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Farmakológia a toxikológia na Slovensku: Odkaz prof. Heleny Raškovej

V  tomto roku si pripomíname nedožitých 100 rokov legendárnej 

osobnosti českej, slovenskej a svetovej farmakológie a  toxikológie, 

prof. MUDr. Heleny Raškovej, DrSc. 

Prof. Rašková významne prispela k ustanoveniu farmakológie ako sa-

mostatnej vedeckej disciplíny vo svetovom meradle. V 50. a 60. rokoch 

minulého storočia založila česko-slovenskú farmakologickú školu. 

Celý život pani profesorky Heleny Raškovej bol spojený so Slovenskom. 

Ako sama hovorievala: „Polovica môjho srdca patrí Čechám a druhá po-

lovica Slovensku.” Pani profesorka významnou mierou ovplyvnila vznik 

a rozvoj modernej farmakológie aj na Slovensku. 

Ústav experimentálnej farmakológie a  toxikológie SAV v  Bratislave 

usporiadal pri vzácnej príležitosti nedožitých stých narodenín pani pro-

fesorky dňa 5. júna 2013 slávnostnú vedeckú konferenciu, z  vďaky ve-

novanú jej odkazu. Publikácia je najmä knihou spomienok významných 

slovenských vedcov, ktorých pani profesorka vychovala, alebo výrazne 

ovplyvnila ich vedeckú kariéru a životy. 

V závere je uvedený prehľad farmakologických pracovísk na Slovensku 

s charakterizáciou ich vedeckého a pedagogického zamerania. 

ÚVOD
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Farmakológia a toxikológia na Slovensku 

Odkaz prof. MUDr. Heleny Raškovej, DrSc. 

*2.1.1913   † 13.4.2010

Streda 5. júna o 12,30 h, Aula SAV na Patrónke, Bratislava

Zahájenie
Jana Navarová

Úvodné slovo
Michal Dubovický

Odkaz pani profesorky Raškovej
Rado Nosáľ

Plenárna prednáška
Ivan Raška: Organizace chromatinu vyššího řádu

Prezentácie slovenských farmakologických ústavov
Milan Štefek a Petronela Žižková: Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV 
Viera Kristová a Zoltán Varga: Ústav farmakológie a klinickej farmakológie LF UK Bratislava
Soňa Fraňová: Ústav farmakológie JLF UK Martin
Ingrid Tumová: Katedra farmakológie a toxikológie FaF UK Bratislava

Spomienky bývalých žiakov, spolupracovníkov a priateľov pani profesorky

Záver
Viktor Bauer
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Prof. MUDr. Helena Rašková, DrSc. 
(*2. 1. 1913 – †13. 4. 2010)

Prof. Helena Rašková sa narodila práve pred sto rokmi, v roku 1913, v Laussane, 

do lekárskej rodiny českého otca a ruskej matky. Od detstva bola predurčená 

pre vedeckú dráhu vďaka stretnutiam s A. Einsteinom a neskôr nositeľom Nobelovej 

ceny W. Hessom, ktorý hral spolu s jej otcom v komornom kvartete. Vďaka rodičom 

a prostrediu, v ktorom žila, sa stala od skorého detstva polyglotom (čeština od otca, 

ruština od matky), Switzerdeutsch a Hochdeutsch od pestúnky, francúzština v 

základnej škole v Zürichu a základy angličtiny počas letných pobytov v kláštorných 

letných školách vo Weymouth, kde získala prvé lekcie o tom, že „každý človek má 

mať rád svoju krajinu, ale musí byť si vedomí aj toho, že je svetoobčanom“. 

V roku 1937 absolvovala Lekársku fakultu Karlovej Univerzity v Prahe a o rok 

neskôr sa vydala za Karla Rašku, ktorý sa neskôr stal svetoznámym profesorom 

epidemiológie. 

Začiatok jej kariéry na Lekárskej fakulte Karlovej univerzity bol prerušený 2. 

svetovou vojnou a zavretím českých univerzít a inštitúcií vysokoškolského vzde-

lávania v roku 1939. Počas 2. svetovej vojny prijala možnosť pracovať na čiastočný 

úväzok ako závodný lekár v malej farmaceutickej fabrike v Prahe, ktorá bola po 

roku 1946 znárodnená ako Spofa Fragner, neskôr Synpharma a po privatizácii v 

roku 1998 ako firma Léčiva, ktorá je od roku 2004 súčasťou firmy Zentiva. Majiteľ 

fabriky, Benjamín Fragner, zamestnal viacero študentov, mikrobiológov, chemikov, 

ktorí stratili svoje zamestnanie zavretím univerzít. Práca v tejto fabrike jej umožni-

la vytvoriť kontakty s vedcami zaoberajúcimi sa vývojom nových liekov. Naučila sa 

tu od základov nie len metodiky farmakológie a toxikológie, ale získala aj celoživot-

nú lásku k týmto vedeckým disciplínam. Láska k famakológii a toxikológii ju viedla 

po 2. svetovej vojne celým životom, aj keď zo začiatku pomáhala svojmu manželovi 

v organizovaní eliminácie týfusu v koncentračnom tábore v Terezíne. 

CURRICULUM VITAE
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Krátko po otvorení českých univerzít v roku 1945 sa stala jedným z obnoviteľov 

Farmakologického ústavu Lekárskej fakulty Karlovej univerzity v známych budo-

vách v Prahe na Albertove. Mala jasnú predstavu budúcich trendov vývoja vo far-

makologii a toxikológii. Stala sa vedúcou osobnosťou, autoritou farmakológie, nie 

len na univerzitách, ale aj v postupne obnovujúcom sa farmaceutickom priemysle. 

Už v roku 1946 nadviazala kontakt F. Švecom, profesorom Katedry farmakológie 

Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. 

V roku 1947 strávila určitú dobu na Katedre farmakológie Univerzity v Oxforde, 

ktorú v tom období viedol J.H.Burn. V roku 1948 získala štipendium na Harvarde. 

Veľmi si vážila tieto pobyty, ako aj fantastický prístup a ovzdušie na nich, čo vý-

znamne prispelo k jej poznatkom vo farmakológii a v riadení vedeckého výskumu. 

Zahraniční študenti boli akceptovaní na základe ich schopností a vedomostí rov-

nako, nezávisle od ich pôvodu, národnosti alebo jazyka. Spomínala veľmi pozitívne 

na toto pracovisko: „Typický čas na čaj bol o jedenástej a o šestnástej, ústav bol 

otvorený 24 hodín denne, univerzitná knižnica do druhej v noci. Menej zaujímavou 

udalosťou bol pre mňa, pre stredoeuropský žalúdok, obed o trinástej. Konverzácia 

bola o experimentoch, úspešných aj neúspešných a nie o futbale alebo iných špor-

tových výsledkoch. Pracovná doba nebola fixovaná a čas od času sme mali stret-

nutie s vedúcim pracoviska. Detailne sme analyzovali experimenty spolu s plánmi 

ďalších krokov.“ V tej dobe celosvetové vedecké kontakty v oblasti farmakológie 

vznikali v tomto Burnovom ústave v Oxforde a počas viecerých vedeckých sympó-

zií uskutočnených v Anglicku. Tu sa zoznámila s takými významnými vedcami ako 

Blashko, Bülbring, Felberg, Vogt and Vane. Na Oxfordských stretnutiach British 

Pharmacological Society sa spoznala s J.H. Gaddumom z Anglicka, s Bovetom z 

Talianska, Hopkinsom z USA, Rothlinom zo Švajčiarska, Bacqom z Belgicka. Jej 

priateľstvo s Gaddumom, Vogtom a Bülbringom trvalo celú dobu ich života. Vďaka 

pobytu v Oxforde mala možnosť stretnúť francúzskych farmakológov, ako Hazarda, 

Cheymola a Lechata.

Po roku 1948, po zaradení Československa do sovietskeho bloku, sa stalo ces-

tovanie do Západnej Európy a USA nesmierne ťažkým. Aktuálna politická situ-

ácia významne poznačila a ovplyvnila politický postoj k vede vo všeobecnosti, 

tým aj k farmakológii. Cesta pre kontakty bola otvorená len na východ. Preto v 

roku 1950 navštívila Sovietsky zväz a stretla sa s vedúcimi ruskými farmakológmi, 

Aničkovom, Zakusovom, Kostojansom, Birjukovom a ďalšími. 

Vďaka neformálným „farmakologickým“ stretnutiam v Londýne v roku 1947 a 

počas kongresu spoločnosti „International Union of Physiological Sciences“ (IUPS) 

v Kodani v roku 1947 sa začala venovať väčšia pozornosť farmakológii. Zjednotená 

Škandinávska farmakologická spoločnosť zorganizovala pokongresové neformálne 
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farmakologické stretnutie prominentných európských a amerických spíkerov kon-

gresu. Ako prof. Rašková hovorievala: „K prvému skutočne svetovému farmakolo-

gickému stretnutiu došlo až na ďalšom IUPS kongrese vďaka Melivillemu, McGillovi 

a Fergussonovi v Montreali“. C. F. Schmidt, tajomník neformálneho farmakologic-

kého stretnutia v Kodani vyzval prof. Raškovú o účasť na vyjednávaní o nezávislej 

farmakologickej organizácii. Súčasne s týmito aktivitami založila prof. Rašková v 

roku 1955 dve nezávislé farmakologické pracoviská na Karlovej univerzite (Katedru 

farmakológie Fakulty detského lekárstva a Fakulty hygienickej (v súčasnosti 2. a 3. 

lekárskej fakulty). Úsilie vytvoriť nezávislú farmakologickú organizáciu bolo ko-

runované až na kongrese IUPS v Brusseli v roku 1957, kedy jednodňové stretnu-

tie deklarovalo účastníkov za tzv. “General Assembly of the International Union 

of Pharmacology (IUPHAR)“. Následne na kongrese IUPS v Buenos Aires v roku 

1959 Schmidt uspel s návrhom založenia „Section of Pharmacology“ v rámci IUPS. 

Prof. Helena Rašková a švédsky prof. Börje Uvnäs boli dvaja z europských farma-

kológov, ktorí významne prispeli k založeniu IUPHAR. Ocenením tejto činnosti 

prof. Raškovej bola „Gold Medal of the Federation of European Pharmacological 

Societies (EPHAR)“. 

Jej úsilie bolo korunované aj doma v roku 1959, kedy po dohode s Československou 

fyziologickou spoločnosťou vznikla Československá farmakologická spoločnosť, 

ktorej bola do roku 1970 opakovane predsedom. Neskôr sa stala čestným predse-

dom Českej spoločnosti experimentálnej a klinickej farmakológie a toxikológie. Jej 

neúnavná odbornná práca a jej vitalita ju vyzdvihli do centra mnohých farmako-

logických, ale aj nefarmakologických aktivít. Vďaka jej autorite sa podarilo zalo-

žiť farmakologické laboratórium Ústavu organickej chémie a biochémie ČSAV a 

v roku 1963 sa jej podarilo dosiahnuť osamostatnenie tohto laboratória a vytvoriť 

Farmakologický ústav ČSAV, s ústredím v Prahe a filálkou v Bratislave, ako aj s 

chovnou stanicou na Dobrej vode. Slovenská časť sa stala neskôr počas federalizá-

cie Ústavom experimentálnej farmakológie SAV. Vytvorila okolo seba sieť svojich 

spolupracovníkov. Jej najbližším spolupracovníkom bol Zdeněk Votava, žiakmi Jiří 

Vaněček, Max Wenke, Miroslav Mráz, Vojtech Grossmann, Václav Trčka, Vojtech 

Sobek, Zdena Horáková, Miloš Háva, vedeckými deťmi a vnúčatami z Čiech Ivo 

Janku, Jiří Elis, Jaroslav Květina, Radan Čapek, Sixtus Hynie, Karel Mašek, Ján 

Štulc, Václav Špicák, Otto Küchel, Vladislav Eybl, Dagmar Waitzová, Otakar Gulda, 

Milan Šamánek, Miloslav Kršiak, Jan Švihovec, Ladislav Volicer, František Perlík, 

Zdenek Zídek, Ondrej Kadlec, Tomáš Sechser, Miroslav Starec, zo Slovenska Vlado 

Kovalčík, Jana Machová, Ota Linet, Pavol Hrdina, Jozef Novotný, Egon Novák, 

Miron Šramka, Pavel Švec, Radomír Nosál, Viktor Bauer. Jej iniciatívou a účasťou 

na postgraduálnej výchove vznikla škola českých a slovenských farmakológov, ktorí 

zastávali alebo aj doteraz zastávajú významné funkcie vo farmakologických inšti-

túciach a vo farmakológii nielen doma ale aj v zahraničí. Jej vzťah k farmakológii a 
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farmakológom na Slovensku charakterizujú najvýraznejšie jej slová: „Polovica môj-

ho srdca patrí českým a druhá polovica slovenským farmakológom.“ 

V roku 1961 švédskí a americkí farmakológovia zorganizovali prvý skutočný 

Svetový kongres farmakológie v Štokholme. Prof. Rašková využila zlepšenú politic-

kú atmosféru na získanie povolenia od vládnych predstaviteľov na účasť niekoľkých 

českých a slovenských farmakológov na tomto kongrese. Naviac získala oficiálny 

vládny dokument deklarujúci, že v prípade, ak by sa nasledujúci kongres konal v 

Prahe, tak „učastníkom Československo udelí víza“. V súčasnosti, v 21. storočí, je 

mladším kolegom ťažko predstaviteľné, aký ťažký boj a lobizmus bol potrebný aby 

takáto požiadavka mohla byť úspešná, a o tom ani nehovoriac, že krátko (2 týždne) 

pred kongresom v Štokholme sa začal budovať Berlínsky múr. Napriek všetkým 

prekážkam sa jej podarilo presvedčiť delegátov, že v prípade kongresu v Prahe zís-

kajú možnosť nie len vedci, ale aj obyvatelia za železnou oponou komunikovať s 

ostatnou časťou sveta. Na tú dobu bolo až neuveriteľné, že uspela s návrhom, aby sa 

2. svetový farmakologický kongres v roku 1963 konal v Prahe. 

Vďaka jej nadšenej aktivite a polyglotizmu zvládla komunikáciu s poprednými 

farmakológmi na oboch stranách železnej opony (napr. profesormi Heymansom, 

Gaddumom, Ariensom, Burnom, Cheymolom, Brückem, Bülbringovou, 

Trendelenburghom, Ecclesom, Reusem, Ebashim, Kuriyamamom na jednej strane 

a Aničkovom, Zakusovom, Kostojansom, Birjukovom, Kubikovskim, Szekeresom, 

Knollom, Jungom a ďalšími na strane druhej). Hlavným úspechom pražského kon-

gresu, okrem možnosti zúčastniť sa na odborných podujatiach pre všetkých sloven-

ských a českých farmakológov, bola vysoko kvalitná a od tej doby nikdy nezopako-

vaná knižná publikácia všetkých prezentovaných prác v sérii 11 tematicky zame-

raných kních (od farmakológie učenia, centrálneho a periférneho adrenergického a 

cholínergického nervového systému, oxytocínu, vazopresínu, cez farmakológiu en-

zýmov, hladkých svalov, kardiovaskulárneho a dýchacieho systému, až po hodno-

tenie nových liečiv a farmakológiu orientálnych rastlín a toxínov). Vďaka úspechu 

kongresu a vytvoreniu kontaktov sa zabezpečila naša primeraná účasť v SEPHAR, 

IUPHAR a iných odborných organizáciach. 

Takto vytvorené zázemie neskôr neumožnilo, ani totalitným praktikám, re-

štrikciám, politickým bariéram a tlakom s úsilím donútiť smerovanie výlučne na 

východ, eliminovať pre československú farmakológiu „kozmopolitné“ vedecké kon-

takty vytvorené prof. Raškovou. Vytvorila tak pre mladú farmakologickú generáciu 

možnosti nielen stretnúť sa s poprednými „západnými“ farmakológmi, ale aj získa-

nie dlhodobých pobytov pre desiatku mladých vedcov v popredných laboratóriách 

po celom svete počas 60. až 80. rokov minulého storočia. 
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Okrem vyššie uvedených aktivít, meno prof. Heleny Raškovej je spojené s ob-

siahlou vedeckou prácou v experimentálnej farmakológii 2. polovice 20. storo-

čia, ako aj v oblasti liekovej toxikológie a klinickej farmakológie. V roku 1963, 

Československá toxikologická sekcia Farmakologickej spoločnosti bola zakladajú-

cim členom „European Society for the Study of Drug Toxicity“ (predchodcu súčas-

ného EUROTOX-u). Následne dva z prvých Europských toxikologických kongresov 

boli organizované v Prahe (1967) a v Karlových Varoch (1974). 

Sovietská invázia do Československa 21. augusta 1968 zmenila výrazne jej ži-

vot. Jej vitalita a entuziazmus pre vedu, dokonca aj v 70. a 80. rokoch, kedy musela 

opustiť univerzitu a pozíciu v ČSAV, ju zaviedli k problematike hnačiek kráv a teliat. 

Nasledujúcich 20 rokov pracovala priamo v teréne v poľnohospodárskych aglome-

ráciach chovu teliat. Aj za týchto podmienok preukázala svoju kreativitu a dosiah-

la medzinárodne uznávané výsledky protiinfekčnej a rehydratačnej terapie teliat. 

Počas tohto dlhého obdobia zvykla hovorievať: „Ak je človek primerane starý a má 

dostatočné skúsenosti vo farmakológii, aj v takejto situácii môže priniesť užitočné 

výsledky.“

Po rozdelení Československa motivovala organizovanie odborných stretnu-

tí Českej a Slovenskej farmakologickej spoločnosti, alternatívne v Čechách a na 

Slovensku. Uznaním jej zásluh je čestné členstvo a medaily viacerých vedeckých 

spoločností, univerzít, priemyslu a spoločenských organizácií.

Rozsah jej vedeckej činnosti je objemný a rozmanitý. Publikovala viac ako 500 

vedeckých článkov a niekoľko kních zameraných na anestetiká, kurariformné lát-

ky, antityroidálne látky, analeptiká, hypnotiká, antimetaboliká, rastlinné produkty, 

bakteriálne toxíny, nešpecifickú rezistenciu, ako aj učebnice farmakológie.

Prof. Rašková svojím životom a vedeckým dielom splnila to čo Bernard Halpern 

povedal o sebe: „In the first stage I work; in the second stage they build me an in-

stitute; and in the third stage I show the institute.“ 

Všetci farmakológovia a toxikológovia v Čechách a na Slovensku spomíname 

na pani prof. Helenu Raškovú ako na našu učiteľku, vedeckú matku, babičku, či 

prababičku. 

Prof. MUDr. Viktor Bauer, DrSc.
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Profesorke Raškovej po 100 rokoch

 „Bude to nejmíň na 20 let a budeme to mít těžký“

Povedala mi koncom augusta 1968 tesne po 

návrate zo Ženevy, keď som ju doprevádzal 

z Albertova na Karlák, v Prahe, obsadenej spri-

atelenými vojskami.

Pomýlila sa o jeden rok. Ako by tušila, čo 

jej obdobie po roku 1970 prinesie – plné spo-

ločenskej a odbornej izolácie a degradácie v 

Československu. Nie vo svete. Zachovala si svoj 

odborný a spoločenský kredit a plnú podporu 

svetovej vedecekej a odbornej komunity.

Vďaka svojmu postaveniu, najmä v oblasti far-

makológie, ktorú cieľavedome budovala niekoľko 

desaťročí, sa jej podarilo v spolupráci s profesorom Uvnäsom z Karolinskej uni-

verzity v Štokholme založiť IUPHAR – International Union of Pharmacological 

Research a v roku 1964 usporiadať nezabudnuteľný 2. svetový kongres IUPHAR-u 

v Prahe. Kongres, ktorý nemal dovtedy obdobu, bol skvele odborne a spoločensky 

pripravený – jej zásluhou.

Farmakológovia z celej republiky sa aktívne podieľali na jeho organizovaní. 

Výsledkom bolo vysoké ocenenie všetkých popredných svetových vedcov z oblasti 

fyziológie, biochémie, ale najmä farmakológie.

Po roku 1964 nastal, aj vďaka tomuto kongresu, skutočný, moderný rozvoj far-

makológie v celom Československu. Na Farmakologickom ústave ČSAV a Ústavě 

SPOMIENKY
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KOREŠPONDENCIA S PREDSEDOM SAV 

List z decembra 2006 adresovaný prof. Štefanovi Lubymu
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KOREŠPONDENCIA S PREDSEDOM SAV 

List z mája 2008 adresovaný prof. Štefanovi Lubymu
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TRAJA RIADITELIA 

Prof. Helena Rašková (1963–1969, vpravo), prof. Radomír Nosáľ (2004–2011, v strede) a prof. Viktor Bauer (1990–1999, vľavo). 

TRAJA RIADITELIA

farmakológie Dětské lékařské fakulty KU v Prahe bolo od r. 1963 do roku 1972 

12 Slovákov v ašpirantskom štúdiu.

Bez titulov: Babej, Bauer, Fridrich, Kadlecová, Kriška, Kršiak, Nosáľ, Novák, 

Novotný, Šramka, Švec, Votavová. To len dokazovalo, že prof. Rašková sa neobme-

dzila len na mladých adeptov farmakológie z Česka, ale venovala veľkú pozornosť 

„i svým dětem ze Slovenska“.

V rokoch 1963–1968 bola riaditeľkou Bratislavského Farmakologického ústa-

vu , ktorý prešiel do pôsobenia SAV v r. 1969. Okrem toho udržiavala úzky kon-

takt so Slovenskými čelnými farmakológmi: prof. Švecom, doc. Kovalčíkom, prof. 

Inczingerom a prof. Nicákom.

Svoj úprimný a hlboký záujem o dianie na Slovensku preukázala v dobách neľah-

kých korešpondenciou s vtedajším predsedom SAV prof. Lubym:

Bola našim častým hosťom do posledných rokov života a živo sa zaujímala o 

dianie na Slovensku aj po rozdelení Československa. Nenechala si újsť ani oslavy 

60. výročia založenia nášho ústavu v roku 2008 vo veku 95 rokov.

Mal som šťastie a pracoval som pod viacerými vynikajúcimi učiteľmi. Ale len 

u prof. Raškovej som sa stretol s hlbokou zanietenosťou a oddanosťou, vnútorným 



15Profesorke Raškovej po 100 rokoch

Navarová & Mach: Farmakológia a toxikológia na Slovensku

presvedčením pre vedu, najmä farmakológiu. Obetovala im všetko a neváhala sa 

ani politicky angažovať, aby pre rozvoj farmakológie a najmä mladých záujemcov 

o ňu urobila čo najviac. V časoch totality, keď sa nemohlo cestovať a pracovať v 

zahraničí, umožnila všetkým svojim ašpirantom, aby po obhájení dizertačnej práce 

odišli pracovať na dlhodobé študijné pobyty v USA, Japonsku a západoeurópskych 

krajinách. Aj vďaka svojmu politickému kreditu, lebo vtedajší politici (veľmi sa to 

nezmenilo) nevedeli toho veľa o vede a farmakológii obzvlášť.

Prof. MUDr. Radomír Nosáľ, DrSc.
Interný ašpirant prof. Raškovej v rokoch 1965–68

Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie
Slovenská akadémia vied

Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
e-mail: radomir.nosal@savba.sk





Farmakológia a toxikológia na Slovensku: Odkaz prof. Heleny Raškovej

Od experimentálnej ku klinickej farmakológii
Útržky z reminiscencií na prof. Raškovú pri 100. výročí narodenín

Farmakologický ústav Československej akadémie vied v Prahe , ktorého 

riaditeľkou bola pani profesorka Helena Rašková, Dr.Sc. mal svoje miesto tak na 

vedeckom nebi v Československu ako aj vo svete. Na tomto vedeckom pracovisku, 

ktoré „tvrdou ale spravodlivou rukou“ riadila pani profesorka pracovali poprední 

vedeckí pracovníci ako aj elévi vedy, ktorí neskôr mali šancu dostať sa na vedecké 

nebo, tak v oblasti farmakológie ako aj v ďalších odboroch medicíny. Vedecké nebo 

bolo možné dosiahnuť iba tvrdou prácou. Nehľadeli sme na čas, čas plynul pri 

poctivej práci, ktorú vedela pani profersorka ohodnotiť. Na Ústave nemal miesto 

ten, kto nestačil, pretože vzorom bola pani profesorka samotná, ktorá v mladšom 

veku sedela na tvrdej stoličke pri titrovaní na izolovaných orgánoch a riešila 

vedeckú problematiku toxínov, ktorú neskôr odovzdala mladším. Pribúdala totiž 

organizačná práca, práca v medzinárodných organizáciach a ako známa vedecká 

osobnosť bola zvolená predsedníčkou IUPHAR. Bolo to zákonité ako dôsledok jej 

húževnatej práce, ako aj želanie popredných vedeckých osobností, popredných sve-

tových odborníkov, ako boli profesori Kreyzer, Uvnäs, Zaimis, Vogt, von Brücke, 

Bovet, Gaddum, Garrattini a ďalší.

Keďže súčasne bola aj vedúcou Katedry farmakológie na Pediatrickej fakulte 

Karlovej univerzity nebolo cítiť rozdiel medzi asistentami Fakulty a pracovníkmi 

akademického ústavu. Robili sme vedu a taktiež sme sa podielali na výučbe farma-

kológie poslucháčov pediatrie tak na praktickej výučbe ako aj „výberovými pred-

náškami“. Kládla totiž mimoriadny dôraz na to, že vedecký pracovník musí vedieť 

výsledky svojej práce aj prezentovať.

Mimoriadne významným pre pracovisko, pani profesorku, a samozrejme aj 

farmakológov sa stal rok 1963, v ktorom profesorka Rašková bola prezidentom II. 

Medzinárodného farmakologického mítingu v Prahe. Keďže Míting svojim rozsa-

hom, obsahom, signifikantnými výsledkami i úspechom prekonal všetky očaká-

vania bolo odporúčané predsedníctvom IUPHAR, aby v nasledujúcich rokoch bol 
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premenovaný míting na Svetový farmakologický kongres. Míting prekonal všetky 

očakávania i tým, že sa na ňom mal osobne zúčastniť aj vtedajší prezident, ktorý 

sa ale ospravedlnil, a poslal iba slávnostný prejav, ktorý účastníkom prečítala pani 

profesorka s veľkou noblesou. Ďalšou významnou skutočnosťou vedeckého pod-

ujatia bolo i to, že všetkých účastníkov prijal osobne spolu s pani profesorkou na 

Hradčanoch vtedajší  minister zdravotníctva ThDr. Jozef Plojhar, čo bola „bomba“ 

najmä pre účastníkov z vtedajšieho západu, že rímsko-katolícky kńaz je vo vláde 

a podáva im ruku. Recepcia bola veľkolepá, stoly sa prehýňali dobrotami a u kaž-

dého účastníka podujatie zanechalo nezabudnuteľný zážitok. O úspechu podujatia 

sa ešte dlho rozprávalo aj v kuloároch iba v superlatívoch.

Dôležitou bola totiž aj potreba, akým spôsobom zabezpečiť ubytovanie, pre viac 

ako 3000 delegátov, lebo možností vo vtedajšej Prahe nebolo toľko, aby bola prime-

raná cena a aj komfort, teda taký na aký boli účastníci zvyknutí vo svojich kraji-

nách. Vykonali sme skutočne veľký kus práce, lebo najmä v internátoch sme pripra-

vili „potemkinove dedinky“, takže sme splnili úlohy, ktoré neboli malé, a účastníci 

podujatia boli nadmieru spokojní, ba uveličení.

Samozrejme nemenej dôležitou úlohou bola aj prezentácia vedeckých výsledkov 

ústavu, na ktoré pani profesorka kládla mimoriadny dôraz, a samozrejme úspech 

bol vynikajúci. Veď záležalo na prezentácii pracoviska aj pro futoro, aby mladí elévi 

vedy mali možnosť pokračovať vo svojom postgraduálnom vzdelávaní na dosiah-

nutie „vedeckého neba“ na popredných svetových pracoviskách. Teda rok 1963 bol 

svojim spôsobom prelomový a znamenal signifikantný počin smerom dopredu – 

do klinickej praxe, teda prenosu výsledkov z experimentálnych zvierat na človeka. 

Môžeme teda povedať, že začína recipročný vedecký prenos experimentálnych 

výsledkov do klinickej praxe a obrátene. Vzniká odbor – klinická farmakológia, na 

ktorom významný, ak nie prelomový podiel má škola profesorky Raškovej. Prednáška 

pani profesorky so spolupracovníkmi na tomto podujatí vedeckých špičiek sveta v 

Sympóziu EVALUATION OF NEW DRUGS IN MAN sa stretla s mimoriadnym 

ohlasom poslucháčov i predsedajúcich „popredných dám farmakológie – profeso-

riek Zaimis a Vogt“, a samozrejme i ďalších popredných osobností, ktoré ocenili 

tak prednes ako aj signifikantné výsledky, ktoré dosiahla škola vedúcej osobnosti 

československej farmakológie. Publikácia „The reciprocal influence of clinical 

and animal observations“ autorov Rašková, Janků, Kršiak, Novotný, Smetana, 

Volicer (1) boli jednoznačným stimulom tak pre chemikov ako aj farmakológov k 

ďalšej intenzívnej spolupráci. Kompleným spôsobom boli totiž prezentované expe-

rimentálne farmakologické, klinické, ale aj neočakávané neurotoxické účinky azau-

ridínu na centrálny nervový systému u pacientiek s gynekologickými tumormi. 

Neurotoxické účinky boli totiž veľkým, a neočakávaným prekvapením. Spomínané 

výsledky vyústili a rozvinuli ešte intenzívnejšiu spoluprácu s Chemickým ústavom 



19Od experimentálnej ku klinickej farmakológii

Navarová & Mach: Farmakológia a toxikológia na Slovensku

ČSAV, ktorého riaditeľom bol vtedajší Prezident ČSAV akademik Šorm. Na tomto 

poprednom chemickom pracovisku syntetizovali jednak azauridín ako aj ďalšie 

azapyrimidíny, medzi nimi aj 6-azacytidín, o ktorom vyslovili pracovnú hypotézu, 

že pôsobí iným mechanizmom na dekarboxylázu ako azauridín, a teda nebude mať 

neurotoxické účinky. Opak však potvrdili rozsiahle experimentálne štúdie ašpiran-

tov Novotný, Kršiak, Šramka, ktorí demonštrovali, že na to, aby 6-azacytidín bol 

tak v experimente ako aj klinicky účinný je potrebná dezaminácia na azaruridín, a 

teda účinný bol opäť 6-azauridín. Čo však bolo najzaujímavejšie, že neurotoxicita 

6-azacytidínu bola v experimente na zvieratách závislá na dávke, teda na množ-

stve vytvoreného azauridínu dezamináciou, čo sme očakávali i u pacientiek. Došlo 

však k prekvapeniu a taktiež i k potvrdeniu toho, ako je potrebné byť opatrný 

pri prenose experimentálnych výsledkov do klinickej praxe, teda zo zvierat 

na človeka. V rozsiahlych fylogenetických experimentálnych štúdiach, na zviera-

tách, sa totiž zistilo, že 6-azacytidín sa dezaminuje u zvierat maximálne v 40% na 

azauridín. U pacientiek došlo k veľkému prekvapeniu, a až v 70% došlo k dezami-

nácii 6-azacytidínu na azauridín, ktorý pravdepodobne mal za následok neuroto-

xické účinky. Dosiahnuté výsledky teda opakovane potvrdili, že nie 6-azacytidín, 

ale azauridín je zodpovedný za neurotoxické účinky v klinickej praxi. Poprední 

chemici, syntetici, si zopakovali, samotní, chromatografické sledovania a potvr-

dili výsledky, ktoré získali pracovníci Ústavu, nakoľko bolo veľkým prekvapením 

pre nich, že nevznikol „žiadny boom“, „nenavarili zlúčeninu“, ktorá mala vyliečiť 

rakovinu. Bola potvrdená skutočnosť, že i v skromných podmienkach, v pokore a 

skromnosti, k čomu svoje „deti“ viedla „kvočna“ je možné dosiahnuť signifikantné 

výsledky, ktoré posúvajú vedu dopredu. Taká bola naša „veľká učiteľka“ , ktorá spo-

lupracovníkov nazývala „svoje deti“ a seba nazývala „veľkou kvočnou“ , ktorá svoje 

deti chráni. Tvrdá vedecká práca o azauridíne a 6-azacytidíne [lit. 1–15] bola teda 

krokom k tomu, aby definitívne vznikol nový vedný odbor klinická farmakológia. 

Opakované diskusie, či teoretik, alebo klinik majú posunúť tento odbor farmako-

lógie dopredu jednoznačne potvrdili, že to musí byť komplexne vzdelaný, vysoko 

kvalifikovaný odborník, ktorý prepojí teóriu s klinickou praxou, teda klinický far-

makológ, ktorý ovláda tak klinickú diagnostiku, ale má aj rozsiahle farmakologické 

vedomosti. Je totiž potrebné zdôrazniť, že teória bez praxe je slepá, avšak prax 

bez teórie je nemá. Tieto skutočnosti mala na pamäti pani profesorka, ktorá bola 

nohami vždy na zemi. Ako už bolo uvedené, rok 1963 bol kľúčovým pre pracovisko, 

nakoľko sa stalo známym a Ústav navštívili významné svetové osobnosti, ako napr. 

prof. Handschumacher, popredný pracovník v oblasti azauridínov, z Yealskej uni-

verzity, v tom čase prvej v USA, prof. Garrattini z Turína, nositeľ Nobelovej ceny 

prof. Bovet, Uvnäs, a mnohí ďalší. 

Vlastnosťami profesorky Raškovej bola veľká pracovitosť a skromnosť, húževna-

tosť a predvídavosť. Tieto vlastnosti neboli zbytočné najmä v období „normalizácie“, 
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kedy nastali pre našu učiteľku nie komfortné ale oveľa „skromnejšie podmienky“. 

Keďže na pracovisku, ktorého bola dlhoročnou riaditeľkou, boli doménou aj toxíny, 

vďaka jej manželovi, ktorý bol epidemiológom, mohla v čase zákazu a označenia 

ako „persona non grata“ pokračovať vo svojej práci na novom pracovisku, ktorého  

laboratórium tvorila stajňa. Spolupráca s poľnohospodármi bola veľmi užitočná a 

priniesla vyriešenie problému, úhyn teliat v dôsledku enterotoxínu a dehydratá-

cie. I keď na inom poli, v stajni, ktorá poslúžila za laboratórium dokázala svoju 

užitočnosť, múdrosť, invenciu a schopnosti, za čo bola aj odmenená, nezatrpkla, 

ale pokračovala ďalej. Otázka bola vysoko ekonomická a užitočnosť profesorky 

Raškovej vysoko pozitívne hodnotená.

Toto obdobie nebolo veľmi priaznivé ani ku jej „deťom“, ktoré pokračovali na 

slovenských pracoviskách celoštátneho Farmakologického ústavu v Bratislave. 

Keďže na pracovisku sa riešili aj ďalšie signifikantné problémy, a závažné výsledky 

boli publikované aj vo svetovom písomníctve, o problematike kardiovaskulárnych 

chorôb, hypertenziu s komplikáciami nevynímajúc a najmä civilizačných chorôb, 

pozornosť sme upriamili na angiotenzín II, najmä AT II./AT1. V spolupráci s 

Chemickým ústavom ČSAV, nemenovaní špičkoví páni profesori-chemici, syntetici 

i lekár, ktorých mená neuvedieme, pripravili deriváty angiotenzínu a jeho analó-

gov, ktoré už pri prvých titráciach mali žiaduce účinky, teda blokovali účinok AT 

II., sartany? Pokračovali sme intenzívne v štúdiach, avšak „normalizácia“ v tomto 

období vykonala svoje. „Pani profesori aj s našimi výsledkami sa zbalili“ a odle-

teli za veľkú mláku a nám zostal iba „tanec nad plačom“, smútna spomienka a tri 

čiastkové zdelenia-publikácie [lit. 16–18], ktoré svedčia o tom, že sa jednalo o zlú-

čeniny sartanov, ktoré všetky sa v súčasnosti užívajú v klinickej praxi. Boli sme 

pri ich zrode, iní zožali úspech. Žiaľ prebolel a pokračovali sme ďalej v riešení 

hypertenzie avšak v inej oblasti, tak experimentálne ako aj klinicky. Dosiahli sme 

opäť signifikantné výsledky ale už na iných klinických pracoviskách.

Čo na záver?

Škola pod edigou profesorky Raškovej bola tvrdá, ale nanajvýš užitočná, pretože 

ako sme už uviedli, riadenie bolo nekompromisné, „tvrdou, ale spravodlivou rukou“. 

Boli vyžadované výsledky, ktoré sme prezentovali vždy v piatok popoľudní, pri 

vizite, „našou spoveďou, a rozhrešením pani profesorky.“ Mnohí odišli, nevydržali 

tempo, mnohí/é si aj poplakali, ale tí ktorí vydržali boli aj odmeňovaní, nie iba 

chodením zberať maliny na chate aj s drobným občerstvením v Posázavsku, ale 

neskôr „po dozretí“ aj pobytom v zahraničí. Kontrola práce bola prísna, „vizita pani 

profesorky“ bola dôsledná, bolo by počuť preletieť muchu. Iba jedna spomienka za 

všetky. Jeden nemenovaný kolega mal v týždni „iné pracovné(?) povinnosti“, takže 
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nemal žiadne nové výsledky a prezentoval výsledky z predchádzajúceho týždňa. 

Sprvu sa pani profesorka tvárila, že je všetko v poriadku a pokračovala na súsed-

nom pracovisku, po chvíli sa náhle otočila a vrátila späť a rázne povedala, „ukáž 

mi tie výsledky(!) niečo som nepochopila“. Nemenovaný kolega zbledol, opak-

ovane prezentoval výsledky, a rezultát(?), „ještě jednou a padáš“, znelo rozhrešenie. 

Prihovorili sa za ňho totiž starší kolegovia „ s ktorými si plnil v týždni svoje mimo-

riadne domáce úlohy?“ takže ho nevyhodila, zostal na pracovisku. Naučili sme sa 

pokore a skromnosti, hovoriť iba pravdu, dokonalosti a prísnosti, vážiť si prácu 

svoju i ostatných, čo nám pomohlo zostať trvale nohami na zemi. Kto si totiž neváži 

prácu iných, je otázkou, či si váži svoju vlastnú prácu, resp. ako si ju váži. 

Odišla profesorka Rašková, „naša skutočná druhá mama“. „Zostali po nej jej deti, 

odišla ich kvočna“. Odišla „ale zostali na ňu tie najkrajšie a najlepšie spomienky tak 

pracovné ako aj ľudské“, pretože zanechala za sebou veľký kus práce a o prácu sa 

zaujímala aj pri osobných návštevách v Prahe, kedy už oddychovala(?) a zhoršoval 

sa jej zrak. Nebolo tomu tak, jej pracovňa(?) – izba bola vždy plná hostí, profesorov 

a jej detí. Dlhotrvajúce diskusie boli vždy plodné, vecné, prospešné a zaujímalo ju 

všetko. Pri rozlúčke bolo to jej povestné „přijeď, bude mi potěšením, přijeď, když 

budeš mít čas a cestu do Prahy. Pepíčku, přijeď, přijeď, jseš vždy vítán.“ Už sa na 

nás pozerá z výšin nebies, ako plníme to, čo sme sa pod jej edigou naučili, a nebolo 

toho málo. Zostaneme verní jej odkazu a zásadám, ktoré majú trvalú hodnotu. 

Platí trvale to biblické, o ktorom nikdy nehovorievala “ora et labora“, jej modlitbou 

bola totiž práca, a vždy iba práca, ktorá je večná. Vždy to bolo veľa kníh a separá-

tok. Podobné pravidlo platí aj na popredných svetových pracoviskách: „Pracujeme, 

nerušte nás, to robte na inom mieste, u iných, ktorí nepracujú ale strácajú čas!“ Aj 

napriek rôznym peripetiám a úskaliam v živote mojim trvalým krédom zostáva:

„Veda ma vždy fascinovala,

  viera ma vždy posilňovala,

    aj v najťažších peripetiách života,

      a v tom tkvie umenie a sila vedy...“

To povestné, profesorky Raškovej, „Slováky ja Vas mám tak ráda“ už nebudeme 

počuť, ale bude trvale rezonovať v našich ušiach a mysliach, kým tam do výšin sa 

nevypravíme za našou „kvočnou“ aj my „jej deti“, aby sme sa spoločne tešili v láske.
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Naša slovenská mama Helena
Spomienky prof. Mirona Šramka

Ja a môj brat Ján, ako deti gréckokatolického farára, po násilnom zrušení gréck-

okatolíckej cirkvi na Slovensku, sme boli deportovaní do severných Čiech, ale 

nakoniec sme skončili v baníckom meste Nováky, kde mal otec domovskú adresu.

Po skončení 11. ročnej strednej školy sme nemohli študovať na žiadnej vysokej 

škole na Slovensku. Ako to už býva , každé zlo je aj na niečo dobré, sme boli obi-

dvaja potrestaní tým, že sme mohli vyštudovať Karlovu univerzitu v Prahe, ktorú 

sme obidvaja úspešne zakončili.

Pochádzam z rodiny, kde nás bolo 5 súrodencov. Rodičia mali naraz dvoch synov 

na vysokej škole v Prahe a nemohli nás uživiť. Otec bol hrdý nato, aby nám dovolil 

požiadať o sociálne štipendium komunistov, ktorí nás zlikvidovali, doma boli ešte 

3 súrodenci, museli sme sa sami o seba postarať. V prvom ročníku som nastúpil 

ako fiškus na Ústav experimentálnej fyziológie LFHn UK u doc. MUDr Dejmala, 

CSc. Od druhého ročníka som pracoval na Katedre farmakológie ako pomocná 

vedecká sila u prof. MUDr Zdeňka Votavu, DrSc., prednostu i Farmakologického 

ústavu LFH UK v Prahe na Vinohradoch. Tu som sa zamiloval do psychofarmako-

lógie. Posledné roky počas štúdia som pracoval ako asistent. Od 3 roku štúdia som 

bol zdravotníkom na koleji Podolí. Môj brat, MUDr. Ján Šramka, musel nastúpiť 

na umiestenku do Trebišova. Čakal ma podobný osud. Keď som bol v poslednom 

ročníku, môj život sa začal uberať iným smerom, bol som zameraný na teoretické 

odbory. V našom ročníku bola Jana Dostálová od Topolčian. Táto múdra a pekná 

Slovenka si nabalila Karla Rašku, syna prof. MUDr Heleny Raškovej, DrSc., alebo 

to bolo naopak? Karel navštevoval o rok vyšší ročník s mojím bratom Jánom. Jana 

Dostálová, podobne ako ja a Karel, sme mali viacej záujem o teoretickú medicínu. 

Pri jednom stretnutí Jana, ktorej tiež hrozila umiestenka, sa zmienila, že by mala 

záujem o internú ašpirantúru na niektorom teoretickom ústave. To bol jediný 

spôsob, ako sa vyhnúť umiestenke.
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Neváhal som a išiel som za prof. Raškovou s tým, že by som mal záujem nastúpiť 

ako interný ašpirant na farmakologiu, že mám dlhoročnú prax na farmakológii u 

prof. Votavu. Najprv si ma skúseným okom premerala, potom zamračene povedala: 

„už jsem o tobě slyšela“. Chcel som jej poďakovať a odísť zmierený s osudom. „Kam 

utíkaš? Zdeněk (Votava) mi o tobě říkal a mám reference i od Jany. Vím, že jsi tvrdo-

hlavy, ale cílevědomý, usilovný a dochvílny. Nakonec Vás oba vyžádám u ministra 

zdravotnictví na vyjimku z distribuce na interní aspiranturu, ať máme někoho i ze 

Slovenska.“

 Nastúpil som ako interný ašpirant na Katedru farmakológie FDL KU v Prahe, 

Jana na Biochemický ústav ČSAV a vydala sa za Karla. Bol som pridelený MUDr. 

Radimovi Čapkovi, CSc., v neurofyziologickom laboratóriu Farmakologického 

ústavu ČSAV v Prahe na Albertove. Začali jedny z najkrajších dní môjho života. 

V laboratóriu sme sledovali vplyv cytostatík na elektrickú aktivitu mozgu, to bola 

téma mojej dizertačnej práce. Blížil sa farmakologický kongres. My, ktorí sme boli 

zo Slovenska a Moravy, sme pracovali aj cez sobotu a nedeľu. Raz v sobotu večer 

prišla prof. Rašková na ústav do laboratória a hovorí: „Mirone, co tady děláš tak 

pozdě?“. Nejak mi to nevychádza, musím to zopakovať. Výsledky získané ďalší 

týždeň boli už povzbudzujúcejšie. Ocenil to aj mrzút Dr. Radim Čapek.

Jednu zimnú sobotu prišla prof. Rašková do laboratória , myslel som si, že nás 

prišla skontrolovať. Vonku mrzlo a fúkal vietor, ani psa by človek v takom počasí 

nevyhnal von. Doniesla nám REMOSKU. Čo je to remoska? „Hoši, ty činčily z kon-

trolní skupiny při zkouškách účinku Angiotenzinu, můžete si je s laborantkami roz-

dělit a udělejte si na večeři.“ Čo variť? Ja, ktorý som chodil na Albertov do menzy, a 

okrem klobás, ktoré občas prišli zo Slovenska a šalátu v Korune, som okrem čaju nič 

nevedel? „To nevadí, hlad Tě donutí a naučíš se. Ja jsem se to musela taky naučit.“ 

Usmiala sa a povedala: „Vy hoši ze Slovenska, ja mám Vás Slováky ráda, jste 

usilovni.“. Vtedy som pochopil, že je to naša slovenská mama, Helena. Králičí 

perkelt, guláš, paprikáš..., viem dnes uvariť na 20 spôsobov. Varenie odvtedy sa 

stalo dodnes mojím hobby.

Na to prišla ďalšia rana osudu, môj brat Ján emigroval s rodinou do USA. Ďaleký 

východ alebo sever Slovenska bola perspektíva, ktorá ma čakala. Otca predvolali na 

Okresný výbor, nútili ho prehovoriť brata, aby sa vrátil, dokonca mu sľúbili poskyt-

núť auto do utečeneckého tábora v Rakúsku, aby ho priviezol späť, hrozili sank-

ciami na deti a stratou zamestnania. Odolal s tým, že je to synova slobodná vôľa. 

Hneď na druhý deň som utekal za prof. Raškovou sa rozlúčiť, veď na vysokej škole 

som naďalej nemohol zostať. Bola prvá, ktorej som to prišiel oznámiť. Posadila 

ma do kresla, sadla si za pracovný stôl, zamračila sa, chvíľu sedela zo zatvorenými 

očami, vstala, nervózne pobehovala po pracovni a znovu si sadla. Už som sa dvíhal 
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z kresla. Okríkla ma: „Zůstaň, kam jedeš, co blbneš? Vybavím to na ÚV.“. A vyba-

vila. Mohol som naďalej pokračovať v ašpirantúre na škole, na Fakulte detského 

lekárstva v Prahe. Za krátku dobu ma poslala na stáž na tri mesiace do zahrani-

čia, aby som sa „okoukal“. Ústav experimentálnej farmakológie v Leningrade (St. 

Peterburgu), Moskve a v Novosibírsku. Všade ma prijali veľmi srdečne, vážili si 

nielen prof. Raškovú, ale aj tých, ktorých poslala.

V druhom roku ašpitantúry, po tom, čo som sa oženil, sa prof.Rašková posta-

rala aj o to, aby som v Prahe mal kde bývať. Po ročnom pobyte na internáte pre 

ašpirantov v Prahe, keď som sa jej posťažoval, že nemáme kde bývať a túlame sa 

po internátoch, ma pozvala k sebe do pracovne a ponúkla mi ubytovanie blízko 

ústavu v Nusliach, pri vtedy ešte neexistujúcom Nuselskom moste. „Mirone, máš 

zájem o ubytovaní s manželkou v trojizbovem byte v Nuslích, uvolní Ti jeden pokoj 

a kuchyni, budeš ho hlídat a starat se o nej.“ Kolega pražák s rodinou odišiel na 

odbornú stáž do USA. Do Prahy chodili len jedenkrát za rok cez prázdniny. Dva 

roky sme tam bývali. Platili sme len za energie a telefón. V tom roku manželka 

skončila štúdium na VŠE v Prahe, odbor učiteľstvo. Pani profesorka jej zohnala 

zamestnanie, na Odbornom obchodnom učilišti v Prahe v Holešoviciach, kde učila 

tovaroznalectvo a učtovníctvo až do nášho odchodu na Slovensko. Naša Slovenská 

mama Helena sa snažila o vytváranie dobrých pracovných podmienok nielen pre 

svojích zamnestnancov, ale aj o ich dobré rodinné zázemie.

Po skončení internej ašpirantúry nás poslala pracovať na Slovensko na 

Farmakologický ústav ČSAV v Bratislave. Študoval som v Prahe, žijem už 10 rokov 

Čechách, v Bratislave nikoho nepoznám, manželka je Češka. Pani profesorka 

našla miesto pre manželku na SAV na Sociologickom ústave SAV v Bratislave, kde 

v auguste 1967 nastúpila. Za krátky čas zistila, že táto práca ju nenapĺňa. Znovu 

sme s malou dušičkou šli za našou slovenskou mamou, na Slovensku sme nikoho 

nemali a nepoznali. Už ďalší mesiac, od prvého septembra, nastúpila na Strednú 

ekonomickú školu na Račianskej ulici, kde dodnes pôsobí a vďačne spomína na 

našu slovenskú mamu. Prvé dni sme bývali u môjho strýka v Prievoze. Nezabudla 

na svoj sľub, že nám pomôže s ubytovaním. Zavolala a oznámila, že sa môžeme už 

po 3 mesiacoch nasťahovať do družstevného bytu na Pošni. 

Prvý rok v Bratislave som na Farmakologickom ústave ČSAV na Patrónke pokra-

čoval v neuro-farmakologickom výskume. Veľmi skoro, po príchode do Bratislavy 

na Farmakologický ústav ČSAV v Bratislave, sa u mňa prejavilo závažné ochorenie 

krvného systému a polyvalentná alergia na živočíšny prach, hlavne na experimen-

tálne zvieratá, na ktorých som pracoval, na mačky, králikov, činčily a potkanov. Na 

základe toho som bol oslobodený od povinnej vojenskej služby. Aj v týchto ťažkých 

chvíľach môjho života ma podržala. „Nedá se nic dělat.“ Tak mladý predsa nemô-
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žeš s ťažkou astmou pracova ť v maske a nevieme, aký to bude mať dopad na tvoj 

krvotvorný systém.

V roku 1969 roku som odišiel na Lekársku fakultu UK v Bratislave na 

Neurochirurgickú kliniku, kde som pracoval v neurofyziologickom laboratóriu. Po 

vzniku VÚLB bolo naše laboratórium delimitované na tento ústav. Ako neurofy-

ziológ som si neskôr si urobil atestáciu z neurológie a stereotaktickej neurochirur-

gie. Nikdy mi nevyčítala môj odchod z farmakológie. Naopak, povzbudzovala ma 

a tešila sa z mojích úspechov, keď som sa stal doktorom lekárskych vied a po revo-

lúcii sa mohol habilitovať a inaugurovať. Stále som ostal verný tomu, čo do mnňa 

vštepila moja slovenská mama, prof. Rašková. Pracujem na nových metódach a 

aplikujem farmakológiu v praxi. Dodnes prednášam farmakológiu a fyziológiu na 

Vysokej škole v Prahe a v Bratislave.

Taká bola naša slovenská máma Prof. MUDr. Helena Rašková, DrSc. Zostala a 

zostane navždy v naších srdciach a bude večne živá v naších vzpomienkach.

Prof. MUDr. Miron Šramka, DrSc.
Prednosta Kliniky stereotaktickej rádiochirurgie

Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o.
Heydukova 10, 812 50 Bratislava
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Spomienky prof. Viktora Bauera na 
pani prof. Helenu Raškovú

Počas svojich študentských rokov som pracoval najprv na anatómii a neskôr 

na biochémii v ŠVOČ aj ako demonštrátor. Napriek vyššie uvedeným 

skutočnostiam a červenému diplomu, keďže som nechcel vstúpiť do strany nemo-

hol som zostať na fakulte. Prof. Niederland ma však upozornil na možnosť prihlásiť 

sa na ašpirantúru do Prahy na ústav prof. Raškovej, t.j. na Farmakologický ústav 

ČSAV za predpokladu ak sa chcem venovať vede. Vystríhal ma pred takými záuj-

mami ako je poľovačka, alebo rybačka.

Prihlásil som sa no z OÚNZ Nové Zámky, kam som bol určený distribúciou ma 

nechceli pustiť ani na prijímací pohovor. Našťastie bolo leto a kolegovia si vyberali 

dovolenky a nikto si nevšimol, že slúžim už viacero dní deň a noc. Po týždni som 

oznámil, že som veľmi unavený a potrebujem aspoň jeden deň voľna. Tak som v 

nedeľu v noci odcestoval do Prahy, v pondelok dopoludnia som sa zúčastnil pohov-

oru a poobede sa vrátil domov s papierom, že ma prijímajú na ašpirantúru na FaÚ 

ČSAV. V rozhovore na prijímacom pohovore do ašpirantúry (1965), na ktorom pani 

profesorka nebola (bola v tom čase vo Švajčiarsku) som hovoril mimo iné aj o tom, 

že by som rád robil na téme z farmako-biochemickým zameraním. 

Vtedajší riaditeľ nemocnice v Nových Zámkoch my povedal, že oni ma nikam 

nepustia, pre nich ten papier z Prahy nič neznamená. V deň pred nástupom na 

základnú vojenskú službu som sa zastavil u prof. Niederlanda, a len vďaka jeho 

intervencii na KÚNZ, ktorý ma z kraja uvoľnil som po absolvovaní základnej vo-

jenskej služby mohol na FaÚ ČSAV nastúpiť (1966). Po nástupe ma pani profesorka 

zavolala a kategoricky oznámila: „Ty jseš hoch a proto budeš dělat elektrofyziolo-

gii.“ Keďže som mal nepomerne bližšie k biochémii ako k fyzike nebol som tou jej 

požiadavkou nadšený, ale jej stanovisko bolo nekompromisné. Vzhľadom na nejed-

noduchý boj o to aby ma, vtedy ešte distribúciou určeného pre OÚNZ Nové Zámky, 

uvoľnili nezostalo mi nič iné ako sklapnúť ušami a ponoriť sa do tajov elektrofyzi-
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ológie. Po rokoch a dosiahnutých výsledkoch som bol šťastný, že ma pani profe-

sorka prinútila robiť elektrofyziológiu a nie farmako-biochémiu. 

Keďže sa na FaÚ ČSAV študovala otázka nešpecifickej rezistencie a pôsobenia 

bakteriálnych toxínov aj mojou prvou úlohou bolo analyzovať pôsobenie stafylo-

toxínu na neuro-neuronálny prenos vo vegetatívnom ganglion cervicale superius. 

Po zavedení metodiky (in vivo izolácie ggl. cervicale superius s jej krvným záso-

bením),  vhodnými úpravami sa mi podarilo dosiahnuť, aby nedošlo k vysušeniu 

ganglia a jeho pre- a post-ganglionárnych vlákien som zistil, že experimentálne 

zviera (mačka) uhynie skôr pôsobením stafylotoxínu na cirkuláciu akoby ovply-

vnilo ganglionárny prenos. Keďže moja práca bola pokračovaním práce jedného z 

mojich predchodcov, ktorý s týmto štúdiom začal a údajne zistil inhibičné pôso-

benie stafylotoxínu musel som pani profesorku aj svojho priameho nadriadeného 

presvedčiť, že toto štúdium nemá zmysel. Inhibícia ganglionárneho prenosu bola 

totiž len dôsledkom zastavenia cirkulácie a hypoxie vegetatívneho ganglia a nie 

priameho pôsobenia stafylotoxínu na neuro-neuronálny prenos.

Z týchto prác mi aspoň zostala dobre fungujúca metodika, ktorú som potom s 

metodikou myoneurálneho prenosu využil pri analýze pôsobenia antimetabolitu 

6-azauridínu na neuro-neuronálny a neuro-musculárny prenos. Tieto štúdie mali 

pôvodne byť témou mojej dizertačnej práce. Keďže môj šéf a pracovníci nášho labo-

ratória sa už dlho zaoberali pôsobením 6-azauridínu naše dosiahnuté výsledky sa 

stali témou jeho habilitačnej práce. Bolo mi jasné, že témou mojej dizertačnej práce 

nemôže byť pôsobenie 6-azauridínu na synaptický prenos. 

Na šťastie pri štúdiu účinku stafylotoxínu a 6-azauridínu som náhodou po-

zoroval, že papaverin blokuje nervo-svalový prenos podobne ako kuráre. Trvalo 

dlho kým sa mi podarilo presvedčiť môjho priameho nadriadeného – školiteľa, 

aby on sám aplikoval papaverin v experimente a presvedčil sa „o tomto nezmysli“ 

čo tvrdím. Na vlastné oči videl kurareformné pôsobenie nim aplikovaného pa-

paverinu, ktoré sa dalo odvrátiť fysostigmínom. Bolo to obdobie kedy pani pro-

fesorka pozorne sledovala prácu, dosiahnuté výsledky a vedecké napredovanie 

všetkých ašpirantov. Na seminároch, ak sme mali zahraničného prednášateľa, 

pred vchodom do seminárnej miestnosti (na verande) povedala jednému, či dvom 

ašpirantom, že musia k prednáške diskutovať (a to prirodzene anglicky či rusky). 

Boli sme donútení vedieť farmakológiu nie len na skúšku z ašpirantského minima, 

ale aj preto, že sme experimentálne pripravovali a viedli praktiká pre študentov. 

Bolo to tvrdé. Museli sme napr. pred tým ako to dostali študenti aj my písať ich 

testy. Hodnotila naše vedomosti aj na základe výsledkov týchto testov, čo sa viac-

erým nepáčilo, ale nepovolila. Myslím si, že po rokoch sme boli mnohí jej preto 

povďační. Keď niekto nechal neporiadok v laboratóriu ráno našiel na stole nakre-
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slené prasiatko, alebo keď nás videla čítať CC počas pracovnej doby sa nás spýtala 

„co děláš večer“. 

Keď Dr. Čapek povedal pani profesorke čo som pozoroval s papaverinom, dole-

tela do laboratória a oznámila mi, že to čo hovorím iste už niekto popísal, alebo 

to nie je pravdou. Potom čo som za jej prítomnosti v experimentálnych modeloch 

nervo-svalového prenosu in vivo a in vitro demonštroval účinky papaverinu, musel 

som niekoľko týždňov stráviť v knižniciach s časopismi z 19-ho a z prvej polov-

ice 20-tého storočia. Nakoniec nie len experimentálne výsledky, ale aj rozsiahla 

rešerš ju presvedčili. Bola mojou oporou v diskusii so „staršími“ farmakológmi, 

vtedajšími vedúcimi farmakologických pracovísk, napr. na farmakologických 

dňoch v Smoleniciach (1969), kedy na základe našich prezentácií „rada starších“ 

rozhodla o tom, ktorí budú tí traja ašpiranti z Československa, ktorí dostanú 

štipendium IUPhARu na účasť na Svetovom farmakologickom kongrese v Bazileji. 

Toto neľahké obdobie, ale nakoniec prinieslo aj svoje ovocie: nielen, že som dostal 

štipendium na svetový farmakologický kongres, ale dokonca do  učebnice farmak-

ológie, ktorú vtedy pani profesorka písala napísala: „Bauer nedávno zistil, že papav-

erín má antinikotínové účinky“ a povolila mi aby témou mojej dizertačnej práce boli 

„Antinikotínové účinky papaverinu“, a nie účinky stafylotoxínu alebo 6-azauridínu. 

Po odchode Dr. Čapka do Kanady som rukopisy pripravovaných publikácií 

musel predkladať pani profesorke. V dobe prípravy mojej prvej publikácie s pa-

paverinom pani profesorka ležala doma chorá. Priniesol som jej rukopis, ktorý 

prečítala a oznámila mi, že Úvod, Metodiky a Výsledky s malými opravami sú O.K., 

ale diskusia je hrozná. Musel som túto časť práce preto prepracovať. Stalo sa tak 

trikrát po sebe. Už som nevedel vymyslieť ďalšiu verziu argumentácií. Rozhodol 

som sa jej dať po drobných rozumných úpravách tú pôvodnú verziu. Prečítala to 

a povedala: „vidíš teť už je to v pořádku“. Bol som nadšený a roky som si myslel, 

že som ju nakoniec dobehol. Už som bol riaditeľom ústavu v Bratislave, a uspori-

adali sme medzinárodné sympózium v Smoleniciach, ktorého sa aj ona zúčastnila. 

Jeden večer sediac v Červenom salóniku Smolenického zámku s našimi mladými 

spolupracovníkmi pospomínala si na dávne časy a historky. Hovorila o dôležitosti 

publikovať práce v popredných svetových farmakologických časopisoch a hovorila 

o tom, ako sme mi ako mladí ašpiranti predkladali jej rukopisy prác. Zrazu sa ma 

spýtala, či sa pamätám koľkokrát som musel prepracovať prácu o pôsobení papav-

erinu na myoneurálnu synapsu. Prirodzene som prikývol a myslel som si, že po 

hľadaní ďalších a ďalších argumentov a formulácií na zdôvodnenie mojich záverov 

som ju vtedy koniec koncom dobehol. Mýlil som sa, lebo pokračovala s tým, že 

v prípade ak predložená práca nepotrebuje väčšie úpravy, cvičenie musí trvať tak 

dlho kým mladý už nemá čo nového dodať a vráti sa s mierne upravenou pôvodnou 

verziou „viď Viktore“ skonštatovala. Vtedy som pochopil, že ona vedela, kedy bolo 
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už dosť, kedy som už neprišiel novými argumentmi a že dostala pôvodnú verziu, a 

preto už nemá zmysel pokračovať s cvičením s touto prácou. 

Nikdy nás nenútila zúčastniť sa napr. 1. májových manifestácií, ale pred stret-

nutím našich predstaviteľov so sovietskymi v Čiernej nad Tisou (1968) nás prosila 

aby sme sa zúčastnili demonštrácie na hrade. Keď sa vrátila späť do Prahy po 21. 

auguste hovorila s nami úprimne len pri otvorenom okne na chodbe. Pri jednom 

z týchto rozhovorov ma prosila aby som so svojim pobytom v USA počkal kým 

sa niekoľkí kolegovia vrátia zo zahraničia. Uposlúchol som. Keďže viacero našich 

kolegov, včítane môjho školiteľa zostalo v zahraničí a pani profesorku zbavili 

riaditeľovania som v ďalších rokoch nikam necestoval. Medzičasom som sa oženil. 

Týždenne som dochádzal na Slovensko za manželkou. Rozhodol som sa  preto odísť 

z Farmakologického ústavu ČSAV na práve od neho osamostatnený Ústav experi-

mentálnej farmakológie SAV do Bratislavy. Pravdepodobne mi bolo toto rozhodnu-

tie osudové. V r. 1970-1971 pri sankcionovaní pani profesorky intenzívne hľadali v 

Prahe Dr. Bauera, s ktorým bola v jednom článku Rudého práva na jar 1968. Mali 

sme tam dokonca na pol stránky spoločnú fotku s potkanom, ako nakladám elek-

tródy na korunku pre štúdium spánkových cyklov. „Inkvizítori“ tej doby v Prahe 

ma nenašli. Predpokladám, že po neúspechu sa domnievali, že som odišiel do 

zahraničia ako mnoho ďalších. Slovensko ich však nenapadlo, a tu ma zabudli hľadať. 

V Bratislave sa situácia na ústave, na ktorý som nastúpil (1970) veľmi rýchlo 

zmenila k horšiemu. Po samovražde doc. Seleckého zasadol do riaditeľského kresla 

Dr. Mačička. Boli to roky pre mnohých z nás nesmierne ťažké. Mne napr. riaditeľ 

parazitológ dokonca zakázal robiť experimenty a musel som ich uskutočňovať 

ilegálne. Pani profesorka poznajúc Mačičku a situáciu na ústave, počas farma-

kologických dní nám hovorievala „Hoši učte se čínsky jako jsem to i ja dělala v 

padesátých letech.“ 

Ani z Bratislavy sa mi počas riaditeľovania Mačičku nepodarilo odísť na získané 

štipendium, na štúdium farmakológie ganglionárneho prenosu ani do Alabamy ani 

do Oregonu v USA. Miesto toho som cestoval, ako to vtedajší súdruh riaditeľ želal, 

na východ, t.j. do Kyjeva. Trojmesačné skúsenosti s mikroelektródami (s ktorý-

mi podľa súdruha riaditeľa som sa mal podívať do parazitov) v Kyjeve som neskôr 

veľmi ocenil počas môjho prvého pobytu v Japonsku. 

Situácia sa na ústave výrazne zmenila po nástupe doc. Beneša do funkcie riaditeľa. 

Farmakológia nervového, nervo-svalového prenosu a hladkých svalov, ktorá bola 

Mačičkom za asistencie niekoľkých „popredných slovenských farmakológov“ 

položená na čiernu listinu, dostala zelenú. Čoskoro sme mohli založiť oddelenie 

hladkých svalov a dokonca som sa stal jeho vedúcim, ako aj zástupcom riaditeľa. 
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Po dlhých rokoch kedy som musel zabudnúť na akékoľvek štipendium na západe 

so začal uvažovať o ceste „na západ“ smerom na východ. S prof. Kuryamom som sa 

zoznámil vďaka pani profesorke ešte počas môjho pobytu v Prahe. Pani profesorka 

pri návšteve zahraničných hostí ich pozývala napr. na večeru k nej domov. Na tieto 

stretnutia často pozývala aj nás. Boli sme sčasti obslužný personál, ktorý však mal 

možnosť sa osobne zoznámiť a dlhšie hovoriť s významnými vedcami, dokonca ja 

nositeľmi Nobelovej ceny, ktorých poznal len z literatúry. Často sme boli aj ich turis-

tickými sprievodcami v nedeľu po Prahe. Tak som sa ja zoznámil s prof. Kuriyamom, 

ktorý ako to pani profesorka hovorievala bol odchovancom Oxfordskej školy, kde 

získal PhD. V druhej polovici 70-tich rokov sme sa stretli s prof. Kuriyamom 

niekoľkokrát na medzinárodných hladkosvalových sympóziách usporiadaných vo 

Varne v Bulharsku. Keď zistil, že by som mal záujem s ním spolupracovať ihneď mi 

vybavil pozvanie od JSPS na dlhodobý pobyt na Kyushu University. Na západ ma 

nechceli ani v tomto období pustiť, ale na východ to bolo iné, naviac pobyt v Japonsku 

v tú dobu málo ľudí závidelo, lebo bolo jasné, že sa tam pracuje od nevidíš do nevidíš 

a zarába sa málo. Nebyť však prosby prof. Raškovej v r. 1969, aby som svojim odcho-

dom do USA počkal, bezpečne by som v Japonsku na Kyushu University 6-krát ne-

pracoval, a pravdepodobne by som ani nezískal množstvo svojich vedeckých výsled-

kov v oblasti farmakológie hladkého svalu a autonómneho nervového systému.

Pred odchodom do Japonska ma pani prof. aj pán prof. Raška vystríhali pred 

surovou rybou a možnými následkami parazitárnych ochorení. Počas svojich troch 

prvých pobytov som sa toho aj držal. Keď moji kolegovia jedli surovú rybu ja som 

si vypýtal malý rošt, na ktorom som svoju rybu upiekol. Na Vianoce 1989, kedy 

moji hostitelia servírovali len rôzne druhy surových rýb som neodolal. Neskôr 

som ochutnal dokonca aj Fugu. Počas mojich posledných pobytov som nielen ja ale 

nedávno pri pobyte s celou rodinou v Japonsku s dcérou, ktorá skončila Japanológiu 

a je jednou z mála oficiálnych prekladateľov a tlmočníkov Japončiny na Slovensku, 

naučili celú rodinu, včítane aj zaťov a vnúčatá jesť surovú rybu. Surové ryby, ktorú 

jedia Japonci sú z mora, údajne nie sú zamorené s parazitmi. My sme prinajmenšom 

jedli také, ktoré boli bez parazitov, lebo nikomu z nás žiadne problémy nespôsobili.

Počas môjho prvého pobytu v Japonsku sa práve uskutočnil Svetový farmako-

logický kongres v Tokiu, ktorého sa zúčastnila aj pani profesorka. Keďže priame 

letenky boli nesmierne drahé cestovala do Japonska cez Moskvu-Chabarovsk-

Niigatu. Po príchode do Tokia však zistila, že v Chabarovsku jej kufor miesto Tokia 

poslali späť do Moskvy. Vzhľadom na jej funkcie a činnosť v IUPHAR-e, a jej zná-

mosti vo svetovej farmakologickej komunite, sme vedeli o strate jej kufra nie len my 

z Československa, ale aj veľká časť účastníkov kongresu. Počas prvých troch dni, 

kým jej kufor doniesli vypomohol jej vtedajší prezident Japonskej farmakologickej 

spoločnosti prof. Ebashi. 
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Bol r. 1981, t.j. bolo to za hlbokého komunizmu u nás. Na takéto podujatia boli 

vyslaní aj ľudia, ktorí mali za úlohu okrem účasti na kongrese špehovať tých ostat-

ných. Naivný, neskúsený mladý človek akým som bol ja, bez problému sa verejne 

stretával so známymi, bývalými spolupracovníkmi v tú dobu emigrantmi. Prof. 

Rašková pri vhodnej príležitosti chytila nás s Dr. Čapkom vynadala nám, upo-

zornila na človeka, ktorý bol pravdepodobne určený na špehovanie a povedala, že 

sa máme stretávať tam, kde nás určití ľudia nevidia. Uposlúchol som ju, ako aj jej 

radu, napr. aby som po návrate domov v cestovnej správe, kde sa malo uviesť s 

kým sa v zahraničí človek stretol, uviedol celú stovku účastníkov kongresu, včítane 

bývalých kolegov ako účastníkov kongresu. Pravdepodobne vďaka tomu, v súvislos-

ti s mojim pobytom v Japonsku sa so mnou nikdy nechceli stretnúť tajní, na rozdiel 

od mnohých mojich kolegov.

Bola ešte jedna zaujímavá historka počas pobytu pani profesorky v Japonsku. 

Prof. Kuriyama ma poprosil, aby som sa vrátil skôr do Fukuoky lebo pani profesorka 

tam mala prísť. Čakali sme ju s prof. Itom na nádraží. Navštívili sme ústav a večer 

večerali spolu s kolegom z Taiwanu, ktorý práve vtedy prišiel na ústav, na trojmesačný 

pobyt. Čankajšekovským režimom dobre vychovaný Číňan si sadol minimum na 

1-2 metre od nás, aby sa náhodou neinfikoval od ľudí zo socialistického tábora. 

Neskôr keď som sa s nim spriatelil dobre sme sa na tom niekoľkokrát zasmiali. 

Po návrate z dlhodobého pobytu v Japonsku do Bratislavy mi roky hovorila, 

že by som mal viesť ústav. V r. 1989 mi opakovane volala, aby som sa zúčastnil 

konkurzu na riaditeľa. Urobil som to, a stal som sa riaditeľom nášho ústavu na 

celé desaťročie. Naďalej som dostával od nej nesmierne veľa užitočných rád. Často 

volala aby sme to, alebo ono urobili tak, alebo inak. Vďaka nej sa rozvinula naša 

spolupráca s japonskou firmou Tsumura, alebo naše aktivity doma a v zahraničí v 

oblasti toxikológie. Pri každej možnej príležitosti konštatovala, že sme polovica jej 

srdca. Boli sme jej nesmierne vďační, že pri každej príležitosti a pri hodnoteniach 

ústavu nás podporila.

Bola našou učiteľkou a my jej „vnúčatami“ ako to opakovane hovorievala. Pre 

zaujímavosť pri jej poslednom pobyte v Bratislave, necelý rok pred jej smrťou, keď 

bola aj u nás doma v Šamoríne očarila moje vnúčatá, jej „pra-pravnúčatá“. 

Prof. MUDr. Viktor Bauer, DrSc.
Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie

Slovenská akadémia vied
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
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Naša pani profesorka Rašková
– výber z osobných spomienok 

Ani už nevieme, koľkokrát sme bývali v krásnej šarmantnej a inšpirujúcej vilke 

pani profesorky Raškovej V Ondřejově v pražskom Podolí. Pani profesorka 

nám nikdy nedovolila bývať v hoteloch. Dvakrát sa tak stalo, prišla na to a bolo zle. 

Cez deň sme chodili za našimi povinnosťami, ale večer sme sa vracali, niekedy s 

vyplazeným jazykom, aby sme stihli presne na 19 hodinu večeru u pani profesorky. 

Patrilo to medzi naše povinnosti, o ktorých sa nediskutovalo a pre nás to bol vždy 

zdroj veľkej radosti a kulinárskeho zážitku. 

Pani profesorka bola neskutočne dobrá kuchárka a napriek tomu, že už v posled-

ných rokoch veľmi zle videla, nedovolila Lilinke v kuchyni pomáhať. Nanajvýš moh-

la prestierať. Najmilším jedlom pani profesorky bolo vepřo – knedlo – zelo, v jeho 

príprave bola pani profesorka veľkým majstrom. Už počas večere a hlavne po nej, 

vznikli nezabudnuteľné zážitky z jej repertoára histórie českej medicíny, čo bol zase 

veľký intelektuálny zážitok. Pani profesorka mala až do veľmi pokročilého veku ne-

obyčajnú pamäť a aj smutnejšie historické udalosti podávala vtipne a s nadhľadom.

O tretej ráno sa nám už zatvárali oči a už sme často ani nevládali pozorne po-

čúvať, ale pani profesorka bola ešte veľmi čulá, a my sme sa hanbili povedať že sme 

unavení. Bývali sme na hornom poschodí a o siedmej ráno sa zdola ozvalo veselé 

volanie pani profesorky: „Lili, Peter, snídaně se podáva!” Ešte v polospánku sme sa 

narýchlo stihli umyť a obliecť a pani profesorka nás už očakávala čerstvá, veselá, 

čiperná, s krásne pripravenými chutnými raňajkami, pripravená na ďalšie diskusie. 

Zážitky s pani profesorkou sú pre nás celoživotne nezabudnuteľné a jej skúse-

nosti významným spôsobom prispeli k nášmu porozumeniu kultúrnych, vedec-

kých a politických zákulisí v Českej ale aj medzinárodnej medicíne. 
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Pani profesorka zastávala funkciu Honorary Editor v našich Neuroendocrinology 

Letters, držala nám veľmi palce, dávala dobré rady a pomáhala, kde sa dalo. Čítala 

každý článok a pri našich návštevách s nami o nich veľmi kompetentne diskutovala. 

Ani nevieme, ako sa niekedy pri našich pražských výletoch ocitneme V 

Ondřejově, ako by sme znovu mali navštíviť pani profesorku. 

Drahá naša pani profesorka, veľmi nám chýbate, budeme vždy Vašimi veľkými 

dlžníkmi.

Veríme, že keď sa raz na nejakom nebeskom obláčku znovu stretneme, budeme 

pokračovať v našich neuveriteľne inšpirujúcich rozhovoroch. 

Vaši verní a vďační Peter a Lili Fedorovci

Prof. MUDr. Peter G. Fedor-Freybergh, DrSc., Dr. h.c.mult.
e-mail: editor@nel.edu
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Spomienky Ing. Jany Navarovej

Nemala som to šťastie, ako moji kolegovia, nebola som ašpirantkou pani profe-

sorky. Pani profesorku som prvýkrát videla v roku 1976, nastúpila som vtedy 

do ústavu po materskej dovolenke. Prišla do Bratislavy na sympózium, ktoré uspo-

riadal pán profesor Zathurecký. Keď som sa kolegyne Zuzky Törökovej spýtala, kto 

je tá pani, začudovala sa, že pani profesorku nepoznám. 

V roku 1980 som bola v organizačnom výbore Farmakologických dní v Banskej 

Bystrici. Ubytovanie sme mali v stredoškolskom internáte, čo sa niektorým 

pražským kolegom nepáčilo. Sťažovali sa, že majú dve izby spoločné sociálne zariad-

enie, no prosto internát. Vtedy som už vedela, kto je pani profesorka, šla som za ňou 

a spýtala sa, či je spokojná, či jej ubytovanie nevadí. Vravela som jej, že sú niektorí 

nespokojní s ubytovaním. Chytila ma za ruku a povedala: „Co by ještě chtěli, je to 

čistý, zvířátka po mne nelezou. Vy si z toho nic nedělejte. Všechno je tady moc dobrý.“ 

V roku 1992 prišla pani profesorka na oslavu päťdesiatin Viktora Bauera, vtedy 

sa začínalo hovoriť o rozdelení Československa. Pýtala som sa pani profesorky, či si 

myslí, že sa rozdelíme. Že ja dúfam, že nie. Povedala: „To si pište, že se rozdelíme.“ 

A ešte, že ju to bude mrzieť.

Po rozdelení, keď sme s Edom a kolegami začali usporadúvať od roku 1996 

medziodborové toxikologické konferencie na Slovensku, sme začali spolu viac 

komunikovať a snáď nebudem neskromná, keď poviem, že sme sa s pani profesork-

ou mali rady. Pred každou konferenciou pani profesorka telefonovala, vypytovala 

sa, radila nám koho pozvať a snažila sa prísť. Zásluhou pani profesorky prišla na 

konferenciu do Častej profesorka Heidi Foth, prezidentka Európskej toxikologickej 

spoločnosti, pani profesorka nás zoznámila s Fedorovcami, ktorí nám pomohli a 

pomáhajú v edičnej činnosti. 

Pred toxikologickou konferenciou v Prahe v roku 2007 – to už mala pani pro-

fesorka 94 rokov – boli telefónne linky Praha–Bratislava doslova žeravé. Pani pro-
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fesorka volávala takmer každý deň a nástojila na tom, že bývať musíme určite u 

nej, že je tam sama a „místa má dost“. Nechceli sme vyrušovať, ale pani profesorka 

neustúpila, a tak sme sa u nej Edo s Miškom, Katka a ja ubytovali. Prvý večer nás 

čakala večera, ráno raňajky a to isté sa opakovalo po všetky štyri dni. Chceli sme 

aspoň nakúpiť potraviny, pani profesorka nedovolila, že všetko už má a že by sa 

jej to pokazilo. Neviem, kedy vstávala, ale keď sme o siedmej vstali my, v kuchyni 

voňala káva, na stole bolo čerstvé pečivo, párky (povedala, že pre chlapov), jogurty. 

Keď sme sa po prednáškach šli prejsť do mesta, volala za nami pani profesorka: 

„V sedm ať jste doma, podává se večeře.“ 

V tom čase bol v Prahe prof. Brune z Nemecka a pani profesorka naliehala, 

že sa s ním musíme zoznámiť. Pozvala pána profesora k nej na večeru. Pred jeho 

príchodom nám rozdelila, kto má čo povedať. Po celý večer vychvaľovala náš ústav, 

Chovnú stanicu na Dobrej Vode a žiadala profesora, aby nám vybavil zákazky, že 

my všetko dokážeme urobiť. Každý z nás musel hovoriť o tom, čo robí a pani pro-

fesorka ubezpečovala nemeckého kolegu, že to je práve to, čo on potrebuje. Keď 

Zdeněk Zídek pána profesora odvážal, profesor mohol mať tak vyše 70 rokov, pani 

profesorka nás chytila okolo ramien a povedala: „Děcka, já jsem tak ráda, že tady 

ten dědek byl a že to všechno slyšel.“

V roku 2008 prišla pani profesorka, už 95 ročná, na oslavy 60. výročia založenia 

nášho ústavu. Na druhý deň sme si s ňou ešte posedeli, zabalili sme kvety, ktoré 

dostala, pribalili aj trochu koláčikov na cestu. S Edom sme ju šli odprevadiť na vlak 

do Prahy a pretože ľudí bolo veľa, Edo šiel usadiť pani profesorku do vlaku a ja som 

cez okno podávala tašku, kvety a olovrant. Neuvedomili sme si, že vlak stojí v stan-

ici krátko, ináč by som bola požiadala výpravcu o oddialenie jeho odchodu. Odrazu 

sa vlak pohol a ja som pani profesorke s Edom stihla iba zakývať. Edo bez peňazí a 

bez dokladov cestoval až do Kútov. Keď sme si potom o zážitku s pani profesorkou 

telefonovali, povedala som: „Veď mohol Edo povedať, že cestuje tiež, bola by som aj 

jemu dala so sebou koláče.“ Veľmi sa smiala.

Pani profesorka mi veľmi často telefonovala. Rozhovor sa začínal: „Haló...“ A 

vedela som, kto volá, ešte stále mám jej telefónne číslo v telefóne medzi uloženými. 

Keď začala rozhovor: „Poslouchej, Janičko“, vedela som, že je dobre, že sa budeme 

rozprávať o príjemných veciach. Keď začala: “Dobrý deň, pani inžinierka, musím 

s váma o něčem mluvit“ a vykala mi, vedela som, že ju niečo trápi. Či už to boli 

nefungujúce veci v Čechách, na Slovensku, alebo starosť, či má Dobrá Voda dosť 

zákaziek. Našťastie, nikdy sa to netýkalo mňa. 

Zopárkrát sa stalo, že mi pani profesorka zavolala a povedala, že mi odovzdá 

niekoho, kto by sa so mnou rád porozprával. Na druhej strane sa ozval pán docent 
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Trčka, ktorý pani profesorku často navštevoval. Ľúbozvučnou slovenčinou sa so 

mnou chvíľu rozprával. Pani profesorka mi potom povedala, že má rád Slovensko a 

rád počúva slovenčinu a rád si ju opakuje. Keď pán docent zomrel, zavolala mi pani 

profesorka, aby sme o tom vedeli a aby ústav mohol kondolovať. Vtedy mi povedala: 

„Dohodli jsme se, že já půjdu první a on neposlechl.“ Netrvalo dlho a po mesiaci 

odišla aj pani profesorka.

Ako rada by som niekedy počula v telefóne to jej: „Haló.“ 

Drahá pani profesorka, často a rada na Vás spomínam. 

 

 

Ing. Jana Navarová, CSc.
Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie

Slovenská akadémia vied
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava

e-mail: jana.navarova@savba.sk
 





Farmakológia a toxikológia na Slovensku: Odkaz prof. Heleny Raškovej

Spomienky RNDr. Anny Babuľovej

Pred 52 rokmi v roku 1961 sa konal v Stockholme 1.Medzinárodný farmako-

logický kongres. Pani profesorka Rašková využila zlepšenú politicku atmosféru 

a získala od vládných predstaviteľov povolenie pre pracovníkov z oblasti farmak-

ológie, aby sa mohli podujatia zúčastniť. Zásluhou pani profesorky sa prvého sve-

tového farmakologického kongresu zúčastnilo niekoľko desiatok farmakológov z 

Čiech a Slovenska. Na podujatí boli vedúci katedier farmakológie a výskumných 

ústavov. Zúčastniť sa mohli aj mladší pracovníci, ktorí si náklady, spojené s kon-

gresom, museli hradiť. Pani profesorka ale myslela na všetko. Poradila mladším 

kolegom požiadať Literárny fond o finančný príspevok. Samozrejme s podmienkou, 

že každý bude mať aktívnu účasť.

Delegácia z Českosloslovenska cestovala vlakom z Prahy do Stockholmu a cesta 

sa im dosť zdramatizovala. Po príchode do Berlína nebolo jasné či vlak bude po-

kračovať ďalej. V tom čase vrcholila berlínska kríza, začínala sa blokáda a budoval 

sa berlínsky múr. Boli sme radi, že sme mohli v ceste pokračovať. Zo Sassnitzu sa 

vagóny preplavili ľoďou na švédske územie a ďalej až do Stockholmu.

Kongres sa konal v kapitalistickej krajine a pani profesorka vyvinula maximálne 

úsilie, aby sa mohol ďalší kongres konať u nás, v Československu, v Prahe. Mala v 

rukách vládny dokument s prísľubom, že Československo všetkým zahraničným 

učastníkom, ktorí to budú potrebovať, udelí vstupné vízum.

V tomto roku je práve 50 rokov odvtedy, ako sa 2. Medzinárodný farmakologic-

ký kongres v Prahe konal. Zúčastnilo sa na ňom viac ako 2000 zahraničných ved-

cov. Na jeho príprave sa na podnet pani profesorky podieľali všetky farmakologické 

pracoviská v republike. Popri možnosti zúčastniť sa na odborných podujatiach, kaž-

dý pracovník dostal konkrétnu úlohu, od privítania zahraničných hostí na letisku, 

či železničnej stanici, cez pomoc pri registrácii účastníkov, ubytovávanie, až po 

spoločenský program v priebehu a po skončení kongresu.
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Na pracovisku zapojila pani profesorka do organizovania kongresu doslova 

všetkých pracovníkov. Zásluhou zanietenia a dôslednosti pani profesorky sa prí-

prava a priebeh konferencie výborne zvládli. Pražský kongres sa stal odrazovým 

mostíkom na nadväzovanie pracovných kontaktov s pracoviskami v zahraničí. 

Pre naše pracovisko bol veľmi významným rok 1963. Zásluhou pani profesorky 

Raškovej vznikol 1. januára1963 Farmakologický ústav ČSAV. Z Ústavu organickej 

chémie a biochémie ČSAV v Prahe sa vyčlenilo Ústredné laboratórium farmakoló-

gie a spojilo sa s Oddelením farmakológie prírodných látok a Chemickým ústavom 

SAV v Bratislave, vrátene Výskumnej chovnej stanice na Dobrej Vode. 

Farmakologický ústav ČSAV sa skladal z dvoch častí, česká časť mala sídlo v 

Prahe na Albertove a slovenská v Bratislave na Patrónke. Pani profesorka bola ria-

diteľkou ústavu šesť rokov, do 31. Decembra 1968. Často prichádzala do Bratislavy, 

prejednávala s nami výsledky výskumu, radila nám a navrhovala ďaľšie postupy. 

Na pražskom pracovisku pani profesorka formou internej ašpirantúry školi-

la viacerých lekárov zo Slovenska, ktorí potom postupne ako vedeckí pracovníci 

riešili výskumné úlohy v našom ústave. Chronologicky spomeniem MUDr. Jozefa 

Novotného, MUDr. Mirona Šramku, MUDr. Radomíra Nosáľa, MUDr. Pavla Šveca 

a MUDr. Viktora Bauera. Pani profesorka kládla veľký dôraz na ďalšie vzdelávanie 

svojich žiakov a vysielala ich na zahraničné stáže na popredné farmakologické pra-

coviská do Švédska, USA, Japonska, Talianska, čím sa významnou mierou zaslúžila 

o profesný rast a výchovu mladej vedeckej generácie na Slovensku. Všetci jej absol-

venti sú dnes svetovo uznávaní farmakológovia. 

Na základe zákona o novom štátoprávnom usporiadaní sa slovenské pracoviská 

vyčlenili z Farmakologického ústavu ČSAV a vznikol Ústav experimentálnej far-

makológie SAV. Aj po rozdelení ústavu pani profesorka trvalo udržiavala kontak-

ty s naším pracoviskom, venovala sa rozvoju odbornej práce a prispievala svojimi 

skúsenosťami. Napriek jej vysokému veku sme sa s ňou ešte stretli na seminári pri 

príležitosti jej 95. narodenín v Primaciálnom paláci v Bratislave.

RNDr. Anna Babuľová, CSc. 
bývalá vedecká pracovníčka ÚEFT SAV





Farmakológia a toxikológia na Slovensku: Odkaz prof. Heleny Raškovej

Spomienky doc. Eduarda Ujházyho 

Rád by som pripomenul inú významnú, nesmierne ľudskú, stránku života nestorky 

československej farmakológie, pani profesorky Heleny Raškovej. Poukážem na jej 

vysoko humánnu činnosť pri likvidácii hrôz druhej svetovej vojny a jej tragických 

dôsledkov na život ľudí, ktorí prežili peklo koncentračného tábora Terezín. 

V apríli 1945 bol manžel pani profesorky, svetovo uznávaný epidemiológ prof. Karel 

Raška, poverený Českou národnou radou vypracovaním programu boja proti nákaz-

livým chorobám, ktoré prepukli na konci druhej svetovej vojny v Terezíne. Na reali-

zácii projektu sa s veľkým nasadením podieľala aj prof. Rašková s množstvom zdra-

votníkov – dobrovoľníkov. Prof. Raška chcel pomôcť bývalým väzňom tábora Terezín, 

ale pri jednaniach s československou vládou a zástupcami sovietskej armády neuspel. 

Získať rozhodujúcu pomoc pre trpiací Terezín sa podarilo s nesmierným úsilím 

až prof. Raškovej. Bola to ona, ktorá presvedčila predsedu vtedajšej vlády Zdeňka 

Fierlingera a ruského veliteľa pražskej posádky generálplukovníka Pavla Semjonoviča 

Rybalka o dôležitosti okamžitej pomoci trpiacemu Terezínu. Zásluhou pani profesor-

ky do tábora vyslali päť sovietských armádnych nemocníc. Personál nemocníc spolu 

s českými zdravotníckými pracovníkmi, bolo ich spolu asi tisíc, vytvorili kolektív, 

ktorý úspešne bojoval s epidémiou škvrnitého týfusu. Bez včasného a účinného zá-

kroku prof. Rašku a nesmierne obetavej práce prof. Raškovej, ktorá vtedy bola v po-

slednom štádiu tehotenstva, by na následky škvrnitého týfu zahynulo oveľa viac ľudí. 

Ich zásluhou sa zabránilo šíreniu hroznej epidémie do blízkeho okolia a dokonca do 

zahraničia, pretože väzni boli internovaní z mnohých zemí. Za svoje zásluhy dostala 

pani profesorka Rašková v roku 2004 Medailu za hrdinstvo.

Česť jej pamiatke!

Doc. RNDr. Eduard Ujházy, CSc.
Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie

Slovenská akadémia vied
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
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PRÍSPEVOK K HISTÓRII TERATOLÓGIE 
V ČESKOSLOVENSKU 

Venované pamiatke prof. MUDr. Heleny Raškovej, DrSc., 
nestorke československej farmakológie

Eduard Ujházy 1, Michal Dubovický 1, Eva Maňáková 2, Lucie Hubičková-Heringová 2, 
Daniel Böhmer 3, Agáta Molnárová 4, Mojmír Mach 1, Jana Navarová 1

1 Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV Bratislava, Slovenská republika; 2 Česká teratologická 

informačná služba – CZTIS, 3. lékařská fakulta UK Praha, Česká republika 3 Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej 

genetiky LF UK a UNB Bratislava, Slovenská republika; 4 Klinika plastickej chirurgie LF UK a UNB Bratislava, Slovenská republika

Cieľom práce je pripomenúť vedeckej verejnosti popredné osobnosti a inštitúcie, 

ktoré významnou mierou ovplyvnili začiatok a vývin teratológie v bývalom 

Československu, ako v oblasti klinického, tak aj experimentálneho výskumu. 

Priekopníkom klinickej teratológie bol v päťdesiatych rokoch minulého storočia 

prof. MUDr. F. Burian, zakladateľ odboru plastická chirurgia, ktorý sa so svo-

jím kolektívom v Stanici plastickej chirurgie na Pražskej chirurgickej klinike za-

slúžil o vytvorenie ojedinelého súboru jedincov s rázštepovými chybami (Pešková, 

1957, 1970). V roku 1957, po zvolení za akademika, vytvoril prof. Burian na klinike 

Laboratórium vrodených vád s genetickým, teratologickým, elektrofyziologickým 

a imunologickým pracoviskom, čím vytvoril vedecké zázemie pre svoju klinickú 

aktivitu. Popri rozsiahlom popáleninovom oddelení, ktoré vybudoval v roku 1951, 

založil ortodontické oddelenie pre výskum transplantácie tkanív. 

Je potrebné spomenúť nemenej záslužnú prácu prof. MUDr. V. Jedličku, pred-

nostu II. patologicko-anatomického ústavu FVL UK v Prahe. V roku 1954 publi-

koval prácu „Embryopathie a některé problémy pokusné teratologie“, v ktorej sa 

zaoberal ľudskými embryopatiami. Začiatok povinnej registrácie vrodených vývi-

nových chýb (VVCH) v bývalom Československu sa datuje od roku 1964. 
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V sedemdesiatych rokoch minulého storočia publikoval prof. MUDr. Z. 

Brunecký učebné a odborné texty, v ktorých mala teratológia svoje nezastupiteľné 

miesto, napríklad „Vývojové vady a úchylky. Prenatální patologie“ (1972). 

V tom čase Prof. MUDr. RNDr. J. Slípka vybudoval Ústav histológie a embry-

ológie na LFUK v Plzni. V ústave zaviedol systematické štúdium zárodkov a plodov 

človeka zo spontánnych potratov a intenzívne sa venoval teratologickej problema-

tike (Slípka, 1988). Malformácie nepovažoval za „hračky prírody“, ale za výsledky 

prirodzených embryonálnych experimentov, z veľkej časti súvisiacich s kvalitou 

vonkajšieho prostredia. Tvrdil, že sa jedná o deviácie ontogenézy s imprintovanými 

fylogenetickými reminiscenciami. 

Komplexné hodnotenie a analýzu základov teórie experimentálnej teratológie 

podáva ucelená monografia MUDr. Z. Rychtera a prof. MUDr. R. Jelínka „Základy 

experimentálnej teratológie“ z roku 1978. Autori definovali pojmy ako sú elemen-

tárne morfogenetické procesy, úloha lokálnych bunečných populácií, transportný 

kanál, objasnili interakciu genetických faktorov a vplyvov vonkajšieho prostredia 

na tvorbu a vývin morfogenického systému. Zdôraznili, že v teratogénnej situácii 

má najdôležitejšiu úlohu druhovo špecifický organizmus matky a matersko-záro-

dočná styčná zóna. Tí istí autori v roku 1977 publikovali originálnu metódu rých-

lej detekcie teratogénného účinku liečiv a iných xenobiotík na kuracích embryách 

„Chick Embryotoxicity Screening Test“ (CHEST), využívajúcu zárodok kurčaťa v 

prirodzenom prostredí in ovo (Jelínek 1977; Jelínek a spol., 1985). Metóda umož-

ňuje určiť závislosť medzi dávkou a odpoveďou, závislosť odpovede na vývinovom 

štádiu zárodku, rozmedzie pásma embryotoxicity, orgánovú afinitu a približný me-

chanizmus účinku. A to ako u látok v roztoku, tak aj u metabolitov, získaných zo 

séra pokusných jedincov. 

V roku 1979 prof. MUDr. O. Benešová, MUDr. Z. Rychter a prof. R. MUDr. 

Jelínek vydali knihu „Hodnotenie embryotoxického, mutagénneho a kancerogén-

neho rizika nových liečiv“ z 3. Medzinárodného sympózia o toxikologickom testo-

vaní bezpečnosti nových liečiv, ktoré sa konalo v roku 1976 v Prahe. 

V roku 1989 popredný český teratológ MUDr. J. Kučera v knihe „Populační tera-

tologie“ uverejnil výsledky oficiálnej registrácie výskytu VVCH v Československu 

za obdobie rokov 1956–1980. Je to doteraz najkomplexnejšia publikácia z ob-

lasti populačnej teratológie v bývalom Československu. Bol dlhoročným pred-

nostom Ústavu pre starostlivosť o matku a dieťa v Prahe. Významné boli jeho 

kontakty s WHO a organizačná činnosť pri zabezpečovaní medzinárodných 

vedeckých podujatí. 
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V jeho práci na využití výsledkov povinných registrácií malformácií (populačná 

teratológia) v súčastnosti pokračuje MUDr. A. Šípek, ktorý sa zasadil o získanie 

členstva Českej republiky v The European Surveillance of Congenital Anomalies – 

EUROCAT (Greenless a spol., 2011). 

V kontexte formovania česko-slovenskej teratológie treba spomenúť výrazný prí-

nos pracovníkov Ústavu experimentálnej medicíny ČSAV v Prahe. V štúdiu vzniku 

a mechanizmov teratogenézy na rôznych biomodeloch s možnosťou extrapolácie na 

človeka dosiahla významné medzinárodné úspechy a ocenenia výskumná skupina 

prof. MUDr. R. Jelínek, MUDr. M. Dostál a doc. MUDr. M. Peterka. Pracovná 

skupina pod vedením doc. MUDr. M. Peterku zistila, že po havárii v Černobyle sa 

v mesiaci september 1986 narodilo približne o 450 chlapcov menej ako zodpoveda-

lo trendu pôrodnosti v Čechách (Peterka a spol., 2007). 

V oblasti klinickej teratológie a najmä komplexnej starostlivosti o novorodencov 

s rázštepovými chybami tváre nemožno zabudnúť na záslužnú prácu jedného z naj-

významnejších českých plastických chirurgov prof. MUDr. M. Fáru, a iných, ako 

prof. MUDr. V. Karfíka, prof. MUDr. H. Peškovej a prof. MUDr. M. Tolarovej 

z Kliniky plastickej chirurgie Lekárskej fakulty UK v Prahe (Pešková, 1957; Karfík, 

1973; Tolarová, 1987; Fára 1990). 

V Štátnom ústave kontroly liečiv v Prahe sa pod vedením prof. MUDr. J. Elisa 

venovala mimoriadná pozornosť štúdiu účinku liečiv z hľadiska ich relatívnej 

bezpečnosti na vývin plodu. V publikácii autori Prof. J. Elis a MUDr. K. Elisová 

„Léky v tĕhotenství“ (1983) zhrnuli poznatky o pôsobení liekov na reprodukciu z 

hľadiska experimentu, ako aj účinkov jednotlivých liekov na ľudskú reprodukciu. 

Výskumu účinkov toxínov, izolovaných z Escherichia coli, enterotoxického filtrá-

tu z Escherichia coli, chorelového enterotoxínu a toxínu z Schigella dysenteriae a 

Clostridium perfringens, na embryonálny vývin myší po intravenóznom podaní v 

rôznych dňoch gravidity, sa venovali vo svojich štúdiach prof. MUDr. T. Sechser, 

prof. MUDr. H. Rašková a prof. MUDr. J. Jiřička (Sechser a spol., 1975). 

Významné miesto patrí prof. J. E. Jiráskovi, ktorý je jedným z najviac citova-

ných autorov v ľudskej embryológii. Jeho „Atlas ľudského embrya a plodu“, z roku 

2001, je svojho druhu prvým na svete (Jirásek, 2001). Je expertom na mechanizmy 

vzniku VVCH. 

Významnú úlohu pri hodnoteni rizika reprodukčnej toxicity liečiv a iných xeno-

biotík, ako aj účinkov profesionálnej expozície na ľudskú populáciu, zohráva Česká 

teratologická informačná služba (CZTIS), člen Európskej siete teratologických 

informačných služieb (ENTIS), ktorá existuje od roku 1996 pri 3. lekárskej fakul-
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te Univerzity Karlovej v Prahe. V súčasnosti tu pracujú MUDr. E. Maňáková a 

MUDr. L. Hubičková-Heringová, ktoré sa zaoberajú hodnotením teratogenity na-

príklad psychotropných, antiepileptických a antikonvulzívnych liečiv (Maňáková a 

spol., 2006; Maňáková & Hubičková, 2011). 

V roku 1994 sa konala v Prahe 22. výročná konferencia Európskej Teratologickej 

Spoločnosti (ETS) a 4. Vedecké stretnutie medzinárodnej federácie teratologických 

spoločností. Hlavnými témami boli problematika animálnych štúdií v experimen-

tálnej teratológii (mechanizmy, toxikokinetika, neskoré účinky, testovanie chemi-

kálií, varia), humánne štúdie (kazuistiky, deskriptívna a analytická epidemiológia), 

vonkajšie prostredie a reprodukcia. 

Prof. O. MUDr. Benešová a MUDr. H. Tejkalová z Psychiatrického centra v 

Prahe a MUDr. A. Pavlík z Fyziologického ústavu ČSAV v Prahe dlhodobo skúma-

li problematiku stanovenia teratogénneho rizika liekov (syntetický glukokortiko-

id dexametazon, tokolytikum partusisten, diazepam) podávaných v perinatálnom 

období. Uvedení autori prehodnotili teóriu o kritických periódach teratogenézy z 

hľadiska možnosti poškodenia vývinu mozgu v perinatálnom období a v ranných 

štádiách postnatálného vývinu (Benešová a spol., 1995; Benešová, 1996). 

Výskumu potenciálnych toxických, teratogénnych a mutagénnych účinkov no-

vých liečiv na rôzných cicavčích biomodeloch vlastnej produkcie sa venovali RNDr. 

O. Marhan, RNDr. D. Gandalovičová, RNDr. I. Sýkora a MUDr. K. Řeřábek z 

Výskumného ústavu pre farmáciu a biochémiu v Pardubiciach a Konároviciach pri 

Kolíne (Marhan, 1973; Marhan & Řežábek, 1975). 

V roku 2010 publikovali autori doc. MUDr. M. Peterka a RNDr. B. Novotná 

učebný text „Úvod do teratológie, príčiny a mechanizmy vrodených vád“ v ktorom 

popisujú históriu a vývin teratológie ako vedného odboru a jej základné princípy. 

Uvádzajú aj známe faktá o mechanizmoch abnormálneho vývinu, princípoch tes-

tovania embryotoxicity, detekcii teratogénov a ich klasifikácii, možnosti prevencie 

VVCH a vzťahu medzi mutagenézou a teratogenézou.

Teratológia na Slovensku sa rozvíjala v úzkej spolupráci odborníkov z rôzných 

príbuzných teoretických a klinických odborov. Najužšie boli kontakty medzi ge-

netikmi, teratológmi, gynekológmi a pediatrami v oblasti monitorovania výskytu 

VVCH a hľadania možných príčin ich vzniku. 

Priekopníkom klinickej teratológie bol prof. MUDr. A. Getlík, popredný slo-

venský pediater, žiak prof. A. J. Churu, z Katedry pediatrie Slovenského ústavu 

pre doškolovanie lekárov v Trenčíne. Venoval sa prevencii imunodeficiencie a iným 
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závažným stavom, ako napríklad vírusovej a toxoplazmózovej infekcii v súvislosti s 

výskytom VVCH (Getlík, 1961). 

História starostlivosti o deti s Downovým syndrómom (DS) na Slovensku sa spája 

s troma významnými lekármi – pediatrami doc. MUDr. J. Černayom, prof. MUDr. 

A. Getlíkom a s genetikom prof. MUDr. V. Izakovičom. Doc. MUDr. Černay, prie-

kopník v starostlivosti o deti s DS, dispenzarizoval v rokoch 1968–1992 viac ako 700 

detských pacientov, bol prvý, ktorý vytvoril register týchto ochorení. Venoval sa pre-

važne sociálnej pediatrii, dispenzarizoval deti s vrodenými srdcovými chybami a v 

spolupráci so špeciálnymi pedagógmi a rečovými terapeutmi organizoval prvé nie-

koľkotýždňové sústredenia matiek a ich detí s DS z celého Slovenska (Šustrová, 2007). 

Prof. MUDr. M. Šustrová sa v Imunologickej ambulancii Slovenskej Zdravotníckej 

Univerzity v Bratislave od sedemdesiatych rokov minulého storočia zaoberá proble-

matikou ľudí s DS, rieši prevažne zdravotno-sociálne problémy, poradenstvo a prvú 

pomoc. Má približne 1000 pacientov vo veku od narodenia (dnes 9-týždňové dieťa) 

až po najstaršieho, ktorý má v súčasnosti 60 rokov. 

Prof. MUDr. Š. Demjén, zakladateľ plastickej chirurgie na Slovensku, dlhoroč-

ný prednosta Kliniky plastickej chirurgie LF UK v Bratislave, založil v šesťdesiatych 

rokoch minulého storočia Centrum kraniofaciálnych anomálií. Venoval sa hlavne 

chirurgii orofaciálných rázštepov (OR), (Demjén, 1950). 

Výskumom OR, ktoré vznikajú vplyvom rôznych prenatálnych vírusových infekcií 

(herpetické vírusy, cytomegalovírus, Epstein-Barrovej vírus a iné) a za ktoré sú zodpo-

vedné aj toxoplazmové, chlamídiové a mykoplazmové infekcie, u novorodencov a na 

experimentálných modeloch sa dlhodobo venuje RNDr. A. Molnárová z Kliniky plas-

tickej chirurgie LF UK, NsP Ružinov v Bratislave (Molnárová a spol., 1991; 1992; 2006). 

Problematike sa začala venovať v roku 1972 v spolupráci s akad. MUDr. D. Blaškovičom. 

RNDr. Molnárová s doc. MUDr. J. Fedelešom a jeho kolegami z Centra pre 

orofacialné rázštepy, v spolupráci s prof. RNDr. J. Vojtaššákom a prof. RNDr. V. 

Repiskou s kolektívom z Ústavu lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky LF 

UK a UNB v Bratislave boli spoluriešiteľmi medzinárodného výskumného projektu 

Európska spolupráca na kraniofaciálnych anomáliach (EUROCRAN), na ktorom sa 

zúčastnilo 19 európskych štátov. Na základe analýzy DNA u detí s OR a ich rodi-

čov, sa zisťovalo, ktoré gény môžu byť zodpovedné za vznik OR. Predpokladá sa, že 

úspešný projekt bude pokračovať. 

V tejto oblasti si zaslúži pozornosť aj prof. MUDr. V. Vršanský, dlhoročný 

prednosta Katedry biológie LF UK v Bratislave, v spolupráci s gynekológmi napr. s 

prof. MUDr. D. Brucháčom, položili základy prenatálnej genetickej diagnostiky. 
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Prof. RNDr. I. Tomo, RNDr. J. Brezányová a doc. MUDr. D. Böhmer z 

Ústavu lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky LF UK a UNB v Bratislave 

sa venovali v oblasti experimentálnej teratológie výskumu najmä účinkov ky-

seliny lysergovej, agonistickému a antagonistickému účinku vitamínu E a hyd-

rokortizónu, ako aj teratoepidemiológii (Tomo, 2011). Spolu s prof. MUDr. M. 

Kriškom z Ústavu farmakológie LF UK v Bratislave dlhodobo monitorovali uží-

vanie farmák v gravidite, venovali sa výskumu ich rizika a frekvencii výskytu 

odchýliek vo vývine novorodencov, z hľadiska teratogenity (Kováč a spol., 1986). 

Prof. MUDr. M. Kriška dlhodobo organizoval medzinárodné workshopy o ne-

žiadúcich účinkoch liečiv v gravidite, zamerané aj na ovplyvnenie vnútromater-

nicového vývinu. 

Problematike reprodukčných strát, najmä samovoľného potratu, sa v sedemde-

siatych rokoch minulého storočia venoval MUDr. P. Dráč. Svoje poznatky zhrnul 

do doteraz unikátnej publikácie „Spontánny potrat“ (Dráč, 1977). 

Na teratologické štúdie, spočiatku sprevádzané určitými metodickými problé-

mami, nadviazal Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky LF UK a 

UNB v Bratislave, prof. RNDr. J. Vojtaššák, MUDr. Ľ. Demjénová a RNDr. J. 

Málová. V rámci širšie koncipovaného programu, zameraného na analýzu potrate-

ných plodov, morfológiu a cytogenetiku, vo vzťahu k teratogenéze a trofoblastiskej 

chorobe uverejnili viacero prác (Vojtaššák a spol., 1999; 2005). 

Doc. MUDr. D. Böhmer, ktorý publikoval v roku 2004 prácu o výskyte VVCH 

v Slovenskej republike (Böhmer, 2004), doplnil svoje výskumy a v súčasnosti spolu 

s RNDr. J. Luhom pripravuje monografiu o výskyte VVCH v populácii Slovenska 

v rokoch 1996–2010. 

Významné postavenie má Liekové informačné centrum vo Farmakologickom 

ústave LF UK v Bratislave, zriadené v roku 1997. Poskytuje bezplatne nezávislé ex-

pertné a klinicko-farmakologické konzultácie pre odbornú zdravotnícku verejnosť. 

Ponúka informácie, týkajúce sa farmakoterapie, nežiadúcich účinkov a interakcií 

liekov, o rizikách používania liekov počas gravidity a laktácie. Zhromažďuje in-

formácie o zvláštnosti farmakoterapie v detskom veku a v starobe, pri renálnom a 

hepatálnom zlyhaní, ako aj informácie o farmakokinetike a farmakodynamike, o 

nových liekoch, dávkovaní, dostupnosti a zameniteľnosti jednotlivých prípravkov 

(Tisoňová a spol., 2006). 

Hodnotením embryotoxicity a teratogenity novosyntetizovaných liečiv zo sku-

piny aryloxypropanolamínov a benzazocínov, s kardiovaskulárným a vazodila-

tačným pôsobením (VULM111, VULM120) na cicavčom a aviárnom modeli sa v 
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osemdesiatych rokoch zaoberali vo Výskumnom ústave liečiv v Modre RNDr. M. 

Jozefík, MUDr. M. Preinerová a doc. RNDr. E. Ujházy (Ujházy a spol., 1984). 

V Ústave preventívnej a klinickej medicíny v Bratislave, ktorý je teraz súčasťou 

Slovenskej zdravotníckej univerzity, MVDr. D. Zeljenková, RNDr. E. Rollerová 

s kolegami študovali vplyv rôzných xenobiotík na prenatálný vývin potkanov a 

RNDr. K. Miháliková na ranný vývin kuracieho embrya (Miháliková a spol., 1993; 

Rollerová a spol., 2011). 

Na tomto pracovisku pôsobí aj RNDr E. Szabová, ktorá od roku 2004 pracuje 

ako programový riaditeľ za SR v medzinárodnej organizácii ICBDSR – International 

Clearinghouse for Birth Defects Surveillance and Research (Bermejo-Sánches a 

spol., 2011a; 2011b). 

MVDr. D. Zeljenková a RNDr. E. Szabová boli členkami vedeckého a organi-

začného výboru 35. výročnej konferencie ETS v Bratislave v roku 2007. Hlavnými 

témami konferencie boli znečistené ovzdušie a ionizačné žiarenie v reprodukčnom 

zdraví, antenatálna diagnóza kongenitálnych malformácií, oxidačný stres v etioló-

gii kongenitálnych malformácií, biomarkery expozície životnému prostrediu a re-

produkčné zdravie. 

Porovnávacej analýze vývinových chýb kuracieho embrya a malformáciám ske-

letu človeka (kostné dysplázie najmä typu chondrodystrofie) sa venovali RNDr. J. 

Miček, RNDr. Z. Končeková a RNDr. J. Zvarík z Výskumného ústavu chovu a 

šľachtenia hydiny v Ivánke pri Dunaji a MUDr. M. Červenka a MUDr. B. Škrovina 

z Ústavu sociálnej starostlivosti pre telesne postihnutú mládež v Bratislave (Miček 

& Škrovina, 1977). 

Aviárny model na testovanie teratogénného účinku emisií z magnezitovych zá-

vodov Žiar nad Hronom používali vo svojich štúdiách MUDr. E. Reichertová a 

RNDr. E. Panáková z Ústavu experimentálnej biológie a ekológie SAV v Bratislave 

(Reichertová a spol., 1981). 

Autori RNDr. M. Trejbalová, MUDr. Š. Zídek a MUDr. E. Trejbal v knihe 

„Riziko farmakoterapie v gravidite“, vydanej v roku 1982, sa zaoberali nebezpečen-

stvom teratogénneho pôsobenia liekov v rannom štádiu vývinu plodu. V klinickej 

časti autori venovali pozornosť farmakoterapii chorôb, vyskytujúcich sa iba v gra-

vidite, ako aj farmakoterapii najzávažnejších vnútorných, infekčných a nádorových 

ochorení v gravidite. V profylaktickej časti spracovali prehľad, aké očkovanie a v 

ktorom období gravidity je pre ženu i dieťa bez rizika a kedy sa očkovanie neodpo-

rúča, prípadne zakazuje. 
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V Ústave experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV v Bratislave sa od 

sedemdesiatych rokoch minulého storočia venovali experimentálnej teratológii 

RNDr. T. Balonová a doc. RNDr. E. Ujházy. Študovali najmä účinky glykoproteí-

nov, izolovaných z patogénnej kvasinky Candida albicans a lokálne anestetiká ako 

pentakaín, heptakaín, karbizokaín (Balonová a spol., 1979). V súčasnosti sa doc. 

RNDr. E. Ujházy, RNDr. M. Dubovický, RNDr. M. Mach a Ing. J. Navarová v 

rámci samostatného Laboratória vývinovej a behaviorálnej toxikológie Ústavu 

experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV venujú výskumu štrukturálných, 

funkčných, behaviorálnych a biochemických zmien, navodených hypoxicko-ische-

mickými stavmi v priebehu prenatálného a skorého postnatálného vyvinu a štúdiu 

relatívnej bezpečnosti potenciálnych, ako aj v klinickej praxi používaných, liečiv a 

chemických látok, ako sú pyridoindolové deriváty, fenytoín, beta-aescín, líthium 

carbonicum retard, etofyllin clofibrat, cyklofosfamid, venlafaxín, herbicid MPCA 

(Dubovický 2010; Mach a spol., 2009; Navarová a spol., 2004, 2006; Ujházy a spol., 

2006; 2008; 2012). 

V ostatnom čase sa na viacerých pracoviskách popri klasických teratologických 

prístupoch rozvíjajú aj alternatívne in vitro metódy. Napriek skromným materiál-

nym podmienkam na slovenských pracoviskách, zaoberajúcich sa experimentál-

nou a klinickou teratológiou, sa dosiahli významné a medzinárodne porovnateľné 

výsledky. Sú súčasťou prednášok, postrov, publikácií, ako aj obhájených grantov a 

medzinárodných projektov. Viacerí vedeckí pracovníci, sú členmi medzinárodných 

organizácií, ako Európska teratologická spoločnosť (ETS), Európska toxikologic-

ká spoločnosť (EUROTOX), Neurobehaviorálna teratologická spoločnosť (NBTS). 

Domáca Slovenská toxikologická spoločnosť (SETOX), založená v roku 2006, v spo-

lupráci s Ústavom experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV v Bratislave vy-

dáva svoj vlastný medzinárodný časopis Interdisciplinary Toxicology, indexova-

ný v databáze PubMed a pravidelne sa v ňom publikujú aj práce z oblasti vývinovej 

toxikológie. 

Záverom príspevku je potrebné zdôrazniť, že československá teratológia prešla 

za uplynulé roky veľký kus cesty. Od založenia odboru viedla cesta k jeho rozma-

chu v oblasti klinického a experimentálneho výskumu, pedagogickej činnosti, za-

loženiu teratologických a prenatálnych poradní. Využitie moderných metodických 

prístupov, ako napríklad diagnostika DNA, ultrasonografické zobrazenie embrya a 

plodu, zobrazovacie metódy magnetickej rezonancie, monitorovanie vitality plodu, 

stanovenie α-proteínov v plodovej vode a v materskom sére, prispievajú k účinnej 

prevencii, diagnostike a terapii a môžu pozitívne ovplyvniť reprodukčné zdravie 

budúcej populácie. Nevyhnutný je však interdisciplinárny prístup, spolupráca od-

borníkov z klinickej a experimentálnej praxe. Je potrebné študovať príčiny a me-

chanizmy vzniku abnormálneho štrukturálneho a funkčného vývinu na všetkých 
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urovniach in vitro, in vivo, ale aj in silico. Pre odborníkov, ktorí sa venujú abnor-

málnemu vývinu a jeho dôsledkom, sa ešte stále otvárajú nové možnosti riešenia 

širokého spektra doteraz nezodpovedaných otázok a odpovedí.

Poznámka: Autori sa ospravedlňujú kolegom, zaoberajúcim sa experimentálnou a 

klinickou teratológiou, ak svoje meno v príspevku nenašli. 
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História

Základy súčasného ústavu sa začali formovať krátko po 2. svetovej vojne v roku 

1947, kedy z dôvodu zvýšených nárokov na hodnotenie kvality nových chemických 

produktov vzniká v Bratislave v rámci spoločnosti Lúčobné a farmaceutické závody, 

n.p. Hlohovec, samostatné Oddelenie biologickej kontroly, ktorého vedúcim sa stal 

Dr. F. V. Selecký. V roku 1950, Lúčobné a farmaceutické závody, n.p. Hlohovec 

založili Oblastný výskumný ústav farmaceutický. Jeho Oddelenie experimentálnej 

medicíny môžeme považovať za skutočný základ súčasného ústavu. Toto Oddelenie 

vykonávalo deskriptívnu farmakologickú analýzu širokého spektra biologicky ak-

tívnych látok (napr. folikulárny hormón, včelí jed), ako aj rutinné hodnotenie ich 

toxicity. V roku 1951, z dôvodu nedostaku zdravých štandardizovaných experimen-

tálnych zvierat, na podnet akademika D. Blaškoviča a akademika V. Thurzu, vzniká 

Výskumná chovná stanica laboratórnych zvierat lokalizovaná na Dobrej Vode, okres 

Trnava. V tom istom roku bol Oblastný výskumný ústav farmceutický včlenený 

do Výskumného ústavu farmácie a biochémie v Prahe. Výskumné aktivity tohoto 

pracoviska boli sústredené hlavne na štúdium alkaloidov, hormónov, purínových 

derivátov, opticky aktívneho efedrínu a biologicky aktívnych látok odvodených od 

antimónu. V roku 1953 bol ústav inkorporovaný v rámci novozaloženej Slovenskej 

akadémie vied do Ústavu chemickej technológie a organických látok. V tomto ob-

dobí sa vedecká činnosť začína orientovať na základný výskum, napr. na výskum 

alkaloidov s hypotenzívnymi účinkami alebo kardioaktívne glykozidy izolované z 

voľne rastúcich druhov rastlín. V roku 1963 sa Centrálne laboratóriá farmakoló-

gie Ústavu organickej chémie a biochémie Československej akadémie vied v Prahe 

a Oddelenie farmakológie prírodných látok Chemického ústavu SAV v Bratislave 

spolu s Výskumným centrom pre chov laboratórnych zvierat na Dobrej Vode spo-

jili a vytvorili samostatný Farmakologický ústav ČSAV s oddeleniami v Prahe a 

Bratislave. Pri vzniku samostatného Farmakologického ústavu zohrala kľúčovú 

úloha prof. H. Rašková. Hlavný vedecký záujem pracoviska v Bratislave bol zamer-

aný na výskum mechanizmov pôsobenia rôznych endogénnych syntetických látok 

na synaptickú transmisiu periférneho a centrálneho nervového systém, periférnych 

a koronárnych ciev, myokardálnu kontraktilitu a vedľajšie účinky antituberkulotík. 

V roku 1969 sa slovenské pracovisko Farmakologické ústavu ČSAV osamostatňuje a 

vzniká Ústav experimentálnej farmakológie SAV pod vedením doc. F.V. Seleckého. 

Od tohoto obdobia sa ústav zaoberá výskumom receptorovej špecificity a mecha-

nizmov pôsobenie rôznych farmakologicky aktívných látok (blokátory alfa- a be-

ta-adrenergických receptorov, biogénne amíny, teofylín, papaverín, pyrazolidín, 

lokálne anestetiká). V rámci štúdie mechanizmov pôsobenia karbidínu, bolo syn-

tetizované nové neuroleptické liečivo stobadín. Charakterizovali sa membránovo-

stabilizačné účinky, alfa-adrenolytické a antihypoxické účinky tejto látky. Výskum 

farmakodynamiky sa koncentroval hlavne na systémovú farmakológiu, ako kardio-
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vakulárna farmakológi, neurofarmakológia, farmakológia hladkého svalu, bunková 

a biochemická farmakológia. Významné miesto zohráva farmakokinetika orien-

tovaná na výskum metabolizmu a osudu biologicky aktívnych látok o organizme. 

Ďalej sa rozvíjal smer teoretického modelovania farmakokinetiky liečiv v ľudskom 

a zvieracom organizme. Intenzívne sa začína rozvíjať aj toxikológia na pracovisku 

na Dobrej Vode a teratológia a vývinová toxikológia v Bratislave. V roku 2009 sa 

názov ústavu rozširuje na Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV 

a pracovisko sa zameriava na komplexný farmakologický a toxikologický vyskum 

syntetických a prírodných látok s farmakoterapeutickými vlastnosťami. 

Vedecko –výskumná činnosť pracoviska

Pracovisko sa dlhodobo venuje výskumu a vývoju nových potencionálnych liečiv 

s možnosťou ich uplatnenia v klinickej praxi. Výskum sa zameriava na štúdium 

chronických, spoločensky závažných ochorení s dôrazom na zápalové procesy. 

Výskum realizuje na rôznych experimentálnych úrovniach, ako sú molekulové a 

matematické modely, chemické systémy, bunky a bunkové kultúry, tkanivá a izo-

lované orgány alebo celé živočíšne organizmy. Ťažiskovými smermi výskumu sú: 

• Zápalový proces ako mechanizmus vzniku civilizačných ochorení 

• Návrh a syntéza potencionálnych liečiv

• Mechanizmy receptorovej a nereceptorovej interakcie liečiv 

• Farmakokinetika, metabolizmus a toxikológia liečiv a iných xenobiotík

Konkrétne: 

• molekulárne princípy ovplyvnenia aktivity a apoptózy fagocytov

• výskum histamínového H4R receptora 

• celulárne a funkčné aspekty farmakologickej modulácie aktivity proteínki-

názy C

• imunosupresívna liečba a ovplyvnenie redoxnej rovnováhy organizmu na 

animálnom modely reumatoidnej artritídy 

• pyridoindolové deriváty v podmienkach experimentálneho modelu neuro-

degenerácie 

• zlyhanie mozgového energetického metabolizmu v patobiochemickom me-

chanizme hypoxicko-ischemického poškodenia mozgu 

• sociálny stres ako rizikový faktor včasného rozvoja hypertenzie u predispo-

novaných jedincov

• molekulové modelovaníe, syntéza a biologická aktivita substituovaných py-

ridoindolov ako bifunkčných agens v prevencii diabetických komplikácií 
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• modulácia kalciových púmp na úrovni sarkoplazmatického retikula, erytro-

cytov a pankreatických beta-buniek vo vzťahu k diabetu

• štúdium pôsobenia reaktívnych foriem kyslíka a dusíka na vysokomolekulo-

vý hyalurónan, synoviocyty a chondrocyty 

• prenatálne „programovanie“ mentálnych porúch

• in silico, in vitro a ex vivo výskum vybraných antiinfekčných látok 

• teoretický skríning substituovaných pyridoindolov ako potenciálnych látok s 

„multi-target“ účinkom v prevencii a liečbe niektorých chronických ochorení

• matematické modelovanie transportných a efluxných mechanizmov 

• štrukturálne podmienené navrhovanie liečiv na diagnózu a liečenie neuro-

logických ochorení 

• vývinová neurotoxicita antidepresívnych liekov s dôrazom na neurobehavi-

orálny vývin a neuroendokrinné regulácie 

• štúdium mechanizmov a možností skorej detekcie embryofetálneho poško-

denia v dôsledku intrauterinnej a perinatálnej hypoxie 

Pedagogická činnosť pracoviska

Ústav realizuje doktorandské štúdium ako externá vzdelávacia inštitúcia v spolu-

práci s vysokými školami. Študijný program farmakológia uskutočňuje v spolupráci 

s Jesseniovou lekárskou fakultou UK v Martine a Farmaceutickou fakultou UK v 

Bratislave, študijný program biochémia v spolupráci s Prírodovedeckou fakultou 

UK a Fakultou chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave.

Vedeckí pracovníci ústavu externe prednášaju na vysokých školách: 

• Prírodovedecká fakulta UK Bratislava, Katedra živočíšnej fyziológie a 

etológie

Vybrané kapitoly z psychofarmakológie (Mojmír Mach)

Základy experimentálnej teratológie (Eduard Ujházy) 

Využitie etológie vo vývinovej neurotoxikológii (Michal Dubovický)

• Fakulta telesnej výchovy a športu UK Bratislava, Katedra športovej ki-

nantropológie

Možnosti farmakologického ovplyvnenia výkonu športovca. Dopingová 

kontrola (Radomír Nosaľ)

• Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU Bratislava, Ústav 

biochémie, výživy a ochrany zdravia 

Biomolekulový dizajn (Lucia Račková) 
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Iná odborná činnosť

Ústav v úzkej spolupráci so Slovenskou toxikologickou spoločnosťou SETOX vy-

dáva medzinárodný recenzovaný vedecký časopis Interdisciplinary Toxicology 

indexovaný vo viacerých svetových časopiseckých databázach. Pravidelne sa 

zúčastňuje na príprave medzinárodných medziodborových toxikologických kon-

ferencií TOXCON. 

Toxikologické pracoviská ústavu (Oddelenie toxikológie a chovu laboratórnych 

zvierat detašované na Dobrej Vode, Laboratórium vývinovej a behaviorálnej toxi-

kológie a Laboratórium tkanivových kultúr) vykonáva svoju výskumnú činnosť v 

súlade zo zásadami Správnej laboratórnej praxe (SLP). Na pracovisku sa vykoná-

vajú toxikologické štúdie podľa smerníc OECD (akútne, subchronické, chronické 

a reprodukčné). 

Detašované pracovisko na Dobrej Vode sa venuje aj chovu malých laboratór-

nych zvierat (potkan, myš, morča a králik) a výrobe certifikovanej stravy pre la-

boratórne zvieratá. V spolupráci so zahraničnými partnermi sa realizujú biotech-

nologické štúdie (BIOVENDOR, Česká republika a ScioTek, Rakúsko). Na animál-

nych modeloch sa produkujú hyperimúnne séra na výrobu diagnostických kitov. 

Významné projekty riešené na ústave s uvedením zodpovedného riešiteľa

7. Rámcový program 
• Virtuálna fyziológia človeka (Mária Ďurišová)

COST 
• Detegovanie evolučnej „hot spots“ rezistencie antibiotík v Európe (Mária 

Ďurišová)

• Matematické modelovanie transportných a efluxných mechanizmov pre vývoj 

nových stratégií na boj proti antibiotickej rezistencií (Mária Ďurišová

• Chémia neenzymatických proteínových zmien (Mária Ďurišová)

• Štrukturálne podmienené navrhovanie liečiv na diagnózu a liečenie neurolo-

gických ochorení (Magdalénia Májeková) 

• Nové pokroky vo výskume histamínového H4R receptora (Radomír Nosáľ)

Bilaterálne projekty
• In vitro a in vivo modely artrických procesov určené na štúdium mechaniz-

mov zápalu a oxidačného stresu. Nové perspektívy liečenia artritídy (Katarína 

Bauerová)
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• Regulácia syntézy cytokínov počas rozvoja zápalového procesu v mozgu a iných 

tkanivách (Katarína Bauerová)

APVV
• Molekulárne princípy ovplyvnenia aktivity a apoptózy fagocytov. Príspevok 

k novej stratégii farmakologickej modulácie zápalových procesov (Radomír 

Nosáľ)

• In silico, in vitro a ex vivo výskum vybraných antiinfekčných látok (Magdaléna 

Májeková)

Štrukturálne fondy EÚ, operačný program Výskum a vývoj 
• Hodnotenie prírodných látok a ich výber pre prevenciu a liečbu civilizačných 

ochorení (Ľubica Horáková)

• Centrum excelentnosti pre glykomiku (Štefan Bezek) 
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Minulosť a súčasnosť experimentálneho a klinického výskumu na Ústave 
farmakológie a klinickej farmakológie LFUK

Viera Kristová, Martin Wawruch, Milan Kriška, Monika Laššánová, 
Jana Tisoňová, Miriam Petrová, Róbert Vojtko

História

Československá štátna univerzita v Bratislave začala pôsobiť od júla 1919 a 11. 

novembra 1919 bola premenovaná na Univerzitu Komenského. Medzi jej prvé 

fakulty patrila Lekárska fakulta UK. Od roku 1919 pôsobí na Lekárskej fakulte 

Farmakologický ústav, ktorého zakladateľom a prvým prednostom bol Prof. 

MUDr. Bohuslav Polák (1919-1938). Po ňom nasledovali Prof. MUDr. František 

Švec, DrSc. (1939-1948), MUDr. Alojz Hasík (1948-1964), doc. MUDr. Vladimír 

Kovalčík, CSc. (1964-1988) a doc. MUDr. Ida Huzuláková, CSc. (1988-1991). V 

rokoch 1991-2006 bol prednostom ústavu prof. MUDr. Milan Kriška, DrSc. Od 

roku 2006 do súčasnosti vedie ústav Prof. MUDr. Viera Kristová, CSc. V priebehu 

rokov sa menil názov ústavu, ktorý odrážal jeho aktivity, a to na Ústav pre farma-

kológiu a farmakognóziu (1921), Katedru farmakológie, Farmakologický ústav a od 

roku 2009 na Ústav farmakológie a klinickej farmakológie LF UK.

Pedagogická činnosť pracoviska

Hlavnú časť práce na ústave tvorí pedagogická činnosť, v rámci ktorej vyučujeme 

predmet farmakológia v 3. a 4. ročníku (všeobecné lekárstvo: 316 študentov, zub-

né lekárstvo: 40 študentov), výučba zahraničných študentov v anglickom jazyku 

(všeobecné lekárstvo: 101 študentov a zubné lekárstvo: 44 študentov), t. j. celko-

vo 510 študentov. Predstavuje to najväčší počet študentov spomedzi lekárskych 

fakúlt SR a ČR a vyžaduje to enormnú záťaž pre pracovníkov ústavu. Okrem toho 

vyučujeme povinne voliteľný predmet klinická farmakológia v 5. ročníku. 

Rozsah výučby predmetu farmakológia predstavuje 72 hod. prednášok a 48 hod. 

cvičení. Vo výučbe uplatňujeme princípy problémovo - orientovanej výučby (POV) 

už 15 rokov, v rámci ktorej sa riešia klinické prípady (kazuistiky) so zameraním na 

výber konkrétneho lieku pre konkrétneho pacienta. Spôsob výučby metódou POV 

je pre študentov atraktívnejší, tvorivejší, s väčšou retenciou vedomostí využiteľných 

pre lekársku prax. Okrem výučby farmakológie sa pracovníci ústavu podieľajú na 

vedení diplomových prác študentov LFUK, ktoré sú na fakulte povinné.
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Vedecko –výskumná činnosť pracoviska

Experimentálny výskum: V 60. a 80. rokoch minulého storočia bol výskum 

zameraný predovšetkým na problematiku fetálnych ciev – štúdium faktorov 

podieľajúcich sa na premene fetálneho typu cirkulácie na typ dospelých (ductus 

arteriosus, pľúcne a umbilikálne cievy) - štúdium reaktivity izolovaných fetálnych 

ciev na prostaglandíny, polypeptidy a rôzne farmaká v podmienkach perfúznej 

metódy. 

Od 80. rokov po súčasnosť sa ústav zameriava na výskum nasledovnej problematiky:

• Výskum problematiky endotelu u fetálnych ciev, neskôr u ciev z dospelých 

zvierat. 

• Vplyv rôznych faktorov na endotel v podmienkach perfúznej metódy (hypo-

xia, vazokonstrikčné látky, fyzikálne faktory).

• Štúdium účinkov farmák na modeloch poškodenia endotelu in vitro.

• Hodnotenie endotelovo-protektívnych účinkov farmák na experimentál-

nych modeloch poškodenia endotelu (pentoxifylín, sulodexid, polyfenolické 

látky.

• Experimentálny model streptozotocínového diabetu a hodnotenie účinku 

sulodexidu, a iných látok na endotelovú dysfunkciu.

• Štúdium mechanizmov hypertenzie vo vzťahu k úlohe endotelom produko-

vaného konstrikčného faktoru (EDCF). 

• Ovplyvnenie reaktivity ciev (a. femoralis, a. renalis) nesteroidnými antiflo-

gistikami-analgetikami a štúdium úlohy endotelu v tejto reaktivite.

• Využitie počítačového modelovania v hodnotení cievnej reaktivity v pod-

mienkach perfúznej metódy (cievna senzitivita, stredný čas vazokonstrikč-

nej odpovede a rýchlostná konštanta relaxácie segmentov a. renalis).

• Vplyv nesteroidných antiflogistík na ischemicko-reperfúzne poškodenie a 

vplyv statínov na zníženie tohto rizika.

Klinicko-farmakologický výskum: V súčasnosti je zameranie ústavu v oblas-

ti klinickej farmakológie na analýzu utilizácie liečiv s aspektom na liekovú bez-

pečnosť a percepciu rizika, hodnotenie kvality farmakoterapie u rizikových skupín 

populácie (starší ľudia, gravidita). V rámci výskumu zameraného na analýzu far-

makologickej liečby u starších pacientov boli použité viaceré indikátory kvality: 

hodnotenie používania liečiv potenciálne nevhodných pre starších ľudí a farmák 

s anticholínergickými účinkami, nežiaduce účinky vedúce k hospitalizácii a fak-

tory pacienta zvyšujú pravdepodobnosť manifestácie týchto nežiaducich účinkov. 

V spolupráci s Farmaceutickou fakultou bola realizovaná dotazníková štúdia zame-
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raná na vnímanie rizika voľnopredajných liečiv staršími pacientmi. Používanie an-

tibiotík v liečbe infekcií dolných dýchacích ciest u geriatrických pacientov bolo hod-

notené z farmakoekonomického hľadiska použitím analýzy efektívnosti nákladov.

Okrem toho sa ústav venuje aj farmakoekonomickému hodnoteniu farmakote-

rapie a kardiovaskulárnemu riziku nesteroidových protizápalových liekov vo vzťa-

hu k farmakoterapii (nežiaduce účinky, liekové interakcie). 

V spolupráci s Ústavom experimentálnej endokrinológie SAV sa na našom ústa-

ve realizovali viaceré projekty zamerané na štúdium pohlavne podmienených roz-

dielov v účinkoch farmák (kofeín, ginko biloba) na rôznych stresových modeloch. 

V rámci spolupráce s Drug Safety Research Unit v Southamptone (UK) sa ústav 

podieľal na projekte farmakovigilancie (metóda Prescription Event Monitoring) sta-

novovania rizika vaginitídy u žien po antibiotickej liečbe a po liečbe antidepresívami.

Iná odborná činnosť

V rámci Ústavu farmakológie a klinickej farmakológie (ÚFaKF) pôsobí Centrum 

klinickej farmakológie pre hodnotenie liekov, ktoré organizuje edukačné kurzy 

z farmakovigilancie, kurzy komunikácie pri riziku liekov a zastrešuje činnosť ne-

závislého, konzultačného Liekového informačného centra (LIC), ktoré vzniklo v 

máji 1997 s podporou Ministerstva zdravotníctva SR. Od roku 2002 je členom 

medzinárodného registra liekových centier Society of Hospital Pharmacists v 

Austrálii, ktoré združuje 52 liekových centier z celého sveta. LIC poskytuje bez-

platne nezávislé expertné a klinicko-farmakologické konzultácie pre odbornú zdra-

votnícku verejnosť z celého Slovenska. 

Pracovníci ústavu vykonávajú expertíznu a oponentskú činnosť, posudzujú lie-

čivá v rámci registračného procesu, úzko spolupracujú so Štátnym ústavom pre 

kontrolu liečiv ako aktívni členovia Komisie pre bezpečnosť liečiv. Ústav spolupra-

cuje s Uppsala Monitoring Centre v programe zameranom na bezpečnosť liekov.

Ústav farmakológie a klinickej farmakológie pravidelne, už 30 rokov, organizuje 

seminár o nových liekoch – Medicamenta Nova a spolupodieľa sa na organizova-

ní Konferencie klinickej farmakológie a Farmakologických dní (2009). Pracovisko 

organizovalo niekoľko medzinárodných kongresov z klinickej farmakológie detské-

ho veku (1985, 1987, 1989) a sympózia o nežiaducich účinkoch liekov u detí (1990). 

V poslednom období organizoval ústav medzinárodné sympózium pod patronátom 

EMA a WHO s účasťou expertov pre problematiku Communication in safety of 
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patients (2010), čo bolo odrazom medzinárodnej spolupráce v projektoch ENCePP 

(EMA, EÚ) zameraných na predikciu rizika a bezpečnosti pacienta.

Významné grantové projekty VEGA MŠ SR riešené na ústave:

• Farmakologické ovplyvnenie regulačných mechanizmov cievnej steny počas 

hypoxie a spazmov (vedúci projektu: prof. MUDr. Milan Kriška, DrSc.).

• Štúdium endotelovo-protektívnych účinkov farmák na experimentálych mo-

deloch poškodenia endotelu (vedúci projektu: Prof. MUDr. Viera Kristová, CSc.). 

• Metodický uniformný prístup pre matematické modelovanie osudu a účin-

ku biologicky aktívnych látok v organizme (medzinárodný projekt COST 

B15 riešený v spolupráci so Strojníckou fakultou STU) (vedúci projektu: 

Prof. Ing. Ladislav Dedík, CSc., Prof. MUDr. Viera Kristová, CSc.).

• Neuroendokrinné mechanizmy vo vzťahu k psychickému stavu a k účin-

kom psychofarmák (v spolupráci s Ústavom experimentálnej endokrinológie 

SAV) (vedúci projektu: Prof. PharmDr. Daniela Ježová, DrSc., Prof. MUDr. 

Viera Kristová, CSc.).

• Ischemicko reperfúzne poškodenie v experimentálnom diabete typu 2 a 

možnosti jeho farmakologického ovplyvnenia (v spolupráci s Ústavom expe-

rimentálnej farmakológie SAV) (vedúci projektu: RNDr. Ružena Sotníková, 

PhD., Prof. MUDr. Viera Kristová, CSc.). 

• Nové počítačové metódy pre analýzu osudu a účinku biologicky aktívnych 

látok (v spolupráci so SF STU).

• Osobitosti farmakoterapie v geriatrii a možnosti hodnotenia jej kvality (ve-

dúci projektu: Doc. MUDr. Martin Wawruch, PhD.).

• Percepcia rizika – kľúčový faktor ich utilizácie (vedúci projektu: prof. MUDr. 

Milan Kriška, DrSc.).

V ostatných rokoch sa ústav zapojil do riešenia grantov spolufinancovaných 

Európskym fondom regionálneho rozvoja:

• Vybudovanie Centra excelentnosti pre náhle cievne mozgové príhody 

na Lekárskej fakulte UK v Bratislave (vedúci projektu: Prof. MUDr. Peter 

Turčáni, CSc.).

• Dobudovanie Centra excelentnosti pre náhle cievne mozgové príhody 

na Lekárskej fakulte UK v Bratislave (vedúci projektu: Prof. MUDr. Peter 

Turčáni, CSc.).

• Tvorba študijného programu MPH (Master of Public Health) na Univerzite 

Komenského v Bratislave v anglickom jazyku (vedúci projektu: Prof. MUDr. 

Ľudmila Ševčíková, CSc.).
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Katedra farmakológie a toxikológie (pôvodne Katedra farmakodynamiky 

a toxikológie) vznikla v roku 1960 po zlúčení farmaceutických fakúlt do 

celoštátnej fakulty v rámci ČSR. Avšak jej história siaha až do čias kreovania sa-

mostatného štúdia farmácie na Slovensku po zatvorení českých vysokých škôl v 

roku 1939. V tomto roku bol prednostom Ústavu farmakológie a farmakognózie LF 

UK prof. MUDr. F. Švec. Činnosť katedry sa začala pod vedením MUDr. Františka 

Inczingera, CSc. V priebehu 60-tych rokov sa budovali experimentálne laboratóriá, 

aby sa okrem pedagogickej práce mohla uskutočňovať aj vedecká činnosť v oblas-

ti farmakologicko-toxikologickej, farmakologicko-biochemickej a morfologickej. 

Dôležitou súčasťou histórie bolo vybudovanie zverinca, ktorý slúži po náročnej 

rekonštrukcii až do dnešných dní a spĺňa kritériá Správnej laboratórnej praxe. 

V roku 1970 bolo zriadené pod vedením prof. MUDr. Františka Šveca, DrSc. sa-

mostatné vedecko-výskumné farmakologické pracovisko, ktoré bolo v roku 1980 

pričlenené ku Katedre farmakodynamiky a toxikológie. V rokoch 1990–2005 bol 

vedúcim katedry prof. MUDr. Pavel Švec, DrSc., ktorý výraznou mierou prispel k 

profilovaniu katedry, ale neskoršie aj ako dekan participoval na rozvoji fakulty. V 

rokoch 2005–2010 viedol katedru prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc., ktorý nas-

meroval vedecký výskum katedry na štúdium mechanizmov liečiv na molekulárnej 

úrovni. Od septembra r. 2010 je vedúcou katedry doc. RNDr. Ingrid Tumová, CSc.

Od svojho vzniku v roku 1960 katedru tvorili dve oddelenia – oddelenie far-

makológie a toxikológie a oddelenie farmakologickej propedeutiky. V roku 2010 

vzhľadom na potreby farmaceutickej praxe, dlhoročné skúsenosti vo výučbe, ale aj 

orientácii vo výskume bolo na katedre zriadené aj oddelenie klinickej farmakológie 

a farmakoterapie. 

Edukačná činnosť katedry je mimoriadne rozsiahla. Učitelia participujú vo 

výučbe na troch stupňoch vysokoškolského štúdia – bakalárskeho – v odbo-

re Zdravotnícke a diagnostické pomôcky, magisterského – v odbore Farmácia a 

doktorandského v odbore – Farmakológia. V bakalárskom programe zabezpečujú 

výučbu 6 predmetov a v magisterskom 11 predmetov v slovenskom i anglickom 

jazyku. Učitelia katedry participujú aj v prednáškových cykloch univerzity tretieho 

veku a na programoch kontinuálneho vzdelávania farmaceutov a lekárov v spolu-

práci s profesijnými komorami. Rozsiahla pedagogická činnosť na katedre si vy-

žiadala zvýšenie počtu pracovníkov , ale aj ich kvalifikačný rast. V súčasnosti je 

katedra konsolidovaná, má dostatočný počet odborných pracovníkov (profesorov, 

docentov, odborných asistentov), má adekvátnu vekovú štruktúru a dostatočný po-

čet doktorandov. 

Vedecko-výskumná činnosť katedry je rozsiahla, pričom stále nadväzuje na 

problematiku, ktorá sa začala riešiť už v 60-tych rokoch minulého storočia, kedy 
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sa tímy katedry začali zaoberať problematikou kardiovaskulárnych ochorení. V 

tom čase boli zavedené animálne modely humánnych ochorení – hypertrofie my-

okardu, kardiomyopatií, ischemickej choroby srdca, dysrytmií. V sedemdesiatych 

a osemdesiatych rokoch minulého storočia pribudli modely hyperlipidémií, atero-

sklerózy a ich ovplyvnenie blokátormi Ca2+ , statínmi, fytosterolmi či beta-blo-

kátormi... V 90-tych rokoch sa metodický prístup riešenia uvedenej problematiky 

rozšíril zavádzaním metód molekulárnej biológie, genomiky, čo súviselo s častými 

pobytmi pracovníkov katedry na zahraničných univerzitách a novým prístrojovým 

vybavením laboratórií. Počas celej existencie katedry sa pracovníci zaoberajú aj zá-

kladným skríningom látok, zosyntetizovaných na chemicky zameraných katedrách 

Farmaceutickej fakulty – betablokátorov, blokátorov kalciových kanálov, antidys-

rytmík, potenciálnych antiflogistík, lokálnych anestetík, spazmolytík a aj fytofar-

mák. Štúdium účinkov beta-blokátorov viedlo k objasneniu mechanizmu vzniku 

rebound fenoménu po prerušení ich podávania, a to na úrovni funkčnej, morfo-

logickej i biochemickej. Dôležitou súčasťou výskumu je aj problematika klinickej 

farmácie, ide najmä o analýzu farmakoterapie vybraných ochorení v medicínskej 

praxi, rizika liečby detských pacientov vzhľadom k „off label“ podávaným liekom, 
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Analýza ú inkov látok na KVS -vplyv beta-
blokátorov na metabolizmus srdcového svalu.
Ischemicko-reperfúzne poškodenie srdca a mo nosti
farmakologického ovplyvnenie. Morfologické a
histologické zmeny spôsobené rozvojom KVO. Pokusy
in vivo, in vitro

Analýza ú inkov látok na KVS - rebound
fenomén po beta-blokátoroch, antiarytmická aktivita
Vz ah štruktúry a ú inku LA -pentakaín, heptakaín,
karbizokaín. Pokusy in vivo, in vitro

Analýza ú inkov látok na KVS - sledovanie
vplyvu známych i novosyntetizovaných lie iv na
funkciu srdca, ciev, obli iek, ovplyvnenie génovej
expresie v rôznych experimentálnych modeloch KVO.
Analýza mechanizmov ú inku lie iv na molekulárnej,
celulárnej a tkanivovej úrovni.
Analýza ú inkov látok na KVS – farmakoterapia 
ischemického myokardu, zlyhávajúceho srdca, 
diabetickej kardiomyopatie, výskum v oblasti lie ivami 
indukovanej kardiotoxicity
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starších pacientov, riešenie liekových interakcií, nežiaducich účinkov, optimalizá-

ciu dávkových schém antibiotík pacientov so zmenenou farmakokinetikou, riešenie 

farmakoterapeutických problémov v lekárni a pod. V 90-tych rokoch bol vypraco-

vaný projekt Chráňme si svoje srdce, ktorého cieľom bolo sledovanie rizikových fak-

torov srdcovo-cievnych ochorení v podmienkach lekárne. Výsledky tohto projektu 

ovplyvnili aj poskytovanie lekárenskej starostlivosti v mnohých verejných lekár-

ňach na celom Slovensku, kde sa vyšetrovanie krvného tlaku, hladiny cholesterolu, 

triacylglycerolu a glukózy stali každodennou realitou.

V súčasnosti výskum katedry možno rozdeliť do niekoľkých smerov:

1. Problematika kardiovaskulárnych ochorení, analýza účinkov látok 
ovplyvňujúcich kardiovaskulárny systém

• Patofyziológia a farmakoterapia ischemického myokardu, zlyhávajúceho 

srdca, diabetickej kardiomyopatie – analyzujú sa poruchy kontraktílnej a 

elektrickej aktivity, študuje sa programovaná (apoptóza, nekroptóza) a ne-

programovaná (nekróza) bunková smrť vo vzťahu k oxidačnému stresu 

sprostredkovanému cez angiotenzínové receptory I (AT1), beta-adrenergnej 

stimulácii a Ca2+/kalmodulín-dependentnej proteínkináze II (CaMKII). V 

tejto problematike sa dosiahli originálne výsledky. Zistilo sa, že inhibícia 

CaMKII zvyšuje postischemické obnovenie systolického, koncovo-diasto-

lického tlaku vyvinutého ľavou komorou a mieru relaxácie a kontrakcie, re-

dukuje obsah proteínov regulujúcich novo-objavenú formu bunkovej smrti 

– nekropózu, pôsobí antiapoticky.

• Výskum v oblasti dysrytmií a zlyhávania srdca – identifikácia triadínu, váp-

nik regulujúceho proteínu, ako proteínu zodpovedného za elektrickú nesta-

bilitu srdca a rozvoj srdcového zlyhania u myší. Triadín hrá kľúčovú úlohu 

pri otváraní vápnik uvoľňujúceho kanála (ryanodínový receptor), ak je dys-

funkčný, dochádza k nekontrolovanému uvoľňovaniu vápnika, čo sa klinicky 

prejavuje predovšetkým katecholaminergnými komorovými tachykardiami.

• Výskum v oblasti liečby hypertenzie, identifikácia okamžitých účinkov blo-

kátorov vstupu vápnika na morfológiu artérií u hypertenzných potkanov.

• Úloha NO vo funkčných zmenách po izoprenalínom navodenom srdcovom 

zlyhávaní. Úloha endotelínov a rastových faktorov pre kardiomyocyty v 

tomto modeli. Skúmanie možného protektívneho účinku endotelínu-1 voči 

beta adrenergicky navodenej apoptóze in vivo.

• Výskum v oblasti farmakologického ovplyvnenia kmeňových buniek pri po-

škodení srdca antracyklínovými cytostatikami. Farmakologická m obilizácia 
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kmeňových buniek z kostnej drene a farmakologická modulácia ich zachyte-

nia v poškodenom tkanive.

• Ovplyvnenie génovej expresie v rôznych experimentálnych animálnych 

modeloch kardiovaskulárnych ochorení vrátane hypertenzie, ischemicko-

reperfúzneho poškodenia myokardu, hypercholesterolémie, srdcového zly-

hávania. Charakteristika zmien v expresii vybraných génov vplyvom liečiv. 

Génová a genómová analýza ako nová stratégia diagnostiky, stratifikácie a 

liečby pacientov s fibriláciou predsiení.

• Štúdium úlohy cholinergnej inervácie vo fyziológii a patológii srdca. 

2. Štúdium farmakologických vlastností novosyntetizovaných látok s 
beta-adrenolytickou, antiarytmickou, antifl ogistickou, vazoaktívnou, 
antidiabetickou aktivitou. Vzťah medzi chemickou štruktúrou a 
biologickou aktivitou. 

3. Projekty, ktoré súvisia priamo s klinickou praxou – analýza 
farmakoterapie rizikových skupín pacientov predovšetkým detí a 
seniorov so zreteľom na nežiaduce účinky liečiv a klinicky závažné 
interakcie. 

Vedecký výskum sa realizuje v širokej spolupráci s domácimi i zahraničnými 

pracoviskami. Pracovníci katedry sú riešiteľmi projektov VEGA, APVV, EFSD, 

ASFEU, čo umožňuje realizáciu aj náročných úloh. Nemenej dôležité pre katedru 

sú aj grantové úlohy riešené mladými pracovníkmi – granty UK, granty FaF UK. 

Vďaka intenzívnemu pracovnému nasadeniu pracovníkov katedry a rozsiahlej me-

dzinárodnej spolupráci, katedra má výsledky úspešne prezentované v zahraničných 

i domácich časopisoch a zborníkoch, ako aj na mnohých vedeckých podujatiach vo 

forme posterov, prednášok, či vyžiadaných prednášok.

Doc. RNDr. Ingrid Tumová, CSc.
e-mail: tumova@fpharm.uniba.sk
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Hlavné zameranie pracoviska:

Výskum pracoviska je orientovaný na farmakológiu dýchacieho systému so zame-

raním na: 

• sledovanie antitusickej aktivity látok,

• poznanie mechanizmov účinku látok z hľadiska účasti receptorových sys-

témov, využitie bronchodilatačnej, protizápalovej a analgetickej aktivity lá-

tok v modulácii kašľového reflexu a bronchokonstrikcie s praktickým výstu-

pom v klinických podmienkach

• sledovanie úlohy oxidu dusnatého v udržiavaní a zmenách tonusu hladkej 

svaloviny dýchacích ciest,

• spoluprácu s výrobcami liečiv pri vývoji látok, ovplyvňujúcich funkcie ob-

ranných reflexov dýchacích ciest, čo umožňuje metodické vybavenie pra-

coviska, analýzu účinkov a možností uplatnenia fytofarmák v liečbe kašľa v 

medzinárodnej spolupráci s profesorom Khanom, 

• mechanizmy pôsobenia škodlivín vonkajšieho prostredia na reaktivitu dý-

chacích ciest  in vitro a in vivo s možnosťou farmakologického ovplyvnenia,

• v spolupráci s Ústavom fyziológie možnosti farmakologickej modulácie hy-

perreaktivity DC pri syndrómu aspirácie mekónia. 

Popri tom sa na pracovisku sleduje: 

• reaktivita hladkého svalu močového mechúra, maternice a vajíčkovodov u 

experimentálnych zvierat a človeka v spolupráci s Urologickou a Ženskou 

klinikou JLF UK a MFN,

• možné využitie inhibítorov aromatáz v prevencii mamárnej karcinogenézy.
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Hlavné zameranie pracoviska:

Hlavným zameraním vedecko-výskumnej činnosti v Ústave farmakológie je rie-

šenie problematiky z  oblasti onkofarmakológie. Jednou z  prioritných oblastí vý-

skumu je štúdium protinádorového účinku prírodne sa vyskytujúcich látok a ich 

syntetických derivátov, vrátane ich potenciálneho antiangiogénneho účinku. 

Ďalšou oblasťou výskumu je štúdium mechanizmov rezistencie na glukokortikoidy 

u vybraných pediatrických ochorení.
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