín 

4.3 VAZODILATANCIÁ 

Vazodilatanciá sú liečivá, ktoré rozširujú cievy priamym účinkom na svalovinu ich 
steny. Dôsledkom rozšírenia priemeru ciev je zvýšenie prietoku krvi v cievach a zlepšenie 
zásobovania tkanív živinami. 

Podľa účinku rozdeľujeme vazodilatanciá na srdcové, mozgové a periférne. 

4.3.1 Srdcové (koronárne) vazodilatanciá 

Používajú sa pri nedostatočnom prekrvení srdca (ischemická choroba srdca). 
 
Prehľad liečiv 

1) Nitrity, nitráty – používajú sa hlavne pri srdcovej angíne, pri ich biotransformácii sa 
v organizme uvoľňuje NO. 

Nitroglycerín (nitroglycerinum, glyceroli trinitras) (NITRO MACK) má rýchly (nástup 
účinku do 1 min), ale krátky účinok. Podáva sa sublingválne. Používajú sa aj lie-
kové formy s predĺženým účinkom (náplasti, obalené tablety, želatínové tobolky 
a pod.). 
Nitroglycerín sa pripravuje pôsobením nitračnej zmesi (koncentrovaná kyselina dusičná a sírová) 
na glycerín. Je to bezfarebná olejovitá kvapalina, ktorá sa nerozpúšťa vo vode a je horľavá. Pri ná-
raze alebo po prehriatí prudko vybuchuje. Na farmaceutické ciele sa pripravuje liehový roztok. 

 

izosorbid dinitrát (isosorbidi dinitras) (ISO MACK), malsidomín 
 
Poznámka: 
Vazodilatačné účinky majú aj inhibítory fosfodiesterázy typu 5, ktorá bráni rozkladu cGMP (druhý po-
sol). Ten stimuluje tvorbu NO. Vazodilatačný účinok má napr. sildenafil (Viagra, „modrá tabletka“), čo 
má priaznivý účinok na erekciu. 

2) Antagonisti vápnika blokujú vstup Ca2+ do bunky. 

izradipín (LOMIR), nimodipín (DILCEREN), kardiotoniká – blokátory Ca2+-kanála – 
verapamil, diltiazén, nifedipín (CORINFAR, CORDIPIN) 
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4.3.2 Mozgové vazodilatanciá 

Podávajú sa pri nedostatočnom prekrvení mozgu, ktoré vzniká cievnymi spazmami ale-
bo z organických príčin (artérioskleróza, trombóza mozgových artérií). 

cinarizín (CINARIZIN), vinpocetín (CAVINTON), flunarizín, naftidrofuryl 

4.3.3 Periférne vazodilatanciá 

Pôsobia hlavne na hladkú svalovinu periférnych ciev, ale rozširujú aj koronárne cievy. 
Používajú sa pri periférnych ischemických bolestiach, urýchľujú hojenie omrzlín a popálenín, 
defektov kože a slizníc. 

 
Prehľad liečiv 

1) Kyselina nikotínová (acidum nicotinicum, niacín, kyselina 3-pyridínkarboxylová) a jej deriváty 
(nikotínamid – vitamín PP) dilatujú najmä cievy hornej časti tela, znižujú hladinu choles-
terolu a triacylglycerolov v plazme. 

2) Metylxantíny 
Z metylderivátov xantínu sú na vazodilatačné účely vhodné prírodné dimetylxantíny – alkaloidy teofylín 
a teobromín a ich syntetické deriváty. Alkaloidy sa nachádzajú v spoločných zdrojoch s kofeínom. Teob-
romín a kofeín možno získať so zreteľom na dosť bohatý obsah z kávových semien alebo čajových líst-
kov. Teofylín sa v nich vyskytuje v pomerne malom množstve, ktoré nezodpovedá značnej spotrebe tejto 
látky. Vyrába sa preto spolu s kofeínom a teobromínom aj synteticky. Surovinou pre syntetickú výrobu je 
kyselina močová. Možno z nej tavením s amidom kyseliny mravčej získať xantín, ktorý sa metyluje na 
príslušný alkaloid. 

N

N

N
H
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Rov. 4-1: Príprava xantínu (enol-forma) tavením kyseliny močovej s amidom kyseliny mravčej 

Obidva prírodné alkaloidy – teobromín (3,7-dimetylxantín) a teofylín (1,3-dimetylxantín) – sú látky ťaž-
ko rozpustné. Veľmi zle sa rozpúšťajú vo vriacej vode a vriacom etanole. Ťažká rozpustnosť sa rieši vý-
robou solí. Pentoxyfylín je syntetický derivát teobromínu. Rozpustnosť teofylínu možno podporiť tvor-
bou solí s minerálnymi kyselinami (chlorovodíkovou alebo sírovou). V praxi sa však viacej využívajú de-
riváty teofylínu, ktoré sa vo vode lepšie rozpúšťajú. Etofylín je 1,3-dimetyl-7-(2-hydroxyetyl)xantín. 
Aminofylín je molekulový komplex teofylínu a etyléndiamínu. 
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Vz. 4-4: Teobromín, teofylín, pentoxyfylín a etofylín 

 

kofeín, teofylín, teobromín, pentoxyfylín (pentoxyphyllinum) (AGAPURIN, PENTO-
XYFYLLIN), etofylín (aethophyllinum) (OXANTIL), aminofylín (aminophyllinum) 
(SYNTOPHYLLIN) 

 
3) ATP – látka telu vlastná, ktorá sa izoluje zo svalového tkaniva. 
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4.4 ANTIHYPERTENZÍVA 

Antihypertenzíva sú liečivá používané pri liečbe hypertenzie (vysokého krvného 
tlaku – TK). Podľa WHO sa za normálny tlak považuje hodnota do 140/90 mm Hg (Torr). 

Hypertenzia pri dlhšom trvaní urýchľuje rozvoj kardiovaskulárnych ochorení, rozvoj 
artériosklerózy, zvyšuje riziko mozgového krvácania a mozgového infarktu, ischemickej cho-
roby srdca a infarktu myokardu, ischemickej choroby dolných končatín, poškodenie obličiek 
a poruchy videnia.  

 
Rozdelenie hypertenzie podľa príčiny: 

1) Primárna hypertenzia – na jej vzniku a rozvoji sa podieľa: 
a) dráždenie sympatika, 
b) znížená schopnosť obličiek vylučovať Na a vodu, 
c) zmena metabolizmu Na a Ca, 
d) systém renín-angiotenzín-aldosterón. 

 
Obr. 4-1: Systém renín-angiotenzín-aldosterón kontrolujúci tlak krvi. ACE – enzým konvertujúci angiotenzín 

2) Sekundárna hypertenzia je dôsledkom obličkového alebo endokrinného ochorenia – lie-
čením základného ochorenia sa súčasne lieči aj hypertenzia. 

 
Rizikové faktory hypertenzie 

• fajčenie a dlhodobý príjem alkoholu, 
• potrava bohatá na soľ a koreniny, 

 

baroreceptory 

zvýšená koncentrácia Na+ sympatikus 
β-receptory 

angiotenzinogén (neúčinný) 

angiotenzín  I  

angiotenzín  I I  

obličky 

A C E  

kôra nadobličiek 

aldosterón 

kontrakcia ciev zvýšenie TK 

renín 

spätná resorpcia 
Na+ a vody v obličkách 
a následné zvýšenie TK 
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• obezita a telesná pohodlnosť, 
• pretrvávajúce stresové situácie, 
• zvýšená hladina cholesterolu a lipidov v krvi, 
• genetické faktory. 

 
Liečba hypertenzie je zvyčajne celoživotná a zahŕňa liečbu nefarmakologickú (znižova-

nie a odstraňovanie rizikových faktorov) a farmakologickú. 
 
Prehľad liečiv 

1) Sympatolytiká (aktivácia sympatika vedie v organizme k zvýšeniu srdcovej frekvencie 
a k zvýšeniu TK): 
a) betablokátory 

metipranol, propranolol, celiprolol, metoprolol, dihydralazín, bisoprolol (CON-
COR) 

b) alfablokátory 
prazosín (DEPRAZOLIN) 

c) centrálne pôsobiace – pôsobia na špecifické receptory v CNS, pričom výsledkom je 
inhibícia sympatika 

klonidín, metyldopa (v organizme sa mení na metylnoradrenalín, ktorý zablokuje ad-
renergické receptory), rezerpín (reserpinum, alkaloid rauwolfie plazivej – pozri 
antiarytmiká) 

N
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OCH3
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O CH3COOCH3
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N
N

NH

NH NH2

NH2

 
Vz. 4-5: Dihydralazín, metyldopa a rezerpín 

2) Diuretiká 
hydrochlorotiazid, chlórtalidón, furosemid 

3) Blokátory Ca2+-kanálov 

nifedipín (CORINFAR, CORDIPIN), verapamil, diltiazém 

4) Látky zasahujúce do renín-angiotenzínového systému – ide o inhibítory enzýmu kon-
vertujúceho angiotenzín (ACE) 

kaptopril (KATOPIL), enalapril (ENALAPRIL, RENITEC) 
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4.5 NÁHRADY KRVNEJ PLAZMY, ELEK-
TROLYTOV A VODY 

Používajú sa pri väčšej strate krvi alebo pri poruchách vodného a elektrolytového hos-
podárstva, keď hrozí zlyhanie krvného obehu – šok. 

4.5.1 Náhrady krvnej plazmy 

Ako náhrady sa používajú makromolekulové látky, ktoré tvoria koloidné roztoky. Ich 
výhoda je v tom, že zostávajú dostatočne dlho v organizme, obličky ich zle filtrujú, viažu vo-
du a soli, nemôžu obsahovať vírus hepatitídy B ani vírus HIV. 

 
Používajú sa dextrán 40, 60 (polysacharid glukózy s molekulovou hmotnosťou 

40 000, resp. 60 000), hydroxyetylškrob a želatína. 

4.5.2 Náhrady elektrolytov a vody 

Perorálne prípravky sa používajú hlavne pri hnačkových ochoreniach a obsahujú pre-
dovšetkým Na, K a glukózu. 

Úlohou parenterálnych prípravkov je zaistiť normálnu potrebu vody a minerálov ale-
bo doplniť ich vážny nedostatok. Na infúziu sa môžu použiť iba izotonické roztoky. 

4.6 LIEČIVÁ OVPLYVŇUJÚCE ZRÁŽANIE 
KRVI 

4.6.1 Zrážanie krvi 

Zrážanie krvi je komplexný kaskádový multienzýmový systém, ktorého pôsobením 
vzniká z rozpustnej bielkoviny fibrinogénu nerozpustný fibrín. Vlákna fibrínu spolu 
s krvnými doštičkami vytvoria krvnú zrazeninu (trombus). 

Na zrážaní sa zúčastňujú koagulačné faktory (označujú sa rímskymi číslami I až XIII), 
ktoré väčšinou vznikajú v pečeni v prítomnosti vitamínu K a v krvi sa nachádzajú 
v neaktívnej forme. Pri zrážaní krvi sa postupne aktivujú a pôsobia ako enzýmy. Zastaveniu 
krvácania napomáha aj serotonín uvoľnený v mieste poškodenia, ktorý spôsobuje vazokon-
strikciu. 

Liečivá ovplyvňujúce zrážanie krvi sa rozdeľujú do dvoch skupín: 
1. liečivá obmedzujúce zrážanie krvi – antikoagulanciá, fibrinolytiká, antiagre-

gačné látky; 
2. liečivá podporujúce zrážanie krvi – koagulanciá (hemostatiká), antifibrinolyti-

ká. 
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Obr. 4-2: Zjednodušená schéma hemokoagulácie. Faktory zrážania: I-fibrinogén, II-protrombín, III-tkaninový 
tromboplastín, IV-Ca2+, V-proakcelerín, VII-prokonvertín, VIII-antihemofilický faktor A, IX-Christmasov faktor 

(antihemofilický faktor B), X-Stuartov faktor, XI-predchodca tromboplastínu krvnej plazmy, XII-Hagemanov 
faktor, XIII-fibrín stabilizujúci faktor. Písmeno „a“ označuje aktivovaný faktor. 

4.6.2 Antikoagulanciá 

Antikoagulanciá sú liečivá, ktoré znižujú zrážavosť krvi. Používajú sa na prevenciu 
vzniku trombóz. 
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Trombóza je neúčelne vytvorená krvná zrazenina v cieve. Vzniká v mieste poškodenia 
cievnej steny alebo v mieste spomaleného krvného prúdu. Antikoagulanciá neovplyvňujú už 
vytvorenú zrazeninu, ale zabraňujú jej rastu. 

 
Prehľad liečiv 

1) Priame antikoagulanciá blokujú faktory zrážania krvi, podávajú sa parenterálne a majú 
okamžitý účinok. 

Liečivá s antikoagulačným účinkom vychádzajú z dvoch prírodných látok: heparínu objaveného roku 
1916 v pečeňovom tkanive a bishydroxykumarínu získaného roku 1939 z ďateliny a komonice. 
Heparín nie je jednotná látka. V živočíšnych tkanivách sú zastúpené heparíny odlišujúce sa relatívnou 
molekulovou hmotnosťou, počtom a druhom funkčných skupín. Základom heparínov sú makromolekulo-
vé polysacharidové reťazce, ktoré tvoria hexózy (molekuly kyseliny D-glukurónovej a D-glukózamínu 
viazané (1→4)-α-glykozidovými väzbami)obsahujúce funkčné skupiny -COOH, -CH2-O-SO2OH, -NH-
SO2OH, -O-SO2OH. Z hľadiska účinku je dôležitý obsah sulfoskupín; stupeň sulfatácie je priamoúmerný 
antikoagulačnej účinnosti heparínov. Sodná soľ heparínu sa rozpúšťa vo vode. Tvorbu sodnej soli umož-
ňujú kyslé funkčné skupiny. Získava sa z pečene alebo pľúc zdravého jatočného dobytka. Tvorí biely až 
slabo žltkastý prášok rozpustný vo vode. Je stály len v úzkom rozmedzí hodnôt pH, a preto sa nemôže 
podávať perorálne. Musí sa uchovávať v dokonale uzavretých zaparafínovaných fľašiach na chladných, 
tmavých miestach. 
 
Heparín (heparinum) je telu vlastný polysacharid vylučovaný určitým druhom bielych 

krviniek (mastocyty, žírne bunky). Zabraňuje vzniku trombínu. Podáva sa i. v. a-
lebo i. m. a používa sa pri infarkte srdca, pľúcnej embólii, na prevenciu zrážania 
krvi pri dialýze, transfúziách a mimotelovom krvnom obehu. Získava sa 
z orgánov hovädzieho dobytka. 

Heparinoidy (HEPAROID) sú syntetické alebo polosyntetické vysokomolekulové lieči-
vá (získavajú sa umelou sulfatáciou rozličných polysacharidov – škrobov, glyko-
génu, amylopektínov a iných), ktoré majú nižší antikoagulačný účinok ako hepa-
rín, ale sú toxickejšie. Používajú sa lokálne v mastiach pri zápalových ochore-
niach, na ošetrenie kŕčových žíl a na urýchlené vstrebávanie krvných výronov. 

2) Nepriame antikoagulanciá znižujú syntézu koagulačných faktorov závislých od vitamí-
nu K – ide o kumarínové deriváty. Sú to rastlinné látky – falošné vitamíny K, ktoré naru-
šujú tvorbu protrombínu v pečeni. Účinok je pomalý ale dlhý, dávkovanie je prísne indi-
viduálne. 

Kumaríny sú laktóny kyseliny o-hydroxyškoricovej (kumarovej). Kumarín a niektoré jeho deriváty majú 
charakteristický pach. Pri zaparení rastlín s obsahom kumarínov (neodbornou manipuláciou so senom) 
utvára sa pôsobením určitých mikroorganizmov dikumarol (3,3’-metylén-bis(4-hydroxykumarín)), ktorý 
sa v izolovanej podobe nepoužíva. Štruktúra tejto látky sa stala modelom pre syntézu rozličných derivá-
tov. Molekulu dikumarolu tvoria dve molekuly 4-hydroxykumarínu spojené metylénovým mostíkom. 
Jednotlivé deriváty sa odvodzujú radikálovými obmenami na metylénovom mostíku alebo zámenou jed-
ného hydroxykumarinylu fenylom. Príkladom je etylbiskumacetát. 

O

OH
C
H

O

OH R

O O
COOH

OH
COOH

O O

 
Vz. 4-6: Kyselina škoricová, kyselina kumarová, kumarín, dikumarol (R = H), 

 etylbiskumacetát (R = -COO-CH2-CH3) 
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etylbiskumacetát (aethylum biscumaceticum) (PELENTAN), warfarín (WARFARIN, 
ORFARIN) – derivát monokumarínu 

3) Látky viažuce Ca2+ 
Používajú sa in vitro pri transfúziách a laboratórnych vyšetreniach. 
citrónan sodný, cheláty (EDTA) 

4.6.3 Fibrinolytiká 

Fibrinolytiká sú liečivá, ktoré urýchľujú fibrinolýzu aktiváciou plazmínu. Používa-
jú sa na rozpustenie vytvorenej krvnej zrazeniny pri infarkte, pri žilových a tepnových trom-
bózach a pľúcnych embóliách. Musia sa podať čo najrýchlejšie a aplikujú sa i. v. a i. a. 

Urokináza je enzým produkovaný bunkami obličiek, ktorý štiepi plazminogén na 
plazmín. 

Streptokináza (STREPTASE) je produkt hemolytických streptokokov. 

4.6.4 Antiagregačné látky 

Antiagregačné látky sú liečivá zabraňujúce zhlukovaniu krvných doštičiek na skle-
rotických cievach srdca a mozgu. Používajú sa na dlhodobú prevenciu vzniku trombóz. 

kyselina acetylsalicylová, dipyridamol 

4.6.5 Koagulanciá 

Koagulanciá sú liečivá, ktoré normalizujú zvýšenú krvácavosť (hemostatiká). 
Zvýšená krvácavosť môže byť: 

1. vrodená – nastáva pri hemofílii; 
Hemofília je genetické krvné ochorenie spôsobené nedostatočnou syntézou faktora VIII 
(antihemofilický globulín), ktoré sa vyskytuje hlavne u mužov. Na liečbu sa používa 
koncentrovaný lyofilizovaný faktor VIII získaný z ľudskej plazmy. Používa sa 
v substitučnej liečbe u hemofilikov i. v. pri úrazoch, operáciách a preventívne. 

2. získaná – vzniká pri nedostatku vitamínu K, pri predávkovaní antikoagulanciami 
a fibrinolytikami a po užívaní niektorých liečiv. 

 
Nedostatok vitamínu K nastáva pri liečbe širokospektrálnymi 
antibiotikami, sulfónamidmi, nesprávnej výžive a ochoreniach 
pečene a žlčníka. Hlavnými zdrojmi sú črevné mikroorganizmy, 
ďalej špenát, hlávková kapusta, mrkva, melón, hrach, bravčová 
pečeň. 

 
etamsylát (DICYNONE), terlipresín (REMESTYP) – syntetický polypeptid (analóg va-

zopresínu – hormónu zadného laloka hypofýzy), ktorý má výrazný vazokonstrikč-
ný a protikrvácavý účinok 

O

O

vitamín K2

6
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K systémovým hemostatikám patrí čerstvo zmrazená plazma, ľudský fibrinogén, ľudský 
trombín a ľudské koagulačné faktory. 

4.6.6 Antifibrinolytiká 

Antifibrinolytiká sú liečivá, ktoré inhibujú fibrinolýzu, čiže zabraňujú rozpúšťa-
niu krvnej zrazeniny. Používajú sa pri zvýšenom riziku krvácania po chirurgických výko-
noch, pri akútnych krvácaniach z predávkovania fibrinolytík a preventívne u hemofilikov. 

kyselina ε-aminokaprónová (EACA), kyselina p-aminometylbenzoová, kyseli-
na tranexanová 

5  L I E Č I V Á  D Ý C H A C I E H O  S Y S T É M U  

5.1 ANTIASTMATIKÁ 

Antiastmatiká sú liečivá používané na liečbu prieduškovej astmy, ktorá sa prejavuje 
dychovou nedostatočnosťou. Astmu spôsobuje znížená priechodnosť priedušiek 
a priedušničiek, ktoré môže byť zapríčinená chronickým zápalom dýchacích ciest, alergiou a 
u citlivých pacientov telesnou námahou, chladným vzduchom alebo psychickou záťažou. 

Antiastmatiká sa podľa účinku delia na bronchodilatanciá, liečivá s protizápalovým ú-
činkom a liečivá s preventívnym účinkom. 

5.1.1 Bronchodilatanciá 

Bronchodilatanciá sú liečivá uvoľňujúce kŕče bronchiálnych svalov. Delia sa na 4 
skupiny: 

1) Neselektívne sympatomimetiká – na liečbu astmy sa už prestali používať. 
 
Epinefrín (adrenalín) (ADRENALIN LÉČIVA) pôsobí na oba receptory a používa sa pri 

akútnom záchvate. Izoprenalín je priamo pôsobiace β-sympatolytikum. 
Efedrín (EPHEDRIN BIOTIKA, SOLUTAN) je súčasťou kombinovaných prípravkov; 

môže vyvolať toxikomániu. 
 

Efedrín patrí medzi adrenergické liečivá. Je to látka prírodného pôvodu, alkaloid, 
ktorý sa už pred 5000 rokmi využíval v čínskom liečiteľstve. Ako 
sympatomimetikum sa začal používať až od polovice 20. storočia. Chemicky je 
efedrín blízky adrenalínu. Výhodná je jeho stálosť, ktorá zabezpečuje dlhšie pôsobe-
nie liečiva a umožňuje perorálne podávanie. V molekule efedrínu sú dva asymetrické 
uhlíky. Zo štyroch stereoizomérov je najúčinnejší L-(-)-efedrín. Efedrín je podobne 

ako adrenalín α- a β-mimetikum. Od adrenalínu sa odlišuje 
centrálnymi účinkami. Vysvetľuje sa to neprítomnosťou fenolových 
funkčných skupín. Centrálne účinky sa prejavujú ešte výraznejšie pri 

C
C
CH3

HNHCH3

HOH

*
*

Vz. 5-1: (1R, 2S)-(-)-efedrín 
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látkach, ktoré nemajú alkoholovú funkčnú skupinu. Označujú sa ako „budivé amíny" – amfetamín (psy-
chostimulanciá). 
 

2) Selektívne sympatomimetiká (pôsobia na β2-receptory) 
Podávajú sa inhalačne a majú rýchly nástup účinku. 
salbutamnol (VENTOLIN, COMBIVENT), salmeterol (SEREVENT INHALER), fenote-

rol, terbutalín, orciprenalín (metaproterenol), prokaterol, salmeterol 
klenbuterol a hexoprenalín majú aj tokolytické účinky 

3) Parasympatolytiká 
ipratropín 

4) Metylxantíny 

Bronchodilatačný účinok má teofylín (SPOPHYLLIN RETARD) a jeho deriváty – etofy-
lín a aminofylín. 

5.1.2 Liečivá s protizápalovým účinkom 

Najúčinnejšie sú glukokortikoidy – ide o polosyntetické a syntetické deriváty prirodze-
ných hormónov, ktoré sa používajú na prevenciu astmatických záchvatov. 

prednizón (PREDNISON LÉČIVA), beklometazón (BECLOMET), dexametazón, bu-
dezonid, triamcinolón, flutikazón 
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Vz. 5-2: Prednizón, dexametazón a triamcinolón 

5.1.3 Liečivá s preventívnym účinkom 

Tieto liečivá sú určené na prevenciu záchvatov bronchiálnej astmy a zníženie ich frek-
vencie a intenzity. 

kromoglykát sodný (natrium cromoglycatum, kromolyn), nedokromil, ketotifén 
(ketotiphenum) 

5.2 ANTITUSIKÁ 

Antitusiká sú liečivá, ktoré znižujú dráždenie na kašeľ, miernia a potláčajú zá-
chvaty kašľa, ale neodstraňujú príčinu kašľa. 

Kašeľ je obranný fyziologický reflex, ktorým sa z dýchacích ciest odstraňuje hlien, 
mikroorganizmy a prach. Podľa dĺžky trvania rozoznávame kašeľ akútny a chronický, podľa 
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produkcie hlienu rozoznávame kašeľ produktívny (tvorba hlienu a jeho vykašlávanie) a ne-
produktívny (suchý, dráždivý) 

5.2.1 Antitusiká kodeínového typu 

Patria sem deriváty opioidných alkaloidov, ktoré tlmia centrum pre kašeľ. 
Kodeín (KODYNAL – kombinácia s efedrínom a emetínom, CODEIN) je prirodzený alka-

loid ópia, v pečeni sa metabolizuje na morfín. Ďalším derivátom morfínu je etyl-
morfín (DIOLAN). 

Dextrometorfán (RHINOTUSSAL) je syntetické liečivo bez vedľajších účinkov kodeínu. 

5.2.2 Antitusiká nekodeínového typu 

Pôsobia rôznym mechanizmom a používajú sa aj v kombinácii s expektoranciami. 
butamirát (STOPTUSSIN – kombinovaný prípravok s guajfenezínom, INTUSSIN), 

dropopizín (DITUSTAT), prenoxdiazín (libexín), pentoxyverín 

5.3 EXPEKTORANCIÁ 

Expektoranciá sú liečivá, ktoré podporujú expektoráciu, t. j. vykašlávanie hlienu 
z dýchacích ciest. Cieľom liečby je uľahčiť dýchanie, ktoré sťažuje hlien usadený na sliznici 
dýchacích ciest. Podľa mechanizmu účinku sa rozdeľujú na sekretolytiká, sekretomotoriká 
a mukolytiká. Ich účinky sa často vzájomne dopĺňajú a prelínajú. 

5.3.1 Sekretolytiká 

Sekretolytiká zvyšujú produkciu riedkeho sekrétu a znižujú viskozitu hlienu. 
 
Prehľad liečiv 

1) Emetín (IPECARIN – kombinovaný prípravok s kodeínom a efedrínom) je rastlinný alka-
loid z ipekakuánového koreňa (radix ipecacuanhae). 

N
OCH3

OCH3

NH

H
CH2

H H

H

O
CH3

O CH3

CH3

 

2) Saponíny sú rastlinné glykozidy (napr. z prvosienky jarnej – Primula veris), ktoré pod-
porujú skvapalnenie hlienov znížením povrchového napätia. Používajú sa vo forme čajov 
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alebo ako súčasť kombinovaných prípravkov (PLEUMOLYSIN – kombinovaný prípravok 
s kodeínom a efedrínom, SOLUTAN). 

Saponíny sú glykozidy izoprenoidového pôvodu, ktorých vodné roztoky pretrepávaním silne penia. Pre 
túto podobnosť s mydlom dostali meno z lat. sapo = mydlo. Penivosť je podmienená ich schopnosťou 
znižovať povrchové napätie v heterogénnych systémoch – medzi plynom a tekutou fázou. Medzi dvoma 
tekutými fázami pôsobia ako emulgátory a medzi tuhou a tekutou fázou sú dispergujúcim činiteľom. 
Z chemickej stránky sa saponíny ako všetky glykozidy skladajú z lipofilnej časti (steroid, triterpenoid) 
a hydrofilnej sacharidovej zložky. 

3) Slizy sú obsahové látky rastlinných drog, ako je ibiš a skorocel (radix althaeae – ibišový 
koreň, folium althaeae – ibišový list, flos malvae – slezový kvet, folium plantaginis – sko-
rocelový list, herba thymi – vňať tymianu, flos verbasci – divozelový kvet). Tvoria kolo-
idné roztoky a chránia tak sliznicu dýchacích ciest pred dráždením. Používajú sa vo forme 
čajov. 

Slizy sú polysacharidy zložené z viacerých rozličných sacharidov a urónových kyselín8 (glukóza, galak-
tóza, arabinóza, manóza a galakturónová kyselina). Slizy môžu tvoriť aj urónové kyseliny samé. S vodou 
tvoria viskózne koloidné systémy, ktoré nie sú lepivé. V terapii sú ochrannými prostriedkami proti dráž-
deniu pokožky a slizníc (protektíva), najmä GIT a horných dýchacích ciest, v črevách tlmia peristaltiku, 
pri napúčaní drog s obsahom slizu však pôsobia ako mechanické laxanciá a upravujú pH. 

5.3.2 Sekretomotoriká 

Tieto liečivá uľahčujú transport hlienu a jeho odkašlávanie. Používajú sa éterické 
oleje a rastlinné drogy s obsahom silíc (meterina dúška, tymián, fenikel, aníz). 

 
Definícia silíc je veľmi ťažká pre ich štruktúrnu heterogenitu a vlastnosti zložiek. Obsahujú prchavé látky 
voňajúce i bez vône, lipofilné, vo vode ťažko rozpustné. V čerstvom stave 
sú zväčša bezfarebné, skladovaním ľahko oxidujú a tmavnú. Najbežnej-
šími zložkami silíc sú terpenoidy (zlúčeniny odvodené od kyseliny meva-
lónovej). Silice sa v rastlinách nachádzajú veľmi často. Poznáme približ-
ne 3 000 druhov, z nich je dôležitých asi 150. Na farmaceutické ciele sa silice obyčajne získavajú destilá-
ciou vodnou parou. 
Najväčšie množstvo silice sa spotrebuje v kozmetickom a potravinárskom priemysle. Vo farmácii sa ok-
rem silíc používajú aj silicové drogy a zo silíc izolované čisté zložky. Silicové drogy sa používajú ako ru-
befacienciá (prostriedky dráždiace kožu – vyvolávajú na koži pocit tepla a sčervenanie – obsahujú ich 
masti používané pri reumatizme a neuralgických bolestiach), antiflogistiká, karminatíva (spazmolytiká 
a črevné dezinficienciá), mierne diuretiká, emenagogá (upravujú nepravidelnú menštruáciu – pri predáv-
kovaní pôsobia ako abortíva – vyvolávajú potrat), antiseptiká a dezinficienciá. 

O CH3

CH CH CH3

CH3

OH

CH3CH3

CH3

CH3CH3

O

 
Vz. 5-3: Trans-anetol (aníz, fenikel), tymol (materina dúška, tymián), eukalyptol (1,8-cineol) (eukalyptus) 

 
anízová silica (oleum anisi), feniklová silica (oleum foeniculi), tymiánová silica 

(oleum thymi), silica meterinej dúšky (oleum serpylli), eukalyptusová silica 
(oleum eucalypti) (BRONCHOSAN) 

                                                
8 Urónové kyseliny vznikajú zo sacharidov oxidáciou primárnej alkoholovej skupiny. 

OHCH3

CH2 CH2 OHCH2HOOC
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CH2

N
H

N

guajfenezín (je súčasťou STOPTUSSIN-u) 
Sekretomotorické účinky priamym pôsobením v dýchacích cestách majú KI, CHBr3 

a NH4Cl. 

5.3.3 Mukolytiká 

Mukolytiká zrieďujú sekrét sliznice a uľahčujú jeho vykašlávanie. 
N-acetylcysteín a karbocysteín – štiepia disulfidové väzby v bielkovinách hlienu; 

používajú sa pri ochoreniach spojených so zvýšenou tvorbou hustého hlienu (a-
kútna a chronická bronchitída, sinusitída, tracheitída, nádcha a pod.). 

Brómhexín (BROMHEXIN, BRONCHOSAN) sa v organizme biotransformuje na ambroxol. 
Ambroxol (AMBROBENE, AMBROXOL, MUCOSOLVAN) má výrazný mukolytický aj expek-

toračný účinok. 

5.4 DEKONGESTÍVA 

Dekongestíva znižujú opuch nosovej sliznice a potláčajú produk-
ciu hlienu. Spôsobujú vazokonstrikciu, čím znižujú prekrvenie a opuch 
sliznice, účinkujú rýchlo, aplikujú sa len krátkodobo. Používajú sa hlavne 
α-sympatomimetiká: 

fynylefrín (VIBROCIL), nafazolín (SANORIN), oxymetazolín (NASI-
VIN) 

 

6  L I E Č I V Á  T R Á V I A C E H O  
A  V Y L U Č O V A C I E H O  S Y S T É M U  

6.1 LIEČIVÁ OVPLYVŇUJÚCE TRÁVIACU 
ČINNOSŤ 

6.1.1 Stomachiká (amará) 

Amará (horčiny) sú látky horkej chuti, ktoré ovplyvňujú produkciu slín 
a žalúdočnej šťavy a tak podporujú trávenie a chuť do jedenia. 

Používajú sa vo forme záparu z rastlinných drog alebo ako tinktúry. 
tinctura chinae (z chinínove kôry - chinín), tinctura gentianae (z koreňa horca - gen-

ciopikrozid, amarogentín), tinctura amara (zo zmesi drog – napr. zemežlčová 
vňať – genciopikrozid, amarogentín, list vachty trojlistej – foliamentín, lo-
ganín) (EUGASTRIN, STOMARAN) 

Vz. 5-4: Nafazolín 
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Amará (horčiny) sú po chemickej stránke glykozidy obsahujúce iridoidovú časť 
(odvodená od iridodialu). Medzi amará zaraďujeme aj látky inej chemickej štruktúry 
– napr. terpény, steroidy, flavonoidy. Hodnotenie horčín sa robí organolepticky – 
skúškou horkosti tak, že sa z predpísaného návažku drogy pripravuje výluh, ktorý sa 
riedi na dve koncentrácie. Jeden roztok musí mať horkú chuť, druhý nesmie mať 
horkú chuť. Porovnávací štandard je chlorid chinínia (chinínu). 

OO

O

O glc
HC

H
CH2

O

O

O

O

O

H

H
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H
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OH

OHOH

OHOH
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H
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O
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H

CH CH2

H
OCOCH3

CH2 OH

CH3

O

OC O CH3

O glc

H

H

OH

CH3

 
Vz. 6-2: Genciopikrozid, amarogentín, foliamentín a loganín 

6.1.2 Acidá 

Acidá sú liečivá kyslej povahy, ktoré môžu dočasne nahradiť nedostatok HCl. Ky-
selina chlorovodíková má viaceré funkcie: aktivuje pepsinogén na pepsín a vytvára optimálne 
prostredie pre jeho pôsobenie, má bektericídny účinok, podporuje resorpciu vitamínu B12. 
Činnosť žalúdka stimuluje parasympatikus, sympatikus ju tlmí. 

Ako liečivá sa používajú hydrochloridy aminokyselín, ktoré sa užívajú súčasne 
s potravou a v žalúdku sa z nich uvoľňuje HCl. 

ACIPEPSOL – kombinovaný prípravok obsahujúci pepsín a chlorid betaínia (chlorid N,N,N-
trimetylglycínu). 

6.1.3 Antacidá 

Antacidá znižujú nadmernú kyslosť žalúdočnej šťavy tým, že viažu HCl. Ide o 
symptomatické liečivá (neodstraňujú príčinu ochorenia).  

Antacidá by mali spĺňať viaceré kritériá: majú mať vysokú neutralizačnú kapacitu (po-
čas 1 až 2 min pH  3—5), nemajú vyvolať alkalickú reakciu žalúdočnej šťavy, predĺžený úči-
nok má trvať najmenej  1 hodinu, nemajú mať vedľajšie účinky – vývoj CO2, úbytok hydro-
génfosforečnanov, zvýšenie peristaltiky. 

 
Prehľad liečiv 

1) Reaktívne antacidá neutralizujú nadbytok HCl v žalúdku, užívajú sa len krátkodobo. 

NaHCO3 (natrium hydrogencarbonicum), CaCO3 (calcium carbonicum) (RENNIE) 

2) Adsorpčné a koloidné antacidá sú zlúčeniny nerozpustné vo vode, ktoré adsorbujú H+ 
alebo v žalúdku vytvárajú vrstvu gélu, ktorý chráni jeho sliznicu pred pôsobením HCl. 
Najpoužívanejšie sú zlúčeniny horčíka a hliníka. Zlúčeniny horčíka pôsobia laxatívne, 
kým zlúčeniny hliníka majú obstipačný účinok. Preto sa zvyčajne kombinujú. 

hlinitan horečnatý (magnesium aluminicum) (GASTROGEL), fosforečnan hlinitý 
(GASTERIN), koloidný hydroxid hlinitý (aluminium hydroxydatum colloidale) 

COH

COH
CH3

CH3

Vz. 6-1: Iridodial 
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(ANACID, MAALOX), oxid hlinitý, hydroxid horečnatý, oxid horečnatý (mag-
nesium oxydatum), kremičitan horečnatý 

 
V HVLP sa antacidá zvyčajne kombinujú so spazmolytikami, lokálnymi anestetikami 

a protipenovými látkami (zabraňujú plynatosti). 

6.1.4 Antiulceróza 

Antiulceróza sú liečivá, ktoré sa používajú na liečbu žalúdkových 
a dvanástnikových vredov. Vred vzniká vtedy, keď je porušená rovnováha medzi ochran-
nými a agresívnymi faktormi. 

Ochranné faktory: hlien 
Agresívne faktory: HCl, pepsín, Helicobacter pyroli, (ibuprofén) 

6.1.5 Digestíva 

Digestíva sú liečivá, ktoré upravujú poruchy trávenia spôsobené nedostatočnou 
produkciou prirodzených žalúdočných a pankreatických enzýmov. Používajú sa 
v substitučnej terapii. 

Pankreatín (PANCREOLAN, KREON, PANZYTRAT, PANZYNORM – kombinovaný prípra-
vok so sušenou hovädzou žlčou a demetikónom znižujúcim plynatosť) je zmes 
tráviacich enzýmov, ktorá sa získava z bravčových pankreasov. 

Takadiastáza (ORENZYM) je zmes amyláz získaných z plesne Aspergillus oryzae. Po-
dáva sa pri dyspepsiách (poruchy činnosti žalúdka – trávenia) a pri poruchách trá-
venia strukovín, ovocia a zeleniny. 

Bromelín je rastlinná proteáza účinná v neutrálnom prostredí. 
Pepsín sa používa vo forme extraktu z bravčovej žalúdkovej sliznice (ENZYNORM,     

ACIPEPSOL). 

6.1.6 Cholagogá 

Cholagogá sú liečivá používané na podporu tvorby a vylučovania žlče. Rozdeľujú sa 
na choleretiká (stimulujú tvorbu tekutejšej žlče a uľahčujú jej vylučovanie) a cholekinetiká 
(stimulujú sťahy žlčníka a jeho vyprázdňovanie). 

Význam žlče spočíva v tom, že aktivuje pankreatickú lipázu, emulguje tuky, zvyšuje 
črevnú peristaltiku a napomáha vstrebávaniu vitamínov rozpustných v tukoch. 

Hymekromón (ISOCHOL, CHOLESTIL) je derivát kumarínu  s choleretickým 
a miernym spazmolytickým účinkom. 

Fenipentol  (FEBICHOL) je syntetická látka, zvyšuje objem vylučovanej žlče. 
Kombinované prípravky obsahujú rastlinné extrakty s choleretickým a často aj spazmo-

lytickým účinkom: 
CYNAROSAN – fytofarmakum, CHOLASPAN – kyselina cholová, papaverín, atropín. 
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6.2 LIEČIVÁ OVPLYVŇUJÚCE MOTORIKU 
GIT 

6.2.1 Spazmolytiká 

Spazmolytiká sú liečivá, ktoré uvoľňujú sťahy hladkých svalov. Podľa mechanizmu 
pôsobenia sa rozdeľujú na neurotropné spazmolytiká (parasympatolytiká) a muskulotropné 
spazmolytiká. Tieto liečivá sú často súčasťou spazmoanalgetických zmesí. 

 
Prehľad liečiv 

1) Neurotropné spazmolytiká ovplyvňujú vegetatívnu inerváciu tráviacich orgánov tak, že 
znižujú prenos nervových vzruchov na črevnú stenu, čím sa predchádza bolestivým kŕ-
čom (ide o anticholínergické látky). 

atropín (SPASMOVERALGIN), skopolamín (používa sa pri bolestivých kolikách trávia-
cej rúry a močových ciest) – pozri antiparkinsoniká 

oxyfenón (derivát dietylaminoetanolu a kyseliny fenylcyklohexylhydroxyoctovej), poldin metylsulfát 
(syntetické parasympatolytikum používané aj ako antiulcerózum), glykopyrón, 
hexadifénsulfónium 

OC O CH2 CH2 N
+

CH2 CH3

CH3

CH2 CH3

OH
OC O CH2 CH2 S

+

CH3

CH3  
Vz. 6-3: Oxyfenón (bromid oxyfenónia), hexadifénsulfónium (jodid hexadifensulfónia) 

2) Muskulotropné spazmolytiká pôsobia priamo na bunky hladkého svalstva. 

Papaverín (PAPAVERIN) je alkaloid ópia a často sa 
kombinuje s atropínom a analgetikami (CON-
TRASPAN – kombinovaný prípravok s feno-
barbitalom, CHOLASPAN). 

Drotaverín sa svojou štruktúrou podobá na papa-
verín, má však silnejší účinok (NO-SPA). 

mebeverín, tropenzilín, piperylón 

6.2.2 Laxanciá 

Laxanciá sú liečivá používané pri liečbe zápchy (obstipácie), čo je sťažené vy-
prázdňovanie čriev. 

Príčiny zápchy: 
• mechanická prekážka v črevách (nádor, jazvy, cudzie teleso) 
• spazmus hrubého čreva 
• ochabnutosť svalstva hrubého čreva 
• civilizačné javy – zanedbávanie potreby vyprázdňovania 

N
OCH3

OCH3

C
H2

O CH3

O CH3

Vz. 6-4: Papaverín 
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• psychické zábrany 
• nedostatočný pohyb u dlho ležiacich pacientov 
• nesprávna skladba potravy 
• dlhodobé užívanie niektorých liečiv (opioidy, antacidá) 

Podľa mechanizmu účinku možno laxanciá rozdeliť na laxanciá zmäkčujúce črevný ob-
sah, laxanciá zväčšujúce črevný obsah a kontaktné laxanciá. 

6.2.2.1 Laxanciá zmäkčujúce črevný obsah 

Ide o látky olejovitej konzistencie, ktoré uľahčujú posúvanie stolice črevom tým, že ju 
obaľujú a zmäkčujú. 

Tekutý parafín (paraffinum liquidum) (LAFINOL) je zmes alifatických uhľovodíkov, 
môže sa používať len krátky čas alebo jednorazovo. 

Tekutý parafín sa získava pri spracovaní ropy, a to z frakcie označovanej ako plynný olej (teplota varu 
200 – 400 °C), známejší pod názvom motorová nafta. Tekutý parafín je zmes nasýtených tekutých uhľo-
vodíkov, ktoré vrú nad 360 °C. Je to číra olejovitá kvapalina bez zápachu a chuti. Vo vode sa nerozpúšťa. 
Ľahko sa rozpúšťa v organických zlúčeninách, ako je éter, chloroform a benzín, zle sa rozpúšťa v liehu. 
Parafínový olej je nestráviteľný. 

6.2.2.2 Laxanciá zväčšujúce črevný obsah 

Sú to nevstrebateľné látky, ktoré zadržiavajú v čreve vodu, čím sa zväčší črevný obsah a 
stimuluje peristaltika. 

 
Prehľad liečiv 

1) Prirodzené alebo syntetické polysacharidy sa užívajú vždy s dostatočným množstvom 
tekutiny: 
a) dietetické laxanciá – zelenina a ovocie obsahujúce nestráviteľnú celulózu 

a pektíny, 
b) karboxymetylcelulóza, metylcelulóza, agar (polysacharid morských rias), tra-

gant (stvrdnutý rastlinný sliz). 

2) Osmoticky pôsobiace laxanciá: 
a) salinické laxanciá sú anorganické nevstrebateľné vo vode rozpustné soli, ktoré osmo-

ticky zadržiavajú vodu v čreve; obsahujú ich minerálne vody (karlovarské, luhačo-
vické, Šaratica), ktoré sa pijú teplé nalačno; 
síran sodný (Glauberova soľ), síran horečnatý (horká soľ), vínan sodno-

draselný (Seignettova soľ) 
b) neresorbovateľné sacharidy 

Laktulóza (LACTULOSA, DUPHALAC) je syntetický disacharid, ktorý sa v hrubom čre-
ve bakteriálne štiepi a zvyšuje osmotický tlak. 

3) Kontaktné laxanciá pôsobia priamo na nervové zakončenia v črevnej stene, čím zvyšujú 
prekrvenie sliznice a peristaltiku. Nie sú vhodné na dlhodobé užívanie. 
a) ricínový olej (oleum ricini) – používa sa výnimočne, dráždi tenké črevo; 
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b) rastlinné drogy (listy a plody senny (folium a fructus sennae), krušinová kôra (cor-
tex frangulae), rebarborový koreň (radix rhei), listy aloy pravej), z ktorých sa aktívna 
forma liečiva uvoľňuje až účinkom črevných baktérií (PROPERISTOL, SENNAGRAN, 
SPECIES LAXANTES PLANTA); 

 
Antrachinónové laxanciá 
Sú to prírodné látky, ktoré obsahujú zväčša rastlinné drogy čeľade Polygonaceae, Caesalpinaceae, 
Rhamnaceae, Rubiaceae, Liliaceae a iné. 
Základom antrachinónov je antracén. Okrem antrachinónov sú v rastlinách aj ich redukované formy a de-
riváty, ktoré sa odlišujú počtom radikálov (napr. hydroxyl, metyl, karboxyl) na antrachinónovom jadre. 
Aloe obsahuje aloeemodín-diantrón (dimér) a aloeemodín.  
Folium sennae a fructus sennae obsahujú sennidíny (diantróny – diméry antarchinónov), reín a aloee-
modín.  
Radix rhei obsahuje reín a chryzofanol (l,8-dihydroxy-3-metylantrachinón). 
Cortex frangulae obsahuje frangulaemodín (l,6,8-trihydroxy-3-metylantrachinón). 
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Vz. 6-5: Antracén, antrachinón; 

všeobecný vzorec monomérnych antrachinónov – aloeemodín (R  = H, R2 =  CH2-OH), reín (R1 = H, R2 = 
COOH), chryzofanol (R1 = H, R2 = CH3), frangulaemodín (R1 = OH, R2 = CH3); 

predstaviteľom diantrónov je aloeemodín-diantrón (sennidíny A a B sú tvorené dimérom reínu, sennidíny 
C a D sú tvorené reínom a aloeemodínom)  

 
c) deriváty difenylmetánu 

Vývoj syntetických laxancií sa začína náhodným objavením laxatívnych účinkov fenolftaleínu na začiat-
ku 20. storočia. V tom čase sa v Maďarsku nariadilo označiť všetky umele pripravené vína fenolftaleí-
nom, už vtedy známym indikátorom. Zalkalizovaním mohli kontrolóri ľahko rozlíšiť umelé víno od prí-
rodného, spotrebitelia zas podľa silných preháňavých účinkov. Odvtedy sa fenolftaleín používa ako veľmi 
účinné preháňadlo. Postupne sa pripravili aj deriváty fenolftaleínu, ktoré sa osvedčili. Účinnými liečivami 
s preháňavým účinkom sú predovšetkým obmeny molekuly fenolftaleínu. 
Fenolftaleín možno odvodiť od kyseliny ftalovej (1,2-benzéndikarboxylovej). Dehydratáciou kyseliny fta-
lovej vzniká jej anhydrid – ftalanhydrid. Fenolftaleín sa pripravuje reakciou anhydridu kyseliny ftalovej s 
dvoma molekulami fenolu za prítomnosti dehydratačného činidla (ZnCl2). Fenolftaleín je veľmi účinné 
preháňadlo. V alkalickom prostredí čreva sa mení na účinnú chinoidnú formu. 
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Rov. 6-1: Dve formy fenolftaleínu. Vľavo je leukoforma (bezfarebná), vpravo chinoidná forma (červená) 

bisakodyl (2-pyridyl-bis(4-acetoxyfenyl)metán) (BISACODYL, FENOLAX, EXTRALAX), fenolfta-
leín (phenolphtaleinum), pikosíran sodný (natriumpicosulfat ) (GUTTALAX, LAXYGAL) 
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Vz. 6-6: Bisakodyl a pikosíran sodný 

6.2.3 Obstipanciá (antidiaroiká) 

Obstipanciá sú liečivá používané na liečbu hnačky. Hnačka je ochorenie spôsobené 
poruchou hybnosti čriev – zvýšená peristaltika znemožňuje dostatočné vstrebávanie vody 
a minerálnych látok. Hnačka môže byť príznakom závažných ochorení a obstipanciá sa podá-
vajú až po zistení jej príčiny. 

V terapii sa používajú črevné adsorbenciá, črevné dezinficienciá a antiseptiká, antibio-
tiká a sulfónamidy, opioidy. 

 
Prehľad liečiv 

1) Črevné adsorbenciá sú povrchovo aktívne nevstrebateľné látky, ktoré sa používajú pri 
hnačkách spôsobených toxínmi vylučovanými baktériami. 

Adsorbenciá (z lat. ad = k, sorbere = vstrebať, absorpcia = pohlcovanie; sloveso sorbere je nepravidelné –  
zmena b na p – sorptus = vstrebaný – a preto: adsorbovať, adsorbát, ale adsorpcia) sú inertné látky, ktoré 
sú schopné viazať na veľkom povrchu svojich častíc najrozličnejšie látky. Adsorpcia je pohlcovanie ply-
nu alebo rozpustenej látky povrchovou vrstvou tuhej látky, tzv. adsorbentom. Adsorpcia prebieha na 
styčnej ploche dvoch fáz, a preto sa prejavuje pri látkach s veľkým vnútorným povrchom, t j. práškovi-
tých, pórovitých alebo hubovitých. Adsorpčne sily majú jednak fyzikálny, jednak chemický charakter. 

adsorpčné uhlie (carbo adsorbens) (CARBOSORB, CARBOTOX – kombinovaný prípra-
vok s tiosíranom sodným – mierne preháňadlo) 

Surovinou na prípravu adsorpčného uhlia sú rozličné druhy dreva, najmä tvrdého. Zahrievaním na teplotu 
až 1000 °C pri obmedzenom prístupe vzduchu sa suroviny rozkladajú na uhlie, ktoré sa ďalej aktivuje 
vodnou parou, oxidom uhličitým alebo kyslíkom. Pri niektorých technologických postupoch prebieha 
karbonizácia spolu s aktiváciou. Adsorpčne uhlie je veľmi jemný, ľahký čierny prášok bez zápachu a chu-
ti, ktorý sa vo vode nerozpúšťa. Vplyvom vlhkosti sa jeho adsorpčná schopnosť znižuje. Nesmie obsaho-
vať hrudkovité čiastočky.  

diosmektit (prírodný hydratovaný kremičitan horečnato-hlinitý) (SMECTA) 

2) Črevné dezinficienciá a antiseptiká sa používajú sa pri hnačke spôsobenej zápalom 
sliznice čreva, ktorý je vyvolaný pôsobením baktérií a vírusov. 

dichlórchinolinol (kloroxín) (ENDIARON, ENDIFORM – kombinovaný prípravok so 
spazmolytikom) 

3) Opioidy znižujú a tlmia peristaltiku, zmierňujú bolesti a kŕče v bruchu. Používajú sa pri 
nezvládnuteľných hnačkách. 

kodeín, difenoxylát, loperamid – syntetický ópiový alkaloid 
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Pri dlhodobej liečbe antibiotikami sa používa koncentrát metabolických produktov bak-
térií, ktoré produkujú kyselinu mliečnu (HYLAK). Upravuje pH črevného obsahu a urýchľuje 
rast normálnej črevnej mikroflóry.  

6.2.4 Emetiká 

Emetiká sú liečivá vyvolávajúce vracanie. Vracanie (vomitus) je reflexná reakcia or-
ganizmu, ktorá vedie k odstráneniu škodlivých látok z tráviaceho traktu. Je to komplexný 
proces, ktorý riadi centrum vracania v predĺženej mieche a chemorecepčná zóna v mozgu. 

emetín (pozri sekretolytiká) – používa sa v odvykacej liečbe alkoholizmu, apomorfín 
(apomorphinum) – dráždi chemorecepčnú zónu a pri subkutánnom podaní vyvolá 
o niekoľko minút vracanie; používa sa pri intoxikáciách a pri liečbe alkoholizmu 

6.3 DIURETIKÁ 

Diuretiká sú liečivá, ktoré zvyšujú diurézu, t. j. vylučovanie moču.  
Oddávna sa ako diuretiká používali rozličné drogy, 
odvary z týchto drog alebo čajových zmesí (folium 
betulae – brezový list, radix petroselini – petržlenový 
koreň, herba equiseti – vňať prasličky a i.). V stredo-
veku sa začali ako diuretiká podávať niektoré anorga-
nické zlúčeniny ortuti, ktoré sa však pre vysokú toxic-
kosť postupne z lekárskej praxe vyradili. Na konci 19. 
storočia v ďalšom období sa začali ako diuretiká pou-
žívať purínové alkaloidy a niektoré anorganické i 
organické osmoticky aktívne zlúčeniny. Na začiatku 
20. storočia sa pripravili organické zlúčeniny ortuti, 
ktoré sú menej toxické ako anorganické zlúčeniny. 

Moč sa vylučuje obličkami, ktoré majú 
viaceré funkcie: odstraňujú z tela odpadové 
produkty metabolizmu, udržiavajú v tele rov-
nováhu vnútorného prostredia (homeostázu) 
a v spolupráci s pľúcami udržiavajú acidobá-
zickú rovnováhu. 

Na regulácii tvorby moču sa zúčastňu-
jú: 

1. mineralokortikoidy – aldoste-
rón; 

2. hormóny zadného laloku hy-
pofýzy – antidiuretický hor-
món; 

3. kardiovaskulárny systém. 

Pri zlyhaní obličiek (renálna insuficiencia) vzniká urémia, čo je nahromadenie toxic-
kých produktov vlastného metabolizmu – ide predovšetkým o produkty metabolizmu bielko-
vín, ktoré sa vylučujú len obličkami. 

Diuretiká sa používajú pri odstraňovaní edémov, pri liečbe hypertenzie, pri liečbe srd-
covej nedostatočnosti, pri odstraňovaní liečiv z organizmu pri intoxikáciách a pri chorobách 
obličiek. 

Obr. 6-1: Schéma obličkového nefrónu 
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Mechanizmus účinku diuretík 
Diuretiká blokujú spätné vstrebávanie Na+ v rôznych častiach nefrónu (renálneho tubu-

lu), zvyšujú jeho vylučovanie, a tým aj vylučovanie vody. 
 
Diuretiká je možné rozdeliť do 4 skupín: diuretiká Henleho kľučky – kľučkové diureti-

ká, tiazidové diuretiká, diuretiká šetriace draslík a ostatné diuretiká. 
 
Prehľad liečiv 

1) Kľučkové diuretiká inhibujú spätnú resorpciu Na+, K+, Cl- a vody vo vzostupnej časti 
Henleho kľučky. Ich účinok je silný a rýchly, ale 
krátky. Nežiadúcim účinkom je veľká strata draslí-
ka, preto sa súčasne podáva KCl. 

furosemid (furosemidum, kyselina 4-chlór-N-(2-furfuryl)-
5-sulfamoylantranilová) (FUROSEMID, FURON), kyselina 
etakrýnová, bumetanid, etozolin, piretanid, tora-
semid 

2) Tiazidové diuretiká inhibujú spätnú resorpciu Na+ a Cl- vo vzostupnom kanáliku (distál-
nom tubule). Nástup účinku je pomalší, ale pôsobia dlhšie. Používajú sa hlavne pri hyper-
tenzii. 

hydrochlorotiazid (hydrochlorothiazidum) (HYDROCHLOROTHIAZID, MODURETIC, 
RHEFLUIN), chlórtalidón (chlortalidonum, 5-(3-hydroxy-1-oxo-3-izoindolinyl)-2-
chlórbenzénsulfónamid) (AMICLOTON, TENORETIC), klopamid, metipamid (HYPOTY-
LIN), indapamid, trichlórmetiazid, xipamid 
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Vz. 6-8: Hydrochlorotiazid a chlórtalidón 

3) Diuretiká šetriace draslík inhibujú výmenu Na+ za K+ vo vyšších oddieloch vzostupné-
ho kanálika, zvyšujú vylučovanie Na+ a obmedzujú straty K+ 

amilorid (3,5-diamino-6-chlórpyrazinoylguanidín) (súčasť kombinovaných diuretík MODURETIC, 
RHEFLUIN, AMICLOTON), triamterén, spironolaktón (VEROSPIRON) – je to anta-
gonista aldosterónu (podporuje spätné vstrebávanie Na+ a vody) 
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Vz. 6-9: Amilorid, spironolaktón a porovnanie jeho štruktúry s aldosterónom 
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Vz. 6-7: Furosemid 
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4) Ostatné diuretiká – sú menej účinné: 

a) inhibítory karboanhydrázy pôsobia v zostupnom kanáliku (proximálnom tubule) a za-
braňujú tvorbe vodíkových katiónov z H2CO3, ktoré sa vymieňajú za Na+ 
acetazolamid (acetazolamidum, 5-acetamido-1,3,4-
tiadiazol-2-sulfónamid) (DILURAN) 
 

b) osmotické diuretiká sú látky, ktoré sa v tubulárnom systéme nevstrebávajú 
a spôsobujú zvýšenie osmotického tlaku hlavne v zostupnom kanáliku; podávajú sa 
ako infúzne roztoky po operáciách a pri mozgovom edéme 
močovina (urea, diamid kyseliny uhličitej), NH4Cl (amonium chloratum), sacharidové al-

koholy (vznikajú oxidáciou aldehydovej alebo oxo-skupiny príslušného sacha-
ridu) – D-manitol (β-izomér vzniknutý oxidáciou fruktózy), D-glucitol (α-
izomér vzniknutý oxidáciou fruktózy), D-sorbitol (vzniká oxidáciou glukózy).  

7  A N T I I N F E K T Í VA  

Antiinfektíva sú liečivá používané na liečbu infekčných chorôb. 
 
Rozdelenie infekcií: 

a) vírusové infekcie – chrípka, nádcha, osýpky, ružienka, pravé a ovčie kiahne, 
herpes, AIDS, hepatitída, bradavice, besnota, encefalitída, ... 

b) bakteriálne infekcie – streptokoková angína, šarlach, salmonelóza, brušný tý-
fus, potravinové intoxikácie, dyzentéria, cholera, botulizmus, tetanus, mor, lep-
ra, TBC, ... 

c) infekcie spôsobené kvasinkami, plesňami a prvokmi 

Zhruba 99% infekcií je vyvolaných 14 najčastejšie sa vyskytujúcimi mikroorganizma-
mi. Tieto infekcie je možné rozdeliť na komunitné a nemocničné. 

Komunitné infekcie spôsobujú Streptococcus pyogenes, Hameophilus influenzae, Mo-
xarella catarhalis, Escherichia coli, Staphylococcus aureus a Candida albicans. 

Nemocničné infekcie vyvolávajú najčastejšie Klebsiella, Proteus, Morganella, Entero-
bacter, Citrobacter, Serratia, Acinetobacter a Pseudomodas. 

Pokiaľ je protiinfekčná terapia nutná (napr. nie je vhodná pri vírusových ochoreniach), 
potom sa liečivo volí s prihliadnutím ku klinickému stavu pacienta, k epidemiologickej situá-
cii, regionálnej citlivosti predpokladaného pôvodcu ochorenia a pod. Terapiu väčšinou zaha-
jujeme na základe klinických skúseností a predpokladaného pôvodcu ochorenia. Podľa správ-
nej liečebnej praxe majú špecializované pracoviská pred podaním protiinfekčných látok za-
bezpečiť zistenie pôvodcu ochorenia a jeho citlivosť na protiinfekčné látky. 

Dostupné protiinfekčné látky sa delia do viacerých skupín podľa najrôznejších kritérií. 

S

N N
SO2 NH2NHCOCH3
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7.1 ANTIBIOTIKÁ A CHEMOTERAPEUTI-
KÁ 

Tieto látky sa používajú na liečbu alebo prevenciu rôznych infekčných chorôb. Pojem 
antibiotiká bol pôvodne zavedený pre prírodné produkty mikroorganizmov, zatiaľ čo druhý 
názov označuje látky, ktoré boli pripravené chemickou syntézou alebo chemickou modifiká-
ciou pôvodných antibiotík. 

Chemoterapia v širšom zmysle slova znamená liečenie chemickými látkami. Pod názov chemoterapeutiká 
zaradujeme veľkú skupinu liečiv, ktoré pôsobia na infekčné ochorenia tak, že rozličným spôsobom 
ovplyvňujú metabolizmus mikroorganizmov. Najstaršou skupinou antimikróbnych prostriedkov sú dezin-
ficienciá a antiseptiká. Chemoterapeutiká infekčných ochorení sa od dezinfekčných a antiseptických látok 
odlišujú tým, že pôsobia vnútri živého organizmu a účinok spočíva zvyčajne v tom, že liečivo zasahuje do 
biochemických procesov mikroorganizmov. Dezinfekčné látky zrážajú bielkoviny v protoplazme mikro-
organizmov i makroorganizmov, preto dezinficienciá nemožno použiť ako chemoterapeutiká. Z toho dô-
vodu sa hľadali také látky, ktoré sú citlivé aj na malé rozdiely v zložení buniek mikroorganizmov a vyš-
ších živočíchov. Tieto látky musia nepriaznivo pôsobiť na pôvodcu ochorenia (baktérie, plesne a i.), ale 
nesmú v terapeutickej dávke poškodzovať chorého. Najvýhodnejšie sú zlúčeniny, ktoré v nepatrnom 
množstve pôsobia toxicky na mikroorganizmy a iba vo veľkých dávkach sú toxické pre človeka. Ako 
chemoterapeutiká sa teda osvedčili látky s veľkým rozdielom medzi terapeutickou a toxickou dávkou, t. j. 
s výhodným terapeutickým rozpätím. 
Viaceré z pripravených chemoterapeutík majú dobrý účinok mimo organizmu, no v organizme strácajú 
svoju účinnosť. Niekedy je to obrátene, liečivá sa stávajú účinnými iba v styku so živým organizmom. 
Chemoterapeutiká zasahujúce enzýmy mikróbov vyvolávajú tzv. inhibíciu enzýmov, a preto sa nazývajú 
inhibítory. Dôležitá je inhibícia, pri ktorej inhibítor súťaží s koenzýmom alebo so substrátom o špecifické 
miesto štruktúry bielkovinového nosiča. Enzýmový proteín má na svojom povrchu oblasť, do ktorej sub-
strát geometricky zapadne. Nastane akýsi druh súťaženia alebo kompetícia (z lat. competo = mám rovna-
ký cieľ) medzi inhibítorom a substrátom. Celý jav sa nazýva kompetitívna inhibícia. Enzým sa naviaže na 
inhibítor, nemôže katalyzovať reakciu, a preto klesá reakčná rýchlosť. 
Vývoj chemoterapeutík sa začínal náhodným používaním prírodných látok v ľudovej liečbe. Príkladom 
môže byť chinín, ktorý sa nachádza v chinínovníkovej kôre. Juhoamerickí Indiáni už dávno poznali výťa-
žok z kôry ako liek proti malárii. Odtiaľ sa jeho používanie v 17. storočí prenieslo do Európy. Až začiat-
kom 19. storočia sa podarilo izolovať účinnú látku extraktu, chinín, v čistom stave. Na začiatku 20. storo-
čia bola objavená jeho chemická štruktúra a synteticky bol pripravený až roku 1944. 
Za zakladateľa chemoterapie infekčných ochorení sa pokladá nemecký chemik P a u l  E h r l i c h , ktorý v 
spolupráci s Japoncom Ha t t om  zaviedol roku 1910 liečenie syfilisu synteticky pripraveným liečivom 
saharzánom. 
Po salvarzáne sa vynašli ďalšie chemoterapeutiká. Ich príprava bola usmerňovaná úsilím zmeniť štruktúru 
zlúčenín tak, aby mali čo najväčšie terapeutické rozpätie. Veľkým pokrokom v chemoterapii infekčných 
ochorení bol objav sulfónamidov v tridsiatych rokoch 20. storočia. O zavedenie sulfónamidov do praxe sa 
zaslúžili nemeckí bádatelia, najmä farmakológ D om a g k , profesor na univerzite v Mníchove, ktorému 
udelili roku 1939 Nobelovu cenu za objavenie prontosilu (2,4-diaminoazobenzén-4-sulfónamid). Na pokusy ne-
meckých vedcov nadviazali francúzski bádatelia vedení B o v e t om , ktorý dokázal, že pre vlastný účinok 
sulfónamidov nie je nevyhnutná farebná časť molekuly (väzba -N=N-), ale že účinnou súčasťou je sulfa-
nilamid. 
Úspechy pri liečení bakteriálnych ochorení sulfónamidmi viedli k domnienke, že nielen všetky parazitic-
ké organizmy, ale aj rakovinové nádory sa budú môcť ovplyvniť z hľadiska princípu kompetitívnej inhi-
bície. Pripravilo sa veľa látok, ktoré sa veľmi podobali niektorým látkam dôležitým pre metabolizmus or-
ganizmu. Tieto látky sa nazvali antimetabolity. Úspech s antimetabolitmi nebol však taký výrazný, ako sa 
očakávalo, pretože rozdiely medzi metabolizmom mikroorganizmu a makroorganizmu sú pomerne malé. 
Preto bolo ťažké objaviť a voliť vhodné špecifické antimetabolity mikroorganizmov. 
Objavenie antibiotík znamenalo ďalšiu významnú etapu vo vývoji chemoterapeutík. Antibiotiká sú pro-
dukty metabolizmu zväčša mikroorganizmov, ktoré pôsobia nepriaznivo na iné mikroorganizmy. 
Pojem antibióza je známy už takmer 100 rokov, ale záujem o ňu vzrástol až po roku 1928, keď A l e -
x a n d e r  F l e m i n g  objavil pôsobenie plesne Penicillium notatum na stafylokoky. No trvalo ešte dlho, 
kým sa izolovala účinná látka penicilín, stanovila jej štruktúra a zaviedla sa do priemyselnej výroby. Stalo 
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sa to až počas druhej svetovej vojny po zdĺhavej a náročnej práci chemikov, biológov, lekárov a techni-
kov. M e m i n g ov i  s C h a i n om  a F l o r e yom  udelili roku 1945 za objav a prípravu penicilínu Nobe-
lovu cenu. 
Objav, rozvoj a príprava chemoterapeutík infekčných ochorení sa viažu na obdobie, keď sa poznalo veľa 
pôvodcov infekčných ochorení. Pod mikroskopom i skúmaním biochemických procesov sa mohli pozo-
rovať mikroorganizmy, ich vlastnosti, vzťah k chorobám a na základe získaných poznatkov hladiť proti 
nim účinné liečivá. Vývojovo boli ako prvé objavené látky účinné na protozoá a až neskôr látky pôsobia-
ce nepriaznivo na baktérie. Nevyriešeným problémom zostáva ešte stále príprava liečiv, ktoré by účinne 
pôsobili na najmenších pôvodcov ochorení – vírusy. Samostatnú skupinu tvoria chemoterapeutiká zhub-
ného bujnenia. 

Ideálna protiinfekčná látka by mala mať vysoko selektívne účinky na infekčný mikroor-
ganizmus a len minimálne by mala ovplyvňovať vyšší organizmus. Jej účinkom sú mikrobiál-
ne bunky buď usmrcované (baktericídny účinok) alebo je ich rast a rozmnožovanie zastave-
né (bakteriostatický účinok). 

 
Mechanizmus účinku: 

1. inhibícia syntézy bunkovej steny 
2. poškodenie cytoplazmatickej membrány 
3. porucha syntézy bunkových bielkovín 
4. porucha metabolizmu niektorých špecifických látok, vrátane DNA a RNA 

 
Nežiadúce účinky: 

1. toxické účinky – nervový systém, pečeň, obličky, krvotvorba, zažívací trakt 
2. alergické reakcie – najčastejšie pri penicilíne 
3. biologické účinky – narušenie mikrobiálnej rovnováhy 
4. vznik rezistencie mikroorganizmov 

 
Tieto látky je možné rozdeliť podľa viacerých kritérií, napr. na antibiotiká (protibakte-

riálne látky), chemoterapeutiká, antimykotiká9, tuberkulostatiká a virostatiká. 

7.1.1 Antibiotiká 

Pôsobia proti baktériám, ale nepôsobia na vírusy a nemajú antimykotické účinky. 
Antibiotiká sú produkty metabolizmu mikroorganizmov i vyšších rastlín a živočíchov. Mechanizmus ú-
činku spočíva v ich zásahu do metabolizmu mikróbov a plesní. 
Objav antibiózy je veľmi starý, pretože už dávnejšie boli známe liečivé účinky niektorých plesní. V 19. 
storočí spozoroval L .  P a s t e u r ,  že produkty niektorých mikróbov môžu ničiť iné mikróby, účinné látky 
sa mu však nepodarilo izolovať. 
Objaviteľom prvého antibiotika, penicilínu, bol A .  F l e m i n g , ktorému sa pri pozorovaní rozličných 
druhov stafylokokov zachytila na kultivačných pôdach pleseň zo skupiny Penicillium. Ďalšími pokusmi 
sa podarilo F l e m i n g o v i  dokázať, že pieseň vylučuje látky s baktericídnymi a bakteriolytickými účin-
kami. Novú látku nazval penicilín. 
Až o 14 rokov po tomto objave bol penicilín vyrobený vo väčšom množstve a v pomerne čistom stave. 
Postupne sa vypracoval priemyselný postup jeho výroby. Po použití penicilínu v praxi sa hľadali ďalšie 
antibiotiká. Doteraz ich bolo pripravených viac ako dvetisíc, no v praxi sa používa len malý počet. 
Biologickú výrobu antibiotík možno rozdeliť do štyroch hlavných fáz: 
1. Fermentácia zahrnuje už úpravu surovín, prípravu pôdy, sterilizáciu celej aparatúry, prípravu násady v 
očkovacích tankoch a vlastnú fermentáciu vo fermentačných tankoch. 

                                                
9 Látky pôsobiace na huby a plesne. 
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2. Izolácia zahrnuje extrakciu a izoláciu. Tieto operácie sú odlišné podľa chemického charakteru antibio-
tika. 
3. Čistenie a kryštalizácia. 
4. Úprava do výslednej formy. 
Výťažok antibiotika tvorí len malé percento zo všetkých produktov látkovej premeny, ktoré vylučuje 
mikroorganizmus do živnej pôdy. Získanie čistého antibiotika, ktoré je veľmi citlivé na chemické a fyzi-
kálne vplyvy, je veľmi ťažká a zložitá úloha. 
Účinnosť antibiotík sa udáva buď v medzinárodných jednotkách (porovnáva sa s medzinárodnými štan-
dardmi), alebo v miligramoch či mikrogramoch. Prvý spôsob sa používa pri antibiotikách, ktoré ešte ne-
boli pripravené v čistom stave. Druhým spôsobom sa označujú antibiotiká, pri ktorých poznáme chemic-
kú štruktúru. 

7.1.1.1 β-laktámové antibiotiká 

Inhibujú tvorbu bunkovej steny, majú baktericídny účinok. Patria sem penicilíny 
a cefalosporíny. 

 
Penicilíny 
Sú málo toxické (možno podávať tehotným ženám), ale veľmi časté sú alergické reakcie 
(až anafylaktický šok). Podľa spôsobu získavania sa rozdeľujú na prirodzené 
a polosyntetické (aminopenicilíny). 
Základom penicilínov je dipeptid – kyselina 6-aminopenicilánová (6-APA). Tá vznikla z aminokyselín L-
cysteínu (kyselina 3-merkapto-2-aminopropánová) a L-valínu (kyselina 3-metyl-2-aminobutánová). Prírodné penicilíny 
tvoria zmes niekoľkých účinných látok, ktoré možno odvodiť od 6-APA. 
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Vz. 7-1: Kyselina 6-aminopenicilánová a všeobecný vzorec penicilínov 

 
Prirodzené penicilíny sú produkované plesňami Penicillium notatum a P. chryso-
genum. Majú úzke spektrum účinku, pôsobia predovšetkým na G+ baktérie, ale 
väčšina stafylokokov a streptokokov je dnes rezistentná. 
benzylpenicilín (R = benzyl) (PENICILIN G) – používa sa už len zriedka 
prokaínpenicilín (PROKAIN PENICILIN G) – ťažkorozpustná soľ benzylpeni-

cilínu pripravovaná vo forme suspenzie (i. m.) podávaná raz denne 
fenoxymetylpenicilín (R = fenoxymetyl) (PENICILIN V, PENBENE, V-

PENICILIN) – je acidorezistentný, preto sa môže podávať perorálne, hlavne 
pri streptokokových angínach 

oxacilín (R = 3-fenyl-5-metylizoxazol) (OXACILIN, PROSTAPHLIN) – je stabilný voči 
stafylokokovej penicilináze (β-laktamáze) 

 
Aminopenicilíny sú širokospektrálne penicilíny pôsobiace na väčšinu G+ a G- 
baktérií. 
amoxycilín (R = α-amino-4-hydroxybenzyl) (AMOXICILLIN, AMOCLEN, DUOMOX), ampi-

cilín (R = α-aminobenzyl) (AMPICILIN, PENSTABIL) 
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Pri niektorých infekciách sa širokospektrálne penicilíny podávajú v kombinácii s 
inhibítormi β-laktamáz (kyselina klavulanová, sulbaktam), ktoré pomáhajú 
prekonať rezistenciu baktérií (AMOKSIKLAV, BETALACTIN, AUGMENTIN, MEGAMOX 
– obsahuje amoxycilín a kyselinu klavulanovú, BITAMMON – obsahuje ampicilín a  
sulbaktam). 

 
Cefalosporíny 

Sú produktom plesne Cephalosporium acremonium, 
oproti penicilínom sú odolnejšie voči β-laktamázam. Do-
stupné prípravky majú generické názvy začínajúce na „cef“. 

Rozdeľujú sa na látky 1. – 4. generácie, pričom viace-
ré sa zle resorbujú a preto sa aplikujú parenterálne. 

7.1.1.2 Klasické širokospektrálne antibiotiká 

Majú bakteriostatické účinky, zasahujú do syntézy bielkovín – tetracyklíny, chloramfe-
nikol. 

 
Tetracyklíny 

Tetracyklíny sa dobre vstrebávajú z črevného 
traktu, ale majú vysoký výskyt nežiadúcich účinkov 
(napr. trvale sfarbujú rastúce zuby a narúšajú rast 
novovytváraných kostných tkanív). Nesmú sa užívať 
spolu s mliekom a antacidami (a niektorými 
minerálnymi vodami?), pretože s vápenatými, 
horečnatými, hlinitými, železnatými a železitými 

katiónmi vytvárajú nerozpustné komplexy, ktoré sú málo vstrebateľné. 
doxycyklín (DEOXYMYKOIN, DOXYBENE), tetracyklín (R1 = R2 = H), oxytetracyklín 

(R1 = H, R2 = OH), minocyklín, chlórtetracyklín (R1 = Cl, R2 = H) 
 
Chloramfenikol  
Chloramfenikol (chloramphenicolum, D-(-)-treo-1-(4-
nitrofenyl)-2-dichlóracetamido-1,3-propándiol) (CHLORAMPHE-
NICOL) sa používa len pri závažných infekciách 
(narúša krvotvorbu, nesmie sa podávať dojčatám a 
malým deťom, pacientom s chorobami pečene a 
obličiek, v gravidite pre teratogénny účinok). 

7.1.1.3 Makrolidové antibiotiká 

Makrolidové antibiotiká inhibujú proteosyntézu a majú bakteriostatický účinok. 
erytromycín (ERYTHROMYCIN-RATIOPHARM) 
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Vz. 7-2: Všeobecný vzorec cefalosporínov 
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Vz. 7-3: Erytromycín a streptomycín (aminoglykozidové antibiotikum) 

7.1.1.4 Aminoglykozidy 

Aminoglykozidové antibiotiká pôsobia baktericídne – inhibujú syntézu bielkovín. Sú 
vysoko účinné, ale dosť toxické. Po p. o. aplikácii (per os – ústami) sa prakticky nevstrebáva-
jú. Majú synergický účinok s β-laktámovými antibiotikami. 

streptomycín (tuberkulostatikum), kanamycín (očné lekárstvo), neomycín (používa 
sa lokálne s bacitracínom – FRAMYKOIN) 

7.1.1.5 Peptidové antibiotiká 

Tieto antibiotiká účinkujú baktericídne, nevstrebávajú sa z črevného traktu a pre značnú 
toxicitu sa väčšinou aplikujú iba lokálne. 

bacitracín (FRAMYKOIN – spolu s neomycínom) 

7.1.2 Chemoterapeutiká 

Medzi chemoterapeutiká po chemickej stránke patria sulfónamidy, nitroimidazoly 
a fluorochinolíny. Najpoužívanejšie sú sulfónamidy. 

7.1.2.1 Sulfónamidy 

Sulfónamidy patria k najdlhšie známym antimikróbnym látkam. Sú to širokospektrálne 
látky s bakteriostatickým účinkom používané hlavne pri liečbe infekcií močových a dýcha-
cích ciest. Často sa kombinujú s trimetoprimom (TRIPRIM), ktorý rozširuje spektrum účin-
ku sulfónamidov a zosilňuje ich pôsobenie (synergizmus). 

Prvým sulfónamidom, ktorý sa začal používať ako liečivo proti bakteriálnym infekciám od roku 1935, bol 
prontosil (2,4-diaminoazobenzén-4-sulfónamid), prípravok patriaci medzi azofarbivá. Po použití sulfónamidov 
ako liečiv sa pri liečení infekčných ochorení spôsobených streptokokmi, stafylokokmi a inými zazname-
nali výrazné úspechy. 
Pri skúmaní závislosti účinku od štruktúry sa po zavedení prontosilu zistilo, že nositeľom účinku je sulfa-
nilamid, ktorý sa v organizme z prontosilu uvoľňuje. 
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Rov. 7-1: Reakcia rozpadu prontosilu v organizme na sulfanilamid a 1,2,4-benzéntriamín 

Sulfanilamid sa stal základnou zlúčeninou, od ktorej sa odvodzuje viacero účinných derivátov. Sulfanila-
mid sa odvodzuje od kyseliny 4-aminobenzénsulfónovej, nazývanej aj sulfanilová. Keď sa hydroxylová 
skupina nahradí amínovou skupinou, vznikne amid tejto kyseliny – sulfanilamid. 
Antibakteriálne pôsobia tie zlúčeniny, ktoré majú sulfoskupinu a aminoskupinu v polohe 4, a ich deriváty, 
ktoré vznikajú nahradením vodíka v niektorej zo skupín, buď sulfamidovej (označovanej N1), ale-
bo v aminoskupine (označovanej N4). 
Sulfónamidy pôsobia na baktérie tým, že vytláčajú ich rastový faktor. Mikróby sa bez tohto faktora ne-
môžu rozmnožovať a organizmus (hostiteľ) ich môže vlastnými obrannými schopnosťami zničiť. Rasto-
vým faktorom baktérií je kyselina 4-aminobenzoová. Sulfónamidy môžu kyselinu 4-aminobenzoovú vy-
tláčať z biochemických procesov (metabolizmu baktérií) preto, lebo sú to látky chemicky veľmi podobné. 
Ide o kompetitívnu inhibíciu. Vytláčacia reakcia je však vratná. To znamená, že kyselina 4-
aminobenzoová pôsobí spätne proti použitému sulfónamidu. Najmä pri dlhotrvajúcom styku sa baktérie 
na sulfónamidy adaptujú, začnú produkovať väčšie množstvo kyseliny 4-aminobenzoovej a rušia tak úči-
nok sulfónamidov. Preto treba sulfónamidy podávať v pomerne vysokých (nárazových) dávkach. Môže sa 
stať, najmä pri nesprávnom dávkovaní alebo nedodržaní návodu na užívanie sulfónamidov, že baktérie 
prispôsobujú vlastný metabolizmus sulfónamidom. Tento stav zavinilo aj užívanie sulfónamidov bez le-
kárskej kontroly. Vzniknutá rezistencia baktérií na sulfónamidy je trvalou vlastnosťou baktérií. 
Pri skúmaní vzťahu medzi štruktúrou a účinkom týchto liečiv sa zistilo, že sulfónamidy znižujú koncen-
tráciu cukru v krvi. Dnes sa niektoré deriváty sulfónamidov užívajú ako účinné perorálne antidiabetiká. 
 
Nežiadúce účinky: 

1. zažívacie problémy, poruchy krvotvorby, toxická hepatitída, neurologické 
zmeny, ťažké až smrteľné toxoalergické reakcie; 

2. metabolity sulfónamidov sú ťažko rozpustné, čo môže viesť k vzniku močové-
ho piesku; preto sa odporúča pri ich užívaní vyšší príjem alkalických minerá-
lok. 

 
Mechanizmus účinku: 
Kompetitívne vytesňujú kyselinu p-aminobenzoovú (rastový faktor baktérií), ktorá sa 

zúčastňuje tvorby kyseliny listovej (tá je súčasťou koenzýmu F, ktorý prenáša jednouhlíkové 
zvyšky pri biosyntézach, napr. nukleotidov). 

 
sulfametoxazol kombinovaný s trimetoprimom (BISEPTOL, BISMORAL, BERLOCID), 

sulfametoxydin, sulfamoxol, kotrimoxazol (sulfametoxazol a trimetoprim v 
pomere 5:1), sulfacetamid (SULPHACETAMIDE), sulfatiazol (sulfathiazolum) 
(SULFATIAZOL) 

SO2 NHNH2 CO CH3 SO2 NHNH2
N

S

 
Vz. 7-4: Sulfacetamid a sulfatiazol 

7.1.3 Antimykotiká 

Antimykotiká sú látky používane na liečbu miestnych aj celkových infekcií vyvolaných 
potagénnymi hubami, t. j. kvasinkami, kvasinkovými mikroorganizmami a plesňami. 
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Delia sa na látky pre miestne (dermatologiká) alebo celkové použitie. 

7.1.4 Tuberkulostatiká 

Tuberkulostatiká sa používajú na liečbu tuberkulózy (TBC), ktorú spôsobuje Mycobac-
terium tuberculosis. Liečba je dlhodobá (až 12 mesiacov) a liečivá sa delia na základné a po-
kračovacie. 

Pôvodne sa proti tuberkulóze používali prírodné látky, napríklad silice, farbivá a iné, 
neskôr aj zlúčeniny ťažkých kovov. Ani jedna z týchto látok sa však pri liečení tuberkulózy 
veľmi neosvedčila. 

Až po objavení sulfónamidov sa pripravili liečivá, ktorých použitie bolo pri liečbe tuberkulózy účinné. 
Boli to deriváty sulfónov, tiosemikarbazónu, kyseliny izonikotínovej, kyselina 4-aminobenzoová a pyra-
zínamid. Na mnohé formy tuberkulózy pôsobia aj niektoré antibiotiká. Dosiaľ sa však nepodarilo vyrobiť 
prostriedok, ktorý by bol celkom spoľahlivým liekom proti tuberkulóznym ochoreniam. Zavedenie po-
vinného očkovania proti tejto chorobe výrazne prispelo k zníženiu jej výskytu. 
 
Prehľad liečiv 

1) Základné tuberkulostatiká majú vysokú účinnosť a nízku toxicitu. 

antibiotikum rifampicín (BENEMICIN, RIFASYNT, TUBOCIN) 
chemoterapeutiká izoniazid (izoniazidum) (je základom všetkých kombinácií antitu-

berkulotík, ale nikdy sa nepodáva samostatne – EUTIZON B6, NITRAZID), e-
tambutol (SURAL) a pyrazínamid (pyrazinamidum) (TISAMID) 

2) Pokračovacie tuberkulostatiká majú nižšiu účinnosť (ale pôsobia aj na rezistentné kme-
ne) a vysokú toxicitu. Používajú sa pri neúspechu liečby základnými látkami. 

antibiotiká streptomycín (STREPTOMYCIN) a cykloserín 
chemoterapeutiká etiónamid (aethionamidum, 2-etyl-4-izonikotíntioamid) a kyselina p-

aminosalicylová (kompetitívny inhibítor rastového faktora M. tuberkulosis ky-
seliny p-aminobenzoovej) 

N CO NH NH2

N

N
CO NH2

N C NH2

S
CH2CH3

NH
O

ONH2  
Vz. 7-5: Izoniazid, pyrazínamid, etiónamid a cykloserín 

7.1.5 Virostatiká 

Virostatiká sa používajú na liečbu niektorých vírusových ochorení. Bežné vírusové o-
chorenia sa väčšinou liečia symptomaticky, iným je možné predísť očkovaním. 

V súčasnosti nie sú k dispozícii dostatočne účinné liečivá, pretože: 
• nie je možné ovplyvniť rozmnožovanie vírusov bez ovplyv-

nenia hostiteľskej bunky; 
• pri infekciách spôsobených retrovírusmi nie je možné vylie-

čenie; 
• príznaky viacerých ochorení sa prejavia až po nevratnom po-

škodení bunky, kedy je na liečbu už neskoro. 
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Mechanizmus účinku – virostatiká inhibujú: 
1. naviazanie vírusov na cytoplazmatickú membránu (špecifické protilátky), 
2. prienik membránou a uvoľnenie NK (amantadín), 
3. tvorbu vírusovej nukleovej kyseliny (antagonisti nukleozidov), 
4. tvorbu častí vírusov, zostavenie vírusových častíc, uvoľnenie z bunky (interfe-

róny). 
 
acyklovir (ZOVIRAX, HERPESIN, VIROLEX) – falošný prekurzor (nukleozid) pre repli-

káciu DNA používaný pri liečbe Herpes simplex, H. zoster a H. genitalis, aman-
tadín (PK-MERZ) – pôsobí profylakticky proti vírusu chrípky typu A2, zidovudín 
(COMBOVIR, RETROVIR) – blokuje reverznú transkriptázu, čím sa spomalí priebeh 
infekcie vírusom HIV (retrovírus) 

7.2 ANTISEPTIKÁ A DEZINFICIENCIÁ 

Dezinficienciá sú látky používané na usmrcovanie patogénnych mikroorganizmov v 
okolí človeka na neživých predmetoch, ako sú materiál, miestnosti, vybavenie, hygienické 
zariadenia. Používajú sa vodné alebo alkoholické roztoky rozličných chemických látok, prí-
padne ich pár vo vlhkom prostredí. 

Antiseptiká sú látky používané na inhibíciu rastu mikroorganizmov predovšetkým u 
človeka a zvierat (zabraňujú hnisaniu rán). Používajú sa v nižších koncentráciách, ktoré ne-
dráždia a nespôsobujú poškodenie tkanivových bielkovín. Aplikujú sa na kožu, sliznice a iba 
výnimočne do otvorených rán. 

 
Dezinfekčné látky by mali spĺňať tieto požiadavky: 

• rýchle pôsobenie na vegetatívne formy baktérií, na ich spóry 
a na vírusy, 

• neškodnosť pre vyššie organizmy, 
• v používaných koncentráciách nesmú poškodzovať dezinfi-

kované látky, 
• cenová dostupnosť, 
• jednoduchosť použitia, 
• možnosť skladovania koncentrovaných aj pracovných rozto-

kov. 
Prakticky nevyhovuje všetkým požiadavkám ani jeden dezinfekčný prostriedok, aj keď 

sa im niektoré veľmi približujú. 

7.2.1 Oxidačné látky 

Mechanizmus ich účinku sa zakladá na uvoľňovaní aktívneho kyslíka a podľa spôsobu 
uvoľňovania ich rozdeľujeme do dvoch skupín: 

1) Peroxidy a peroxokyseliny uvoľňujú aktívny kyslík priamo. 

Peroxid vodíka sa používa vo forme 3 % roztoku hlavne ako antiseptikum pri drob-
ných poraneniach, nesmie sa použiť pri hlbších ranách. 
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Kyselina peroctová (acidum peraceticum) (CH3-COOOH) je výbušná kvapalina, ktorá sa 
riedi vodou. Ako 0,2 až 0,5 % roztok sa používa na dezinfekciu rúk a skla; jej ne-
výhodou je leptavosť koncentrovaných roztokov. 
Kyselina peroctocá sa získava pôsobením peroxidu vodíka na kyselinu octovú v prostredí kyseliny 
sírovej. 

2) Chlórové prípravky uvoľňujú aktívny kyslík nepriamo vedľajšími reakciami; ich účinok 
závisí od obsahu tzv. voľného chlóru a jeho uvoľňovaní. 

Chlór (chlorum) sa používa sa dezinfekciu pitnej vody. 
Chloramíny sa získavajú z aromatických sulfokyselín chloráciou a ich účinnosť sa vy-

jadruje v % aktívneho chlóru, pričom najmenej musí byť 25 %. Väčšinou sa pou-
žívajú na dezinfekciu podláh, stolov, bielizne a pod. (CHLORAMÍN T, CHLORAMÍN 
S, CHLORAMÍN M, ORTHOSAN S, ...). 

CH3 CH3

SO2 OH

CH3

SO2 Cl

CH3

SO2 NH2

CH3

SO2 N Cl
Na

+

H2SO4 PCl5 NH3 NaOH Cl2+

 
Rov. 7-2: Schéma prípravy chloramínu T 

7.2.2  Jód a jeho zlúčeniny 

1) Jód je najstaršie z dosiaľ užívaných veľmi účinných antiseptík. Pri koncentráciach 
1 : 20 000 usmrcuje väčšinu baktérií za 1 min a spóry za 15 min. 

Jódová tinktúra (solutio iodi spirituosa) (6,5 % I2 a 2,5 % KI v liehu) sa používa na 
dezinfekciu kože. 

Lugolov roztok (1 % roztok I2 vo vode) dezinfikuje sliznice. 

2) Jodofory – v nich je jód viazaný na organické látky, ktoré slúžia ako nosiče, z ktorých sa 
postupne uvoľňuje. Používajú sa ako antiseptiká, na dezinfekciu v potravinárstve a na 
dezinfekciu vody v bazénoch. 

polyvinylpyrolidon (JOX, POLYVIDON-JÓD) 

7.2.3 Fenoly, alkoholy, aldehydy 

1) Fenol (phenolum, kyselina karbolová), krezol a lyzol (roztok krezolov v mydle) patria k 
najstarším dezinfekčným prostriedkom a pôsobia tým, že denaturujú bielkoviny. 

Tymol (thymolum, 1-metyl-3-hydroxy-4-izopropylbenzén) je súčasťou niektorých silíc (pozri sekre-
tomotoriká). Používa sa ako netoxické antiseptikum na ošetrenie sliznice ústnej dutiny. 
Výhodne sa tu uplatňuje aj jeho príjemná vôňa. 

2) Chlórhexidín (N-SEPTONEX, SEPTOFORT) je veľmi účinné antiseptikum používané na 
dezinfekciu kože, chirurgických nástrojov, podláh a pod. 

3) Etanol (spiritus) – maximum účinku sa dosiahne pri koncentrácii 70 až 80 %, ale roztoky 
menej ako 30 % a viac ako 90 % sú prakticky neúčinné. Keďže je problém udržať potreb-
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nú koncentráciu roztoku, etanol ako dezinfekčný prostriedok sa prakticky nepoužíva, ale 
je súčasťou rozličných tinktúr. 

4) Formaldehyd (formalín je jeho 40 % roztok) sa používa hlavne vo forme pár na priesto-
rovú dezinfekciu až sterilizáciu. Podmienkou jeho účinku je vysoká vlhkosť prostredia, 
preto je potrebné súčasne s formaldehydom odparovať príslušné množstvo vody. 

7.2.4 Detergenciá – povrchovo-aktívne látky 

Detergenciá znižujú povrchové napätie roztokov a chemickou reakciou s bielkovinami 
bunkových membrán poškodzujú bunky mikroorganizmov. Ide o najpoužívanejšie protibakte-
riálne látky. 

1) Aniónové detergenciá – sem patria bežné mydlá. 

2) Katiónové detergenciá (invertné mydlá) sa používajú skôr ako antiseptiká, pričom ich 
účinok sa neutralizuje mydlom. Ich výhodou je nízka toxicita, ale môžu vyvolávať aler-
gické reakcie. 

benzododecín, karbetopendecín (SEPTONEX), aminotridekán (SEPTISAN) 

N
+

CO
O

CH3
CH3

CH3
Br

N
+ CH2

CH3CH3

Br

 
Vz. 7-6: Karbetopendecín (bromid karbetopendecínia) a benzododecín (bromid benzododecínia) 

8   H O M E O PA T I A  

8.1.1 Základy homeopatie 

Roku 1790 Ch.  F .  S .  Ha hne ma nn  pri preklade Materia medica jedného škótskeho 
farmakológa zistil, že pri liečbe horúčky sa používala chinínovníková kôra. Užívaním tejto 
kôry sám na sebe zistil, že sa uňho objavili symptómy typické pre malarické ochorenie. 

Po šiestich rokoch pokusov zverejnil nový princíp hľadania „liečivých síl“ pomocou 
princípu podobnosti. Vyskúšal veľký počet látok a zistil, že všetky látky sa vyznačujú zme-
neným účinkom pri spôsobe prípravy nazvanom potenciovanie (dynamizovanie). Tieto po-
znatky ho potom priviedli k novému spôsobu dávkovania – výsledkom je taký podnet, ktorý 
vyvolá žiadúcu reakciu organizmu. Homeopatia je teda založená na stimulovaní vlastnej regu-
lačnej schopnosti organizmu. 

8.1.2 Potenciovanie (dynamizovanie) 

Ide o odstupňované zrieďovanie roztoku základnej tinktúry za súčasného niekoľkoná-
sobného pretrepávania v smere gravitácie. Zrieďovaním sa homeopatikum zbavuje „chemic-
kej“ toxicity pri zachovaní, resp. zvýšení „informácie“.  
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Základné tinktúry z rastlín, živočíchov alebo minerálnych látok sa za použitia indiferen-
tného rozpúšťadla zrieďujú: 

     potencia riedenie 
a) desaťnásobkom:  D1  1 : 10 
     D2  1 : 100 
     D3  1 : 1 000 
b) stonásobkom:  C1  1 : 100 
     C2  1 : 10 000 
Nerozpustné látky sa zrieďujú podobne roztieraním. Jednotlivé potencie sa postupne pri 

súčasnom pretrepávaní riedia a prenášajú z jednej fľaštičky do druhej. 
 
Príklad: 
Vlkovec obyčajný (Aristolochia clematitis) 
Do roku 1983 sa používal vo fytoterapii ako antiflogistikum, dermatikum a spazmolyti-

kum. Vlkovec obsahuje aristolochové kyseliny, u ktorých bola dokázaná karcinogenita, ale 
ktoré majú výrazný imunostimulačný účinok. V homeopatii sa používa až v riedeniach od 
D10 vyššie v širokom spektre indikácií. 

8.1.3 Základné princípy homeopatie 

Princíp skúšania lieku 
Ha hne ma nn  vychádzal z predstavy, že látka je len vtedy účinná, teda aj liečivá, ak je 

schopná zmeniť funkciu organizmu alebo vyvolať ochorenie. Tieto vzniknuté zmeny alebo 
funkčné poruchy, ktoré sa objavia pri skúšaní prípravku na zdravých jedincoch, sa sledujú, 
zhromažďujú, vyhodnocujú a označujú sa ako symptómy choroby. 

 
Princíp podobnosti 
Ide o hlavný princíp homeopatie (gr. homoios = podobný, gr. pathos = choroba). Home-

opatiká nepôsobia proti chorobe, ale analogicky vyvolávajú podobné ochorenie, resp. podob-
nú zmenu funkcie, akú pacient už má. 

 
Princíp dávkovania 
Základom je podávanie nekonečne malých dávok pripravených podľa homeopatického 

postupu. 
Predpisovanie homeopatického prípravku je u každého pacienta individuálne. 
 
Príklad homeopatického prípravku: 
STODAL SIR. – používa sa na symptomatickú liečbu kašľa 
Zloženie: 

poniklec lúčny – C6 
• celá čerstvá kvitnúca rastlina 

štiav kučeravý – C6 
• čerstvé korene (India, Čína) 
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posed biely – C3 
• čerstvé korene 

uragoga pravá – C3 
• korene (Brazília, India, Malajzia) 

hubka umývacia – C3 
• suchá morská huba (pobrežie Severnej Ameriky, východná 

časť pobrežia Stredozemného mora) 
jamkatec pľúcny – C3 

• čerstvá stielka lišajníka 
vínan antimonito-draselný – C6 
srdce – C6 
červec nopálový – C3 

• oplodnené samičky blchy žijúcej na kaktusoch v Strednej 
Amerike, v Mexiku, vo východnej Indii a v Alžírsku 

rosička okrúhlolistá – tinktúra 
• čerstvé celé rastliny zbierané na začiatku kvitnutia 
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9  P R Í L O H A  

9.1.1 Spôsoby aplikácie liečiv (Routes of administra-
tion) 

Anglické názvy Slovenské názvy 
Auricular use 
Cutaneous use 
Dental use 
Endocervical use 
Endosinusial use 
Endotracheopulmonary use 
Epidural use 
Extra-amniotic use 
Gastroenteral use 
Gingival use 
Hemodialysis 
Inhalation use 
Intraamniotic use 
Intraarterial use 
Intraarticular use 
Intrabursal use 
Intracardiac use 
Intracavernous use 
Intracervical use 
Intracoronary use 
Intradermal use 
Intradiscal use 
Intralesional use 
Intralymphatic use 
Intramuscular use 
Intraocular use 
Intrapericardial use 
Intraperitoneal use 
Intrapleural use 
Intrasternal use 
Intrathecal use 
Intrauterine use 
Intravenous use 
Intravesical use 
Intravitreal use 
Laryngopharyngeal use 
Nasal use 
Ocular use 
Oral use 
Oromucosal use 
Oropharyngeal use 
Periarticular use 
Perineural use 
Rectal use 
Route of administration not applicable 
Subconjunctival use 
Subcutaneous use 
Sublingual use 
Transdermal use 
Urethral use 
Vaginal use 

Aurikulárne použitie 
Dermálne použitie 
Dentálne použitie 
Endocervikálne použitie 
Endosínusové použitie 
Endotracheopulmonálne použitie 
Epidurálne použitie 
Extraamniotické použitie 
Gastrointestinálne použitie 
Gingiválne použitie 
Hemodialýza 
Inhalačné použitie 
Intraamniotické použitie 
Intraarteriálne použitie 
Intraartikulárne použitie 
Intraburzálne použitie 
Intrakardiálne použitie 
Intrakavernózne použitie 
Intracervikálne použitie 
Intrakoronárne použitie 
Intradermálne použitie 
Intradiskové použitie 
Intraléziové použitie 
Intralymfatické použitie 
Intramuskulárne použitie 
Intraokulárne použitie 
Intraperikardiálne použitie 
Intraperitoneálne použitie 
Intrapleurálne použitie 
Intrasternálne použitie 
Intratekálne použitie 
Intrauterinné použitie 
Intravenózne použitie 
Intravezikálne použitie 
Intravitreálne použitie 
Laryngofaryngeálne použitie 
Nazálne použitie 
Okulárne použitie 
Perorálne použitie 
Orálne použitie 
Orofaryngeálne použitie 
Periartikulárne použitie 
Perineurálne použitie 
Rektálne použitie 
Nešpecifikovaný rôznorodý spôsob podávania 
Subkonjunktiválne použitie 
Subkutánne použitie 
Sublingválne použitie 
Transdermálne použitie 
Uretrálne použitie 
Vaginálne použitie 
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9.1.2 Obaly, uzávery a aplikačné pomôcky (Containers, 
closures and administration devices) 

Anglické názvy Slovenské názvy 
Ampoule 
Applicator 
Bag 
Barrel 
Blister 
Bottle 
Box 
Brush 
Brush applicator 
Cannula 
Cap 
Cartrige 
Child resistant closure 
Cup 
Dabbing applicator 
Dredging applicator 
Dredging container 
Dropper applicator 
Gas cylinder 
High pressure transdermal delivery device 
Injection needle 
Injection syringe 
Jar 
Measuring spoon 
Metering pump 
Metering valve 
Mouth piece 
Multidose container 
Multidose container with airless pump 
Nebuliser 
Needle applicator 
Nasal applicator 
Nozzle 
Oral syringe 
Pipette 
Pre-filled pen 
Pre-filled syringe 
Pressurised container 
Sachet 
Screw cap 
Single-dose container 
Spatula 
Spray container 
Spray pump 
Spray valve 
Stopper 
Strip 
Tablet container 
Tube 
Vial 

Ampulka 
Aplikátor 
Vak 
Sud 
Pretlačovacie balenie, blister 
Fľaša 
Škatuľka 
Štetec 
Štetcový aplikátor 
Kanyla 
Viečko 
Náplň 
Obal bezpečný pred deťmi 
Pohár 
Vytláčací aplikátor 
Aplikátor s rozprašovačom na prášky 
Obal s rozprašovačom na prášky 
Kvapkadlo 
Oceľová fľaša na stlačený plyn 
Transdermálny injektor pod tlakom 
Injekčná ihla 
Injekčná striekačka 
Kameninový alebo sklenený obal 
Odmerná lyžica 
Dávkovacia pumpa 
Dávkovací ventil 
Náustok 
Viacdávkový obal 
Viacdávkový obal s odvzdušňovacou pumpou 
Rozprašovač 
Ihlový aplikátor 
Nosový aplikátor 
Dýza 
Perorálna striekačka 
Pipeta 
Naplnené pero 
Naplnená injekčná striekačka 
Tlakový obal 
Vrecko 
Uzáver so závitom 
Jednodávkový obal 
Stierka 
Obal na aerodisperziu 
Mechanický rozprašovač 
Ventil aerodisperzie 
Zátka 
Pásové balenie 
Obal na tablety 
Tuba 
Injekčná liekovka 
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9.1.3 Referenčné názvy liekových foriem v humánnej 
medicíne podľa spôsobu aplikácie (Standard 
Terms of Pharmaceutical Forms in Human Medici-
ne) 

Anglický názov Slovenský názov Latinský názov 
Oral preparations liquid and semi-solid 
forms Perorálne kvapalné a polotuhé lieky Peroralia l iquida et semisolida 

∗Oral drops  *Perorálne kvapky Guttae perorales 
Oral drops, solut ion Perorálne roztokové kvapky Guttae perorales in solut ione 
Oral drops, suspension Perorálne suspenzné kvapky Guttae perorales in suspensione 
Oral drops, emulsion Perorálne emulzné kvapky Guttae perorales in emulsione 
*Oral liquid *Perorálna kvapalina Liquidum perorale 
Oral solut ion Perorálny roztok Solut io peroral is 
Oral suspension Perorálna suspenzia Suspensio peroralis 
Oral emulsion Perorálna emulzia Emulsio peroralis 
*Powder for oral use *Perorálny prášok Pulvis peroralis 
Powder for ora l solut ion Prášok na perorálny roztok Pulvis pro solut ione perorali 
Powder for ora l suspension Prášok na perorálnu suspenziu Pulvis pro suspensione perorali 
*Granules for oral use *Perorálny granulát Granula peroralis 
Granules for oral solut ion Granulát na perorálny roztok Granula pro solut ione peroral i 
Granules for oral suspension Granulát na perorálnu suspenziu Granula pro suspensione perora li 
Powder and solvent for oral solut ion Prášok a rozpúšťadlo na perorá lny roztok Pulvis cum liquefactorio pro solut ione 

perora li 
Powder and solvent for syrup Prášok a rozpúšťadlo na sirup Pulvis pro sirupo cum liquefactorio  
Powder and solvent for oral suspension Prášok a disperzné prostredie na perorál-

nu suspenziu 
Pulvis cum liquefactorio pro suspensione 
perora li 

Syrup Sirup Sirupus 
Powder for syrup Prášok na sirup Pulvis pro sirupo 
Granules for syrup Granulát na sirup Granula pro sirupo 
Soluble tablet Rozpustná tableta Tabuletta solubil is 
Dispersible tablet Dispergovateľná tableta Tabuletta dispersibilis 
Herbal tea Čajovina Species 
Instant herbal tea Instantná čajovina Species solubi lis 
Oral gel Perorálny gél Gelatum orale 
Oral paste Perorálna pasta Pasta perora lis 
Oral cube Perorálna kocka Cubus peroralis 
Tincture Tinktúra Tinctura 
Oral preparations - solid forms Tuhé perorálne lieky Peroralia solida 
Oral powder Perorálny prášok Pulvis peroralis 
Effervescent powder Šumivý prášok Pulvis effervescens 
Granules *Granulát Granula 
Effervescent granules Šumivý granulát Granula effervescens 
Gastro-resistant granules Gastrorezistentný granulát Granula enterosolvens 
Prolonged re lease granules Granulát s pred ĺženým uvoľňovaním Granula prolongatus 
Modif ied release granules Granulát s riadeným uvoľňovaním Granula modif icatus 
Delayed release granules Granulát s oneskoreným uvoľňovaním Granula retardatus 
Cachet Škrobová kapsula Capsula amylacea 
∗Capsule *Kapsula Capsula 
Capsule, hard Tvrdá kapsula Capsula dura 
Capsule, soft  Mäkká kapsula Capsula mollis 
∗Gastro-resistant capsule Gastrorezistentná kapsula Capsula enterosolvens 
Gastro-resistant capsule, hard  Tvrdá gastrorezistentná kapsula Capsula enterosolvens dura 
Gastro-resistant capsule, soft   Mäkká gastrorezistentná kapsula Capsula enterosolvens mollis 
∗Prolonged release capsule Kapsula s pred ĺženým uvoľňovaním Capsula prolongata 
Prolonged re lease capsule, hard Tvrdá kapsula s pred ĺženým uvoľňovaním Capsula prolongata dura 
Prolonged re lease capsule, soft  Mäkká kapsula s pred ĺženým uvoľňovaním Capsula prolongata mollis 
Modif ied release capsule Kapsula s riadeným uvoľňovaním Capsula modif icata 
Modif ied release capsule, hard Tvrdá kapsula s riadeným uvoľňovaním Capsula modif icata dura 
Modif ied release capsule, soft  Mäkká kapsula s riadeným uvoľňovaním Capsula modif icata mollis 
Delayed release capsule Kapsula s oneskoreným uvoľňovaním Capsula retardata 
Delayed release capsule, hard Tvrdá kapsula s oneskoreným uvoľňova-

ním Capsula retardata dura 

Delayed release capsule, soft  Mäkká kapsula s oneskoreným uvoľňova-
ním Capsula retardata mollis 

∗Tablet *Tableta Tabuletta 
Coated tablet Obalená tableta Tabuletta obducta 
Film coated gastro-resistant tablet Filmom obalená gastrorezistentná tableta Tabuletta enterosolvens f ilmo obducta 
Film coated tablet Filmom obalená tableta Tabuletta f ilmo obducta 
Effervescent tablet  Šumivá tableta Tabuletta effervescens 
Orodispersible tablet Orodispergovateľná tableta Tabuletta orodispersibi lis 
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Oral lyophilisate Perorálny lyof ilyzát Lyophilysatum perorale 
Gastro-resistant tablet Gastrorezistentná tableta  Tabuletta enterosolvens 
Prolonged re lease tablet Tableta s pred ĺženým uvoľňovaním Tabuletta prolongata 
Modif ied release tablet Tableta s riadeným uvoľňovaním Tabuletta modif icata 
Delayed release tablet Tableta s oneskoreným uvoľňovaním Tabuletta retardata 
Chewable tablet Žuvacia tableta Tabuletta manducabilis 
Oral gum Pastilka na cmúľanie Gummi perorale 
Pillules Pilulky Pilulae 
Oromucosal and ging ival preparat ions Orálne a gingivá lne lieky Oromucosalia et gingivalia 
Concentrate for gargle Koncentrát na kloktadlo Concentratum pro gargarismate 
Gargle Kloktadlo Gargarisma 
Gargle, powder for solut ion Kloktadlo, prášok na prípravu roztoku Pulvis pro gargarismate 
Gargle, tablet for solut ion Kloktadlo, tableta na prípravu roztoku Tabuletta pro gargarismate 
∗Oromucosal liquid Orálna kvapalina Liquidum orale 
Oromucosal solut ion Orálny roztok Solut io oralis 
Oromucosal suspension Orálna suspenzia Suspensio oralis 
Oromucosal drops Orálne kvapky Guttae orales 
∗Oromucosal spray Orálna aerodisperzia Aerodispersio oralis 

Oromucosal and nasal spray, solut ion Orálna a nosová roztoková aerodisperzia Solut io pro aerodispersione ora lis et 
nasalis 

Sublingual spray Sublingválna aerodisperzia Aerodispersio sublingualis 
Mouth wash Ústny výplach Irrigat io oral is 
Mouth wash, tablet for solut ion  Ústny výplach, tableta na prípravu roztoku Tabuletta pro irrigat ione orali 
Gingival solut ion Gingiválny roztok Solut io gingivalis 
Oromucosal ge l Orálny gél Gelatum orale 
Oromucosal paste Orálna pasta Pasta oralis 
Medicated chewing-gum Lieč ivá žuvačka Gummi medicinale 
Gingival gel Gingiválny gél Gelatum gingivale 
Gingival paste Gingiválna pasta Pasta gingivalis 
Oromucosal capsule Orálna kapsula Capsula oral is 
Sublingual tab let Sublingválna tab leta Tabuletta sublingualis 
Muco-adhesive buccal tablet Mukoadhezívna bukálna tableta Tabuletta buccalis mucoadhesiva 
Buccal tablet Bukálna tableta Tabuletta buccalis 
Lozenge Pastilka tvrdá Pastil la oral is dura 
Pastil le Pastilka mäkká Pastil la oral is mollis 
Preparat ions for dental use Dentálne lieky. Zubné lieky Stomatologica 
Dental gel Zubný gél Gelatum denta le 
Dental st ick Zubná tyč inka Stylus dentalis 
Dental insert Zubný inzert Insert io dentalis 
Dental powder Zubný prášok Pulvis dentalis 
∗Dental liquid Zubná kvapalina Liquidum dentale 
Dental solut ion Zubný roztok Solut io dentalis 
Dental suspension Zubná suspenzia Suspensio dentalis 
Dental emulsion Zubná emulzia Emulsio dental is 
Toothpaste  Zubná pasta Pasta dentalis 
Cutaneous and transdermal prepara-
tions Dermálne a transdermálne lieky Dermatologica et transdermalia 
Bath addit ive Kúpeľové adit ívum Addit io pro balneo 
Cream Dermálny krém Cremor 
Gel Dermálny gél Gelatum dermaticum 
Ointment Dermálna masť Unguentum dermale 
Cutaneous paste Dermálna pasta Pasta dermatica 
Medicated plaster Lieč ivý obklad Fomentum medicinale 
Cutaneous foam Dermálna pena Spuma dermalis 
Shampoo Šampón Shampoo 
∗Cutaneous spray Dermálna aerodisperzia Aerodispersio dermatica 
Cutaneous spray, solut ion Dermálna roztoková aerodisperzia Solut io pro aerodispersione dermatica 
Cutaneous spray, suspension Dermálna suspenzná aerodisperzia Suspensio pro aerodispersione dermatica 
Cutaneous spray, powder Dermálna prášková aerodisperzia Pulvis adspersor ius pro aerodispersione 
∗Cutaneous liquid Dermálna kvapalina Liquidum dermale 
Concentrate for cutaneous solut ion Koncentrát na dermálny roztok Concentratum pro solut ione dermali 
Cutaneous solut ion Dermálny roztok Solut io dermalis 
Cutaneous suspension Dermálna suspenzia Suspensio dermalis 
Cutaneous emulsion Dermálna emulzia Emulsio dermatica 
Cutaneous powder Dermálny zásyp Pulvis adspersor ius 
Solut ion for iontophoresis Roztok na iónoforézu Solut io pro iontophoresi 
Transdermal patch Transdermálna náplasť Collemplastrum transdermale 
Collodion Kolódium Collodium 
Poult ice Kataplazma, pasta na obklady Cataplasma 
Medicated nail laquer Lieč ivý lak na nechty Lacca unguicu laris medicinalis 
Cutaneous st ick Dermálna tyč inka Stylus dermalis 
Medicated cutaneous sponge Lieč ivá dermálna hubka Spongia dermalis medicinal is 
Impregnated dressing Impregnovaný obväz Ligamentum impregnatum 
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Eye preparations Očné lieky Ocularia 
Eye cream Očný krém Cremor ophthalmicus 
Eye gel Očný gél Gelatum ophthalmicum 
Eye ointment Očná masť Unguentum ophthalmicum 
∗Eye drops Očná inst ilácia, kolýrium Inst il lat io ophthalmica 
Eye drops, solut ion Očná roztoková inst ilácia Inst il lat io ophthalmica in solut ione 
*Eye drops / Ear drops *Očná inst ilácia /  ušná inst ilácia Inst il lat io ophthalmica / Otoinst il lat io 
Eye drops, suspension Očná suspenzná inst ilácia Inst il lat io ophthalmica in suspensione 
Eye drops, powder and solvent for solu-
t ion 

Prášok a rozpúšťadlo na očnú roztokovú 
inst iláciu 

Pulvis pro solut ione ophthalmica cum 
liquefactorio 

Eye drops, powder and solvent for sus-
pension 

Prášok a disperzné prostredie na očnú 
suspenznú inst iláciu 

Pulvis pro suspensione ophthalmica cum 
liquefactorio 

Eye drops, solvent for reconstitut ion Rozpúšťadlo na očnú inst iláciu Liquefactorium pro inst il lat ione ophthalmi-
ca 

Eye drops, prolonged release Očná inst ilácia s pred ĺženým úč inkom Inst il lat io ophthalmica prolongata 
Eye lot ion Očný loción Lotio ophthalmica 
Eye lot ion, solvent for reconstitut ion Rozpúšťadlo na očný loción Liquefactorium pro lot ione ophthalmica 
Ophtalmic insert Očná lamela Insert io ophthalmica 
Ear preparations Ušné lieky Auricularia 
Ear cream Ušný krém Otocremor 
Ear gel Ušný gél Otogelatum 
Ear ointment Ušná masť Otounguentum 
∗Ear drops Ušná inst ilácia Otoinst il lat io 
Ear drops, solut ion Ušná roztoková inst ilácia Otoinst il lat io in solut ione 
Ear drops, suspension Ušná suspenzná inst ilácia Otoinst il lat io in suspensione 
Ear drops, emulsion Ušná emulzná inst ilácia Otoinst il lat io in emulsione 
Ear powder Ušný prášok Otopulvis 
∗Ear spray Ušná aerodisperzia Otoaerodispersio 
Ear spray, solut ion Ušná roztoková aerodisperzia Otoaerodispersio in solut ione 
Ear spray, suspension Ušná suspenzná aerodisperzia Otoaerodispersio in suspensione 
Ear spray, emulsion Ušná emulzná aerodisperzia Otoaerodispersio in emulsione 
∗Ear wash Ušný výplach Otoirrigat io 
Ear wash, solut ion Ušný roztokový výplach Otoirrigat io in solut ione 
Ear wash, emulsion Ušný emulzný výplach Otoirrigat io in emulsione 
Ear tampon Ušný tampón Ototamponum 
Ear st ick Ušná tyč inka Otostylus 
Nasal preparations Nosové lieky Nasalia 
Nasal cream Nosový krém Cremor nasalis 
Nasal gel Nosový gél Gelatum nasale 
Nasal ointment Nosová masť Unguentum nasale 
∗Nasal drops Nosová inst ilácia Inst il lat io nasalis 
Nasal drops, solut ion  Nosová roztoková inst ilácia Inst il lat io nasalis in solut ione 
Nasal drops, suspension Nosová suspenzná inst ilácia Inst il lat io nasalis in suspensione 
Nasal drops, emulsion Nosová emulzná inst ilácia Inst il lat io nasalis in emulsione 
Nasal powder Nosový prášok Pulvis nasalis 
∗Nasal spray Nosová aerodisperzia  Aerodispersio nasalis 
Nasal spray, solut ion Nosová roztoková aerodisperzia Aerodispersio nasalis in solut ione 
Nasal spray, suspension Nosová suspenzná aerodisperzia Aerodispersio nasalis in suspensione 
Nasal spray, emulsion Nosová emulzná aerodisperzia Aerodispersio nasalis in emulsione 
Nasal wash Nosový výplach Irrigat io nasalis 
Nasal st ick  Nosová tyč inka Stylus nasalis 
Vaginal preparations Vaginálne lieky Vaginalia 
Vaginal cream Vaginálny krém Cremor vaginal is 
Vaginal gel Vaginálny gél Gelatum vaginale 
Vaginal ointment Vaginálna masť Unguentum vaginale 
Vaginal foam Vaginálna pena Spuma vaginalis 
∗Vaginal liquid Vaginálna kvapal ina Liquidum vaginale 
Vaginal solut ion Vaginálny roztok Solut io vaginalis 
Vaginal suspension Vaginálna suspenzia Suspensio vaginalis 
Vaginal emulsion Vaginálna emulzia Emulsio vaginalis 
Tablet for vaginal solut ion Tableta na vaginálny roztok Tabuletta pro solut ione vaginali 
Powder for vaginal solut ion Prášok na vaginálny roztok Pulvis pro solut ione vaginali 
Granules for vaginal solut ion Granulát na vaginálny roztok Granula pro solut ione vaginali 
∗Pessary Vaginálna guľôčka Globulus vaginal is 
∗Vaginal capsule Vaginálna kapsula Capsula vaginalis 
Vaginal capsule, hard Tvrdá vaginálna kapsula Capsula vaginalis dura 
Vaginal capsule, soft   Mäkká vaginálna kapsula Capsula vaginalis mollis 
Vaginal tablet Vaginálna tableta Tabuletta vaginalis 
Effervescent vaginal tablet Šumivá vaginálna tableta Tabuletta vaginalis effervescens 
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Medicated vaginal tampon Lieč ivý vaginálny tampón Tamponum vaginale medicinale  
Vaginal device Vaginálny inzert Insert io vaginalis 
Rectal preparations Rektálne lieky Rectalia 
Rectal cream Rektálny krém Cremor rectalis 
Rectal gel Rektálny gél Gelatum rectale 
Rectal ointment Rektálna masť Unguentum rectale 
Rectal foam Rektálna pena Spuma rectalis 
∗Enema Enémy, rektálna kvapalina  Enema 
Rectal solut ion Rektálny roztok Solut io rectalis 
Rectal suspension Rektálna suspenzia Suspensio rectalis 
Rectal emulsion Rektálna emulzia Emulsio rectalis 
Concentrate for rectal solut ion Koncentrát na rektálny roztok Concentratum pro solut ione rectali 
Powder for rectal solut ion Prášok na rektálny roztok Pulvis pro solut ione rectali 
Powder for rectal suspension Prášok na rektálnu suspenziu Pulvis pro suspensione rectali 
Tablet for rectal solut ion Tableta na rektálny roztok Tabuletta pro solut ione rectali 
Tablet for rectal suspension Tableta na rektálnu suspenziu Tabuletta pro suspensione rectali 
Tablet and solut ion for rectal suspension Tableta a roztok na rektálnu suspenziu Tabuletta et solut io pro suspensione 

rectali 
Suppository Čapík Suppositor ium 
Rectal capsule Rektálna kapsula Capsula rectalis 
Rectal tampon Rektálny tampón Tamponum rectale 
Preparations for inhalation  Lieky na inhaláciu  Inhalanda 

∗Nebuliser liquid Kvapalina na rozprašovanie Liquidum pro nebulisat ione 
Nebuliser solut ion Roztok na rozprašovanie Solut io pro nebulisat ione 
Powder for nebulizer solut ion Prášok na roztok na rozprašovanie Pulvis pro solut ione ad nebulisat ionem 
Powder for nebuliser suspension Prášok na suspenziu na rozprašovanie Pulvis pro suspensione ad nebulisat ionem 
Nebuliser suspension Suspenzia na rozprašovanie Suspensio pro nebulisat ione 
Nebuliser emulsion Emulzia na rozprašovanie Emulsio pro nebulisat ione 

∗Pressurised inhalat ion Inhalačná kvapal ina v t lakovom obale Liquidum pro inhalat ione in vasis cum 
pressu 

Pressurised inhalat ion, solut ion  Inhalačný roztok v t lakovom obale Solut io pro inhalat ione in vasis cum 
pressu 

Pressurised inhalat ion, suspension Inhalačná suspenzia v t lakovom obale Suspensio pro inhalat ione in vasis cum 
pressu 

Pressurised inhalat ion, emulsion Inhalačná emulzia v t lakovom obale Emulsio pro inhalat ione in vasis cum 
pressu 

∗ Inhalat ion powder Inhalačný prášok Insuff lat io 
Inhalat ion powder, hard capsule Inhalačný prášok v tvrdej kapsule Pulvis ad inhalat ionem in capsula dura 
Inhalat ion powder, pre-dispensed Upravený inhalačný prášok Pulvis ad inhalat ionem in dosibus  
∗ Inhalat ion vapour Vodná para na inhaláciu Vapor pro inhalat ione 
Inhalat ion vapour, solut ion Roztok na paru na inhaláciu Solut io ad inhalat ionem vapore paratam 
Inhalat ion vapour, powder Prášok na paru na inhaláciu Pulvis ad inhalat ionem vapore paratam 
Inhalat ion vapour, capsule  Kapsula na paru na inhaláciu Capsula ad inhalat ionem vapore paratam 
Inhalat ion vapour, tablet Tableta na paru na inhaláciu Tabuletta ad inhalat ionem vapore paratam 

Inhalat ion vapour, ointment Masť na paru na inhaláciu Unguentum ad inhalat ionem vapore para-
tam 

Inhalat ion vapour, liqu id Kvapalina na paru na inhaláciu Liquidum ad inhalat ionem vapore paratam 
Inhalat ion gaz Plyn na inhaláciu Gasum ad inhalat ionem 
Parenteral preparations Parenterálne lieky Parenteralia 

∗ Inject ion Injekcia Iniect io 
Gel for inject ion Injekčný gél Gelatum pro in iect ione 
Solut ion for in ject ion Injekčný roztok Solut io pro iniect ione 
Suspension for inject ion Injekčná suspenzia Suspensio pro iniect ione 
Emulsion for inject ion Injekčná emulzia Emulsio pro iniect ione 
∗Powder for inject ion Prášok na injekciu Pulvis pro iniect ione 
Powder for solut ion for inject ion Prášok na injekčný roztok Pulvis pro solut ione iniectabi li 
Powder for suspension for inject ion Prášok na injekčnú suspenziu Pulvis pro suspensione iniectabili 
Powder and solvent for solut ion for injec-
t ion Prášok a rozpúšťadlo na in jekčný roztok Pulvis pro solut ione iniectabi li cum lique-

factorio 
Powder for concentrate for solut ion for  
infusion 

Prášok na koncentrát na infúzny roztok Pulvis pro concentratum pro so lut ione ad 
infusionem 

Powder and suspension for suspension for  
inject ion 

Prášok a suspenzia na in jekčnú suspenziu  Pulvis pro suspensione in iectabili cum 
suspensione 

Powder and solvent for suspension for 
inject ion 

Prášok a disperzné prostredie na injekčnú 
suspenziu  

Pulvis pro suspensione iniectabili cum 
liquefactorio 

∗Sterile concentrate Sterilný koncentrát Concentratum sterile 
Concentrate for solut ion for inject ion Injekčný koncentrát Concentratum pro iniect ione 
∗ Intravenous infusion Intravenózna infúzia Infusio 
Solut ion for infusion Infúzny intravenózny roztok Solut io pro infusione 
Emulsion for infusion and inject ion Infúzna a injekčná emulzia Emulsio pro infusione et iniect ione 
Emulsion for infusion Infúzna intravenózna emulzia Emulsio pro infusione 
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∗Powder for infusion Prášok na infúziu Pulvis pro infusione 
Powder for solut ion for infusion Prášok na infúzny roztok Pulvis pro solut ione ad infusionem 
Lyophilisate for solut ion for infusion Lyofil izát na infúzny roztok Lyophilysatum pro solut ione ad infusio-

nem 
Concentrate for solut ion for infusion Infúzny koncentrát Concentratum pro infusione 
Powder and solvent for solut ion for infu-
sion Prášok a rozpúšťadlo na infúzny roztok Pulvis pro solut ione ad infusionem cum 

liquefactorio 
Solvent for parenteral use Rozpúšťadlo na parenterálne použit ie Liquefactorium parenterale 
Implants Implantáty Implantata 
Implant Implantát Implantatum 
Implantat ion tablet Implantačná tableta, implanteta Tabuletta implantata 
Implantat ion chain Implantačný prúžok Catena implantabilis 
Concentrate and solvent for solution for infusion Koncentrát a rozpúšťadlo na infúzny roztok Concentratum pro solutione ad infusionem cum 

liquefactorio 
   
Preparations for dialysis Roztoky na mimotelovú dialýzu  Praeparata pro dialysi  
Solut ion for peritoneal dialysis Roztok na peritoneálnu dialýzu Solut io pro dialysi peritoneali 
Solut ion for haemofiltrat ion Roztok na hemofiltráciu Solut io pro haemofiltrat ione 
Solut ion for haemodiaf ilt rat ion Roztok na hemodiaf ilt ráciu Solut io pro haemodiaf ilt rat ione 
Solut ion for haemodialysis Roztok na hemodialýzu Solut io pro haemodialysi 
Concentrate for haemodialysis solut ion Koncentrát na hemodia lyzačný roztok Concentratum pro solut ione haemodialysis 
Preparations for intravesical and uret-
hral use 

Lieky na intravezikálne a uretrálne 
použitie Urethralia et intravesicalia 

Solut ion for intravesical use Roztok na intravezikálne použit ie Solut io ad usum intravesicalem 
Bladder irrigat ion Roztok na výplach mechúra Solut io ad ir rigat ionem vesicae urinariae 
Powder for bladder ir rigat ion Prášok na prípravu roztoku na výplach 

mechúra 
Pulvis pro solut ione ad irrigat ionem vesi-
cae urinar iae 

Urethral gel Uretrálny gél Gelatum urethrale 
Urethral st ick Uretrálna tyč inka Stylus urethralis 
Tracheopulmonary preparations Tracheopulmonálne lieky Tracheopulmonaria 

∗Endotracheopulmonary inst il lat ion Endotracheopulmonálna inst ilácia Inst il lat io endotracheopulmonal is 
Endotracheopulmonary inst il lat ion, solu-
t ion Inst ilačný endotracheopulmonálny roztok Solut io ad inst il lat ionem endotracheopul -

monalem 
Endotracheopulmonary inst il lat ion, po-
wder for solut ion 

Endotracheopulmonálna inst ilácia, prášok 
na prípr. roztoku 

Pulvis pro so lut ione ad inst i l lat ionem endotra-
cheopu lmonalem 

Endotracheopulmonary inst il lat ion, sus-
pension 

Inst ilačná endotracheopulmonálna sus-
penzia  

Suspensio ad inst il lat ionem endotracheo-
pulmonalem 

Endotracheopulmonary inst il lat ion, po-
wder and solvent for solut ion 

Endotracheopulmonálna inst ilácia, prášok 
a rozpúšťadlo na prípravu roztoku 

Pulvis ad inst il lat ionem 
endotracheopulmonalem cum liquefactorio 

Endocervical preparations Endocervikálne lieky Endocervicalia 
Endocervical gel Endocervikálny gél Gelatum endocervicale 
Powder and solvent for endocervical gel Prášok a disperzné prostredie na endo-

cervikálny gél 
Pulvis pro gelato endocervicali cum lique-
factorio 

Intrauterine preparations Intrauterinné lieky Intrauterinaria 
Intrauterine devices Intrauterinný inzert Insert io intrauterina 
Miscellaneous Iné prípravky Varia 
Wound st ick Tyč inka na ranu Stylus propter vulnus 
Radiopharmaceutical precursor Rádiofarmaceutický prekurzor Praecursor radiopharmaceuticus 
Kit  Súprava Series 
Kit  for radiopharmaceutical preparat ion Súprava na rádiofarmaceutický produkt Series pro usu radiopharmaceutico 
Radionuclide generator Rádionuklidový generátor Generator radionuclidorum 
∗Gastroenteral l iquid Gastroenterálna kvapal ina Liquidum gastroenterale 
Gastroenteral solut ion Gastroenterálny roztok Solut io gastroenteral is 
Gastroenteral suspension Gastroenterálna suspenzia  Suspensio gastroenteralis 
Gastroenteral emulsion Gastroenterálna emulzia Emulsio gastroenteralis 
Solut ion for organ preservation Roztok na konzervovanie orgánov Solut io ad conservationem part ium corpo-

ris 
Solut ion for local use Roztok na lokálne použit ie Solut io ad usum localem 
Solut ion for subl ingval use Roztok na použit ie pod jazyk Solut io sublingvalis 
Anticoagulant and preservative solut ion 
for blood 

Antikoagulačný a konzervačný roztok na 
krv 

Solut io  pro sanguine anticoagulans et  
conservans 

Solut ion for blood fract ion modif icat ion Roztok na úpravu krvnej frakcie Solut io fract ionem sanguinis modif icans 
Dispersion Disperzia Dispersio 
Irrigat ion solut ion Roztok na výplach Solut io ad ir rigat ionem 
Stomach irrigat ion Roztok na výplach žalúdka Solut io ad ir rigat ionem stomachi 
Sealant Tkanivové lepidlo Glut inum telae vivae 

Powder and solvent for sealant Prášok a disperzné prostredie na tkanivo-
vé lepidlo 

Pulvis pro glut ino telae vivae cum lique-
factorio 
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Impregnated pad Impregnovaný tampón Tamponum impraegnatum 
Triturate Triturát Trituratum 
Living t issue equivalent Transplantát Transplantatum 

* Názov liekovej formy určený na označovanie 
 
14. 2. 2005 
Zostavili:  Prof. RNDr. PhMr. Dr.h.c. Milan Chalabala, DrSc. 

PharmDr. Ružena Martincová, Štátny ústav pre kontrolu liečiv 
PharmDr. Marta Benková, CSc., Štátny ústav pre kontrolu liečiv 
PhDr. Ľudmila Ozábalová, PhD., Farmaceutická fakulta UK 
PhDr. Eleonóra Vallová, PhD., Farmaceutická fakulta UK; 

Doplnené: mgr. Peter Paulík, Štátny ústav pre kontrolu liečiv 21. 2. 2002 
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9.1.4 Zoznam indikačných skupín (List of indication 
groups) 

IS NÁZOV    IS NÁZOV  
00 SUROVINA (NEURČENÉ)   52 EXPECTORANTIA, MUCOLYTICA 
01 ANAESTHETICA (LOKÁLNE)   53 PARASYMPATHOLYTICA, GANGLIOPLEGICA 
04 AMINOACIDA   54 GYNAECOLOGICA 

05 ANAESTHETICA (CELKOVÉ)   56 HORMONA (LIEČ IVÁ S HORMONÁLNOU 
AKTIVITOU) 

06 PSYCHOSTIMULANTIA (NOOTROPNÉ LIEČ . ,  
ANALEPTIKÁ)   57 HYPNOTICA, SEDATIVA 

07 ANALGETICA, ANTIPYRETICA   58 HYPOTENSIVA 
08 ANOREXICA   59 IMMUNOPRAEPARATA 
09 ANTACIDA (VRÁTANE ANTIULCERÓZNYCH LIEČ IV)   61 LAXANTIA 
10 ANTHELMINTICA   63 MYORELAXANTIA 
12 ANTIANAEMICA   64 OPHTHALMOLOGICA 
13 ANTIARRYTHMICA   65 ANALGETICA - ANODYNA 
14 BRONCHODILATANTIA, ANTIASTHMATICA   66 ORGANOPRAEPARATA 

15 ANTIBIOTICA (PROTI MIKROB. A VÍRUSOVÝM 
INFEKCIÁM)   67 PARASYMPATHOMIMETICA 

16 ANTICOAGULANTIA (FIBRINOLYTICA, 
ANTIFIBRINOLYTICA)   68 ANTIPSYCHOTICA (NEUROLEPTICA) 

17 ANTICONCIPIENTIA   69 OTORHINOLARYNGOLOGICA 
18 ANTIDIABETICA (VRÁTANE INZULÍNU)   70 ANXIOLYTICA 
19 ANTIDOTA, DETOXICANTIA   72 SHOCK THERAPEUTICA 
20 ANTIEMETICA, ANTIVERTIGINOSA   73 SPASMOLYTICA 
21 ANTIEPILEPTICA, ANTICONVULSIVA   74 SPECIES 
23 ANTIHAEMORRHOIDALIA   75 SUBSTITUTIO SANGUINIS (A KRVNÉ DERIVÁTY) 
24 ANTIHISTAMINICA, HISTAMÍN   76 INFUNDIBILIA 

25 ANTIPARASITICA (ANTIPROTOZOICA, 
ANTIMALARICA)   77 SYMPATHOLYTICA 

26 ANTIMYCOTICA (LOKÁLNE A CELKOVÉ)   78 SYMPATHOMIMETICA 
27 ANTIPARKINSONICA   79 THERAPIA NON SPECIFICA 

29 ANTIRHEUMATICA, ANTIPHLOGISTICA, 
ANTIURATICA   80 HEPATICA 

30 ANTIDEPRESSIVA   81 UTEROTONICA 
31 HYPOLIPIDAEMICA   82 STOMATOLOGICA 
32 ANTISEPTICA, DESINFICIENTIA (LOKÁLNE)   83 VASODILATANTIA 
33 ANTIMIGRAENICA, ANTISEROTONICA   84 VASOPRESSORICA 
34 ANTIHORMONA   85 VENOPHARMACA, ANTIVARICOSA 
36 ANTITUSSICA   86 VITAMINA, VITAGENA 
39 SOLI A IONTY PRE P.O. A PARENT. APLIKÁCIU   87 VARIA I 
41 CARDIACA   88 RADIOPHARMACA 

42 CHEMOTHERAPEUTICA (VRÁTANE 
TUBERKULOSTATÍK)   89 VARIA II  - VÝROBKY Z POLYMÉROV A INÝCH 

LÁTOK 
43 CHOLERETICA, CHOLEKINETICA   90 NEUROLEPTANALGETICA 
44 CYTOSTATICA   91 MULTIVITAMÍNY A STOPOVÉ PRVKY 
45 DERIVANTIA   92  
46 DERMATOLOGICA   93 HOMEOPATICA 
47 DIAETETICA   94 FYTOPHARMACA 
48 DIAGNOSTICA   96 VETERINARIA - PHARMACEUTICA 
49 DIGESTIVA, ADSORBENTIA, ACIDA   97 VETERINARIA - IMMUNOPREPARATA 
50 DIURETICA   98 VETERINARIA - PRAEMIXTA 
51 EMETICA   99 VETERINARIA - VARIA 
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9.1.5 Prehľad farmaceutických firiem registrovaných na 
Slovensku k 1. 7. 2005 

Názov Štát 
 

Názov Štát 

3M Medica, Borken D | KREUSSLER & CO,GMBH,CHEMISCHE FABRIK D 
3M Medica, Neuss D | Krewel Meuselbach GmbH, Eitorf D 
A/S GEA Farmaceutisk Fabrik DK | KRKA d.d. SLO 
A.C.R.A.F.S.p.a. I | Laboratoire Aventis F 
A.Menarini (Menarini Group) Pharmaceutical Industries Group  Ltd., 
Florencia I | Laboratoire GlaxoSmithKline F 

Abbot Laboratoires Ltd., North Chicago, Illinois USA | Laboratoire HRA Pharma F 
Abbot Laboratories S.A. E | Laboratoire INNOTECH INTERNATIONAL, Arcueil F 
Abbott GmbH & Co.KG D | LABORATOIRE THERAMEX,MONACO MC 
ABBOTT LABORATORIES F | Laboratoire Theraplix F 
ABBOTT LABORATORIES GB | Laboratoires 3M Santé, Pithiviers Cedex, Francúzsko F 
Abbott Laboratories Slovakia s.r.o. SK | Laboratoires Besins International F 
Abbott S.p.A. I | Laboratoires BOIRON F 
ABIC LTD., PHARMACEUTICAL & CHEMICAL INDUSTRIES IL | LABORATOIRES DOLISOS, PARIS F 
Actelion Registration Ltd. GB | LABORATOIRES EXPANSCIENCE F 
Adamed Sp. z o.o., Czosnów/near Warsaw PL | LABORATOIRES FOURNIER S.A. F 
Admeda Arzneimittel GmbH D | LABORATOIRES FOURNIER S.A. F 
AGA AB S | Laboratoires MAYOLY SPINDLER,Chatou Cedex F 
ALBERT ROUSSEL PHARMA GMBH D | LABORATOIRES SYNTHELABO, SYTH.GROUPE F 
Alcon Laboratories Ltd., Hemel Hempstead, Herts GB | Laboratoires UPSA, Agen F 
ALCON LABORATORIES, INCORPORATED USA | LABORATORI GUIDOTTI S.P.A (Menarini Group), Pisa I 
Alfa Wassermann S.p.A., Alanno I | Laboratorios Grifols, S.A., Barcelona E 
ALIUD PHARMA GmbH + Co. KG, D | Lachema a.s., Brno CZ 
ALK-Abelló Allergie-Service GmbH, Linz A | LECIVA a.s. CZ 
ALK-Abelló Allergie-Service GmbH, Madrid E | LEIRAS OY, TURKU, FINSKO SF 
ALK-Abelló, S.A., Madrid E | LEK Pharmaceutical d.d. SLO 
ALLERGAN Pharmaceuticals Ireland, Westport, County Mayo IRL | LEK POLSKA PL 
ALLERGIE THERAPEUTICS LTD,VELKA BRITANIA GB | LEK POLSKA SLO 
Altana Pharma AG, Konstanz, SRN D | LEO Pharmaceutical Products, Ballerup DK 
Altana Pharma AG, Singen, SRN D | LEROS S.R.O. (byvale LECIVE ROSTLINY) CZ 
Altana Pharma Oranienburg GmbH, Oranienburg D | Les Laboratoires Servier F 
AMERSHAM I | LICHTWER PHARMA GMBH D 
Amersham plc, Little Chalfont GB | Liconsa, S.A. E 
Amershan Health AS N | Ligand Pharmaceuticals UK Ltd. GB 
Amgen Europe B.V. NL | Lipha  s.a., Lyon F 
Angelini Francesco S.P.A. I | Lipomed AG, Arlesheim CH 
APOGEPHA ARZNEIMITTEL GMBH D | LIPOSOME COMPANY LTD, LONDON, VELKA BRITANIA GB 
APOTEX EUROPE LIMITED GB | Lundbeck H. A/S, Copenhagen DK 
Ardeypharm GmbH D | Lundbeck H. A/S, Valby DK 
Arzneimittelwerk Dresden GmbH D | LUPIN LABORATORIES LIMITED IND 
ASCHE AG , NEMECKO D | LUSOFARMACO (MENARINI GROUP), MILANO I 
ASTA MEDICA A | MADAUS DR.& CO. D 
ASTA MEDICA D | Mallinckrodt Medical B.V., LE Petten NL 
AstraZeneca AB S | MARIEN - APOTHEKE , NEMECKO D 
AstraZeneca UK Ltd., Macclesfield GB | Marion Merrell S.A., Paríž F 
Austroplant-Arzneimittel GmbH A | Mayne Pharma plc. GB 
Aventis Behring GmbH D | MCM Klosterfrau Vertriebs GmbH, Kolín D 
AVENTIS BEHRING GMBH A | medac Gesellschaft fur klinische Spezialpraparate mbH D 
Aventis Pasteur Korea Ltd., Seoul KOR | MEDI-RADIOPHARMA Ltd. H 
AVENTIS PASTEUR LIMITED, TORONTO, KANADA CND | Medicamenta Vysoké Mýto a.s. CZ 
Aventis Pasteur MSD, SNC F | Medicom International s.r.o. CZ 
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Aventis Pasteur S.A., Lyon F | MedImmune Pharma B.V., Nijmegen, Holandsko NL 
Aventis Pharma Deutschland GmbH D | MEDITES PHARMA SPOL.S R.O.,ROZNOV CZ 
Aventis Pharma Deutschland GmbH, D | Medochemie Ltd. CY 
Aventis Pharma Ltd., West Malling GB | MEGAFYT-R SPOL. S.R.O.,CESKA REPUBLIKA CZ 
Aventis Pharma S.A F | MEKOS Laboratories AS DK 
AWD, pharma GmbH & Co. KG D | MEMSEP S.R.O. PREV.LECIVE ROSRTL.,CESKA REPUBLIKA CZ 
Axcan Pharma International BV NL | Menarini International Operations Luxembourg S.A. L 
B.BRAUN MELSUNGEN AG CH | Merck KGaA D 
B.Braun Melsungen AG, Melsungen D | Merck Santé s.a.s F 
BALKAN PHARMA-RAZGRAD AD BG | Merck Sharp & Dohme USA 
BAXTER AG A | Merck Sharp & Dohme B.V., Haarlem NL 
Baxter Healthcare Ltd. GB | Merck Sharp & Dohme Ltd. GB 
Baxter Healthcare S.A. IRL | Merck Sharp & Dohme-Chibret,Clermont-Ferrand Cedex F 
Baxter Oncology GmbH, Frankfurt D | Merckle GmbH D 
Baxter S.A. B | Merz Pharmaceuticals GmbH, Frankfurt am Main D 
BAXTER VACCINE AG,VIEDEN,RAKUSKO A | MUCOS PHARMA GmbH & Co. D 
Bayer AG D | Mundipharma GmbH A 
Bayer HealthCare AG D | Mundipharma Medical Company BER 
Bayer, spol. s.r.o. SK | N.V.Organon NL 
Beaufour Ipsen Industrie F | Nattermann & Cie, Kolín nad Rýnom D 
Beaufour Ipsen International F | NATURLAND CO., MADARSKO H 
Beaufour Ipsen Pharma, Paríž F | NIPPON KAYAKU CO.LTD. J 
Beecham Group plc (GlaxoSmithKline Consumer Healthcare) GB | NORGINE PHARMA F 
Belupo Ltd. CHO | Norton Healthcare Limited GB 
Belupo, s.r.o. SK | Novartis Consumer Health S.A., Nyon CH 
BENDER + CO.GMBH,WIEN A | Novartis Europharm Ltd. GB 
Berlin-Chemie AG (Menarini Group), Berlín D | NOVARTIS NUTRITION GMBH D 
Bieffe Medital S.A. E | Novartis Ophtalmics AG, Hettlingen CH 
Bieffe medital S.P.A I | Novartis Pharma AG CH 
Biochemie GmbH, Kundl A | Novartis s.r.o. CZ 
BIOCUR Pharma GmbH, èlen sk. HEXAL AG, Holzkirchen D | Noventis s.r.o. CZ 
BIOGAL Pharmaceutical Works Ltd., Debrecín H | Novo Nordisk A/S DK 
BIOGEN IDEC LIMITED GB | NPO Petrovaks Farm Ltd. RUS 
Biolitec Pharma Ltd., Edinburg GB | Nycobrand Limited GB 
Biologische Heilmittel Heel GmbH, Baden-Baden D | Nycomed  Austria GmbH, Linz A 
Biomedica, spol. s.r.o. CZ | NYCOMED A.S.(DRIVE NYEGAARD) N 
BIOMIN  A.S., CIFER SK | NYCOMED AMERSHAM SORIN, SALUGGIA, TALIANSKO I 
Bionorica AG, Neumarkt D | NYCOMED IMAGING AS USA 
BIOTEST PHARMA GMBH D | Octapharma (IP) Limited GB 
Biotika a.s., Slovenská Ľupča SK | Octapharma Pharmazeutica Prod. A 
BOEHRINGER C.H.SOHN INGELHEIM E | OM LABS. CH 
Boehringer Ingelheim International GmbH D | OM PHARMA S.A.,GENEVA,SVAJCIARSKO CH 
Boehringer Ingelheim KG D | Orion Corporation SF 
Boots Healthcare International, Nottingham GB | OrPha Devel Handels u. Vertriebs GmbH, A 
Bracco ALTANA Pharma GmbH D | ORPHAN EUROPE F 
BRACCO-BYK GULDEN GMBH,KONSTANZ,NEMECKO D | Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd, Commonwealth House GB 
Bristol-Myers Squibb Co. USA | Pabianickie Zaklady Farmaceutiyczne Polfa S.A. PL 
Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG GB | PASTEUR MERIEUX SERUM ET VACCINS F 
Bristol-Myers Squibb Pharmaceuticals trading Ltd., Budapeš  H | PFIZER CONSUMER HEALTHCARE GB 
Bristol-Myers Squibb s.r.o. CZ | PFIZER Consumer Healthcare Walton Oaks GB 
Byk Gulden D | PFIZER ENTERPRISES SARL L 
Cell Therapeutics (UK) Limited GB | Pfizer Europe MA EEIG GB 
CENTEON PHARMA GMBH, WIEN A | Pfizer GmbH. D 
Centocor B.V., Leiden NL | PFIZER H.C.P. Corporation USA 
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Chauvin ankerfarm GmbH D | Pfizer Health AB S 
CHAUVIN ANKERPHARM GMBH, RUDOLSTADT D | Pfizer Limited GB 
Chiesi Farmaceutici S.p.A., Parma I | PFIZER PGM F 
Chinoin Pharmac. & Chemical Works Co., Ltd. H | Pharm-Allergan GmbH, Ettlingen D 
CHIRON B.V. NL | Pharma Avalanche spol. s.r.o. CZ 
Chiron Behring GmbH & Co KG D | PHARMACIA & UPJOHN AB B 
Chiron Corporation Limited GB | PHARMACIA & UPJOHN AB USA 
CIBA VISION AG, HETTLINGEN, SVAJCIARSKO CH | PHARMACIA & UPJOHN AB S 
CIBA VISION GMBH CH | Pharmacia & Upjohn S.p.A. I 
CIBA VISION GMBH D | Pharmacia Enterprises L 
CIBA-GEIGY CH | Pharmacia Europe EEIG, High Wycombe GB 
CIPLA Ltd. IND | Pharmacia Italia S.p.A. I 
CIPLA UK Ltd. GB | PHARMACIA LABORATORIES, INC. USA 
CIS BIOINTERNATIONAL BP 32 F | PHARMACIA LABORATORIES, INC. I 
CLINTEC PARENTERAL, MAUREPAS CEDEX F | Pharmacia Ltd. GB 
COVEX,S.A. E | Pharmacia N.V./S.A. B 
CROOKES HEALTHCARE B.V.,HILVERSUM GB | Pharmacia-Pfizer EEIG, High Wycombe GB 
CSC PHARMACEUTICALS GERMANY GmbH. D | PHARMACIA, NERVIANO, ITALIA I 
CSC Pharmaceuticals Handels GmbH A | PHARMACIA&UPJOHN AB,UPPSALA,SVEDSKO S 
DANSK DROGE A/S, DANSKO DK | Pharmavit Co., Veresegyház H 
DENTAL PRAHA CZ | Pharmazeutische Fabrik Montavit GmbH, Absam A 
DENTINOX KG & SCHUPPAN D | PharmDr. H. Pavlovièová, Výroba infúznych roztokov SK 
Desitin Arzneimitttel GmbH, Hamburg D | Pierre Fabre Medicament F 
DEUTSCHE HOMOOPATIE-UNION, SRN D | PINT PHARMA GES.M.B.H.,VIEDEN, RAKUSKO A 
DIVAPHARMA-KNUFINKE ARZNEIMITTELWERK GMBH D | Pliva d.d. CHO 
Dolorgiet Pharmaceuticals D | PLIVA Slovakia s.r.o. SK 
Dompé Biotec S.P.A. I | PLIVA-Lachema a.s. CZ 
DOREA POPRAD SK | POLFA PL 
Dr. August Wolff GmbH & Co. Arzneimittel D | POLI INDUSTRIA CHIMICA I 
Dr. Gerhard Mann, chem.-pharm. Fabrik GmbH D | POLPHARMA S.A., Starogard Gdanski PL 
Dr. Rentschler Arzneimittel GmbH & Co. D | PRO.MED.CS PRAHA a.s. CZ 
Dr. Theiss Naturwaren GmbH, Homburg D | Procter and Gamble Pharmaceuticals GmbH D 
Dr. Willmar Schwabe, Karlsruhe D | Prodotti Formenti S.r.L., Miláno I 
Dr.Peithner  KG, Viedeò A | Profarma-Produkt s.r.o., Jablonec nad Nisou CZ 
DR.R.PFLEGER CHEMISCHE FABRIK GMBH D | PRONOVA BIOCARE a.s. N 
DRAGENOPHARM APOTHEKER PUSCHL GMBH 
CO.KG,NEMECKO D | Quesser Pharma GmbH & Co., Flensburg D 

E Z EM CO INC. USA | Ranbaxy (UK) Ltd. GB 
EBEWE Pharma GmbH, Nfg.KG A | RANBAXY LABORATORIES LTD DEWAS INDIA IND 
EGIS Pharmaceuticals Ltd. H | Ranbaxy Laboratories Ltd. GB 
Elan Pharma International Ltd. IRL | Ratiopharm GmbH D 
Elan Pharma International Ltd. IRL | RECKIT & COLMAN PRODUCTS LTD.VELKA BRITANIA GB 
Eli Lilly & Co., Indianapolis USA | RECORDATI S.P.A. TALIANSKO I 
Eli Lilly + Co. Ltd. GB | Rhodia Organique Fine Ltd., Bristol GB 
Eli Lilly ÈR, s.r.o. CZ | RHONE-POULENC RORER GB 
Eli Lilly Export S.A. CH | RHONE-POULENC RORER F 
Eli Lilly Nederland BV NL | ROBAPHARM CH 
Eli Lilly Nederland BV, Nieuwegein NL | Roche Registration Limited, GB 
EMO-Farm, Sp. z o.o. PL | Roche Slovensko, s.r.o. SK 
esparma GmbH D | RODISMA-MED PHARMA GMBH, SRN D 
ESPE DENTAL-MEDIZIN GMBH&CO.KG,NEMECKO D | RODLEBEN PHARMA GMBH., RODLEBEN D 
Ewopharma International, s.r.o. SK | ROGER BELLON LABS. F 
Ewopharma Limited IRL | ROHM PHARMA GMBH D 
F. Hoffmann-La Roche, Ltd. CH | ROWA PHARMACEUTICALA LTD. NEWTON IRL 
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F.TRENKA CHEM.PHARM.FABRIK GMBH A | Russel Uclaf F 
FAHLBERG-LIST,SRN D | S.A. Alcon-Couvreur N.V. B 
Falk Dr. Pharma GmbH, Freiburg D | S.C.SINDAN-Pharma S.R.L. RO 
FARCO-PHARMA, KOLN D | S.T.D.Pharmaceutical Products Ltd., Hereford GB 
Ferring A/S, Vanlose DK | Sandoz GmbH A 
Ferring AB, Limhamn S | SANKYO PHARMA GMBH, MUNICH SRN D 
Ferring GmbH D | Sanochemie Pharmaceutica AG A 
Ferring-Léèiva a.s. CZ | Sanofi Pharma Bristol-Myers Squibb SNC F 
FIDIA S.P.A., ITALY I | Sanofi Winthrop F 
FISONS PHARMACEUTICALS LIMITED GB | Sanofi-Synthelabo France F 
Forum Products Ltd., Surrey GB | SANQUIN,CLB,AMSTERDAM,HOLANDSKO NL 
Fournier Slovakia s.r.o. SK | SANQUIN,CLB,AMSTERDAM,HOLANDSKO NL 
FREDERIC J.CURIE NAT.RES.INST.RADIOB.+RADIOHYG. H | Santen Oy SF 
Fresenius Biotech GmbH D | SBL Vaccine AB S 
FRESENIUS E.DR.KG D | Schering AG D 
Fresenius Kabi AB S | Schering OY SF 
Fresenius Kabi Austria GmbH A | Schering- Plough Europe B 
Fresenius Kabi Deutschland GmbH D | Schering- Plough N.V. B 
Fresenius Kabi Deutschland GmbH D | Schwarz Pharma AG D 
Fresenius Kabi Italia SpA, Verona I | SEARLE G.D.& COMPANY GB 
Fresenius Medical Care Deutschland GmbH D | Serono Europe Ltd. GB 
Frosst Ibérica, S.A., Madrid E | SERONO PHARMA S.p.A. GB 
Fujisawa GmbH, Mníchov D | SEVAPHARMA A.S. CZ 
G.Pohl-Boskamp GmbH &  Co., Hohenlockstedt D | Shire Biologics a Division of Shire Biochem Inc., Quebec CND 
G.R.LANE HEALTH PRODUCTS LTD. VELKA BRITANIA GB | Shire Pharmaceutical Contracts Ltd. CND 
GABA GmbH D | SHS-GESELLSCHAFT FUR KLINISCHE ERNAHRUNG MBH GB 
GABA International AG CH | SIFI S.P.A. I 
Galderma International F | SIMILASAN AG, SVAJCIARSKO CH 
Galderma International F | SINDAN S.a.r.l. L 
GALENA a.s. CZ | Skyepharma PLC GB 
Galex, d.d. SLO | Slovakofarma, a.s. SK 
GALVEX spol. s.r.o. SK | SLOVAKOFARMA, ZAVOD LIECIVE RASTLINY SK 
Gambro Lundia AB S | SMITH KLINE & FRENCH LABORATORIES E 
Gedeon Richter Ltd. H | SMITH KLINE & FRENCH LABORATORIES F 
Generics (UK) Ltd. GB | SMITH KLINE BEECHAM HEALTH CARE GB 
GENERICS (UK) Ltd., GB | SMITH KLINE BEECHAM HEALTH CARE B 
GENZYME B.V.,HOLANDSKO NL | SMITH KLINE BIOLOGICALS S.A.,RIXENSART B 
Genzyme Europe B.V., Naarden NL | SmithKline Beecham Consumer Healthcare GB 
GENZYME EUROPE B.V., NAARDEN, HOLANDSKO NL | SMITHKLINE BEECHAM PHARMACEUTICALS F 
GEROT Pharmazeutika GmbH A | SmithKline Beecham PLC. GB 
Gilead Sciences International Ltd. GB | SOLCO CH 
Glaxo Group Ltd., Greenford, Middlesex GB | Solvay Pharma S.A.S., Suresnes Cedex F 
GLAXO WELLCOME OPERATIONS F | Solvay Pharmaceuticals B.V. NL 
Glaxo Wellcome S.A E | Solvay Pharmaceuticals GmbH D 
GlaxoSmithKline  Slovakia, s.r.o. SK | SP (Schering-Plough) Labo N.V. B 
GlaxoSmithKline Biologicals S.A. B | SP Europe, Brusel B 
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare GB | SPA-Societa Prodotti Antibiotici S.p.A., Milano I 
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare, GlaxoSmithKline Export 
Ltd. GB | SPIRIG PHARMA AG CH 

GlaxoSmithKline S.p.A. I | SPOFA a.s., Praha CZ 
GlaxoWellcome GmbH D | SpofaDental a.s. CZ 
GlaxoWellcome Operations GB | SQUIBB Industria Farmaceutica, S.A., Barcelona E 
GLAXOWELLCOME POZNAN, POLSKO PL | STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel D 
Grunenthal GmbH D | STADApharm GmbH, Bad Vilbel D 
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Grunenthal Slovakia s.r.o. SK | Stallergenes S.A., Antony Cedex F 
GUERBET GMBH, SULZBACH D | STERLING-WINTHROP GROUP LTD. GB 
HAFSLUND NYCOMED PHARMA, RAKOUSKO A | Stiefel Laboratories Ltd. IRL 
HARRAS-PHARMA-CURARINA ARZNEIMITTEL GMBH. D | Stiefel Laboratories, Ltd. GB 
HAW PAR HEALTCARE LTD. SINGAPUR SGP | Stroissnig Pharma GmbH A 
Heinrich Mack Nachf. & Co.KG D | T.J.SMITH+NEPHEW,HULL,VELKA BRITANIA GB 
Helsinn Birex Pharmaceuticals Ltd. IRL | Takeda Europe R & D Centre Ltd. GB 
HELSINN HEALTHCARE SA CH | TETESEPT PHARMA GMBH,FRANKFURT AM MAIN,NEMECKO D 
HENNIG ARZNEIMITTEL KG D | TEVA Pharma B.V. NL 
Herbacos-Bofarma s.r.o. KA CZ | TEVA Pharma GmbH D 
Hermal Kurt Hermann GmbH & Co OHG D | TEVA Pharmaceuticals CR CZ 
HERMAL-CHEMIE KURT HERRMANN D | The Wellcome Foundation LtD., GB 
HEXAL AG D | THOMAE KARL DR.GMBH D 
HEYL, D D | TILLOTTS PHARMA AG CH 
Hikma Pharmaceuticals o.z. SK | TKT EUROPE-5S AB, DANDERYD, SVEDSKO S 
Hikma Pharmaceuticals, Amman HKJ | TORRENT PHARMACEUTICAL LTD. IND 
Hoechst AG D | Torrex Pharma GmbH A 
Hoechst Marion Roussel GmbH, Frankfurt am Main D | Torrex Pharma s.r.o. CZ 
Hoechst-Biotika spol. s r.o., Martin SK | Torrex Pharma Slovakia s.r.o. SK 
HOFFMANN-LA ROCHE USA | TRANS BUSSAN S.A. ZENEVA, SVAJCIARSKO CH 
Howmedica International S. de R.L. IRL | Trommsdorff GmbH & Co., Alsdorf D 
Human Pharmaceuticals Works Co. Ltd. H | Tyco Healthcare Deutschland GmbH, Neustadt/Donau D 
IBSA Institut Biochimique SA CH | UCB Farchim S.A., Z.I. de Planchy CH 
IBSA Slovakia s.r.o. SK | UCB S.A.,PHARMA SECTOR,BRAINE-I ALLEUD,BELGICKO B 
ICN Czech Pharma, s.r.o. CZ | UNIMED PHARMA s.r.o. SK 
ICN Hungary Company Ltd., Tiszavasvari H | UPJOHN USA 
ICN POLFA PL | UPJOHN B 
ICN Polfa Rzeszów PL | URSAPHARM Arzneimittel GmbH & Co., KG D 
ILEX Pharmaceuticals Ltd., Guildford GB | USTAV JADERNEHO VYZKUMU REZ U PRAHY CZ 
IMMUNO A | Ustav jaderné fyziky AV ÈR CZ 
Immunomedics GmbH, Darmstadt D | USTAV SER A OCKOVACICH LATEK CZ 
IMTIX SANGSTAT S.A.,LYON,FRANCUZSKO F | Valeant Pharmaceuticals Ltd. GB 
IMUNA PHARM, a.s. SK | VIATRIS  GmbH & Co.KG D 
IMUNOMEDICA A.S.,CESKA REPUBLIKA CZ | VIATRIS PHARMA GmbH A 
IMUNOMEDICS,INC.300 AMERICAN ROAD USA USA | VIFOR CH 
Industria Farmaceutica Serono s.p.A., Bari I | VULM, a.s. SK 
INFAI GMBH, NEMECKO D | WARSZAWSKIE ZAKLADY FARM.POLFA,WARSZAWA,POLSKO PL 
INFUSIA  a.s. CZ | WHITEHALL LABS. USA 
Instituto Grifols, S.A. E | WHITEHALL LABS. A 
Interpharma Praha a.s. CZ | Winthrop Médicaments F 
IPSEN F | Worwag Pharma GmbH & Co.KG D 
Ipsen Ltd. GB | Wyeth Europe Ltd. GB 
Italchimici SpA I | WYETH LABORATORIES,INCORPORATED D 
IVAX Pharmaceuticals s.r.o. CZ | WYETH LABORATORIES,INCORPORATED IRL 
J.URIACH + CIA., S.A., BARCELONA E | WYETH MANUFACTURING (UK) LTD., VELKA BRITANIA GB 
Janssen GB | WYETH Whitehall Export GmbH A 
Janssen - Cilag International N.V. B | WYETH-AYERST CANADA INC., KANADA CND 
Janssen Pharmaceutica N.V. B | Wyeth-Lederle Pharma GmbH A 
Janssen-Cilag S.P.A. I | Wyeth-Lederle Pharma GmbH, Div. Whitehall A 
JELFA A.S.,JELENIA GORA PL | Yamanouchi Europe B.V. NL 
Jenapharm GmbH & Co. KG D | ZAMBON Group S.p.A., Vicenza I 
Jenapharm GmbH + Co. KG a Schering Subsidiary Company, Jena D | Zentiva a.s. SK 
Jenapharm GmbH + Co. KG spoloènos  Schering Group, Jena D | Zentiva a.s., CZ 
Johnson & Johnson Medical Ltd. GB | ZLB Behring GmbH D 
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Názov Štát 
 

Názov Štát 

Knoll GmbH D | ZYMA CH 
Knoll Pharmaceuticals GB | Nazov Stat 
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