
AA – skr. 1. alergická anamnéza; 2. alastická anémia; 3. angl. arachidonic acid kys. arachidonová. 

AAA – skr. aneuryzma abdominálnej aorty. 

Aagenasov syndróm – [Aaagenas, Ovstei, *1925, nór. pediater, diabetológ] dedičný lymfedém 

s recidivujúcou cholestázou. 

AAI(R) – skr. angl. druh kardiostimulátora. Elektróda je umiestnená v pravej predsieni a je 

stimulovaná, z nej sa vykonáva aj detekcia. Reakcia je inhibičná, príp. je prítomná frekvenčná 

odpoveď.  

AAT – skr. 1-antitrypsín. 

AAV – skr. 1. adenoasociované vírusy, ktorých replikácia záívisí ood prítomnosti adebnovírusov, napr. 

Dependovirus (Parvoviridae). Nevyvolávajú zjavné choroby, sú však vhodným vektorom pre génovú 

th. 2. ANCA-asociované vaskulitídy, napr. Wegenerova granulomatóza, Churgov-Straussovej 

syndróm, mikroskopická polyangiitída. 

abakavir – {(1S,4R)-4-[2-amino-6-(cyklopropylamino)-9H-purín-9-yl]cyklopent-2-en-1-yl}, C14H18N 6O, 

Mr 286,332; nukleozidový analóg inhibítora reverznej transkriptázy (NRTI), 

kt. sa pouţíva v th. HIV a AIDS. Kmene vírusov rezistentné proti zidovudínu 

(AZT) alebo lamivudínu (3TC) sú obyčajne citlivé na abakavir, kým kmene 

rezistentné proti AZT, ako aj proti 3TC nebývajú citlivé na abakavir. 

Indikácie – th. HIV infekcií. 

Kontraindikácie – hypersenzitivita na zloţky prípravku, hepatopatia. 

Nežiaduce účinky – hyperesenzitivita, kt. môţe byť fatálna (v 90 % prípadov sa dá zistiť pred th. 

genetickým testovaním, či bude pacient reagovať hypersenzitívne) – vysoká horúčka a koţné 

vyráţky, asi v 4 %, ďalej nauzea, vracanie, hnačka, bolesti brucha a ťaţká únava, myalgie a 

artralgie, bolestivý opuch hrdla, dýchavičnosť, kašeľ, bolesti hlavy. Príleţitostne sa zjavuje 

konjuktivitída, vredy v ústnej dutine a hypotenzia. Opísali sa aj srdcové komplikácie. 

Prípravok –  kombinácia s lamivudínom – Kivexa/Epzicom
®
, trojkombinácia so zidovudínom 

a lamivudínom – Trizivir
®
, Ziagen

®
 sol. á 20 mg/ml; tbl. obd. á 300 mg).  

Abaktal
®
 tbl obd (Lek Pharma) – Perfloxacinum 400 mg v 1 obalenej tbl. Antibiotikum; perflocxacín. 

abarelix – acetyl-D-β-napfhylalanyl-D-4-chlorofenylalanyl-D-3-pyridylalanyl-L-seryl-L-N-metyltyrozyl-D-

asparagyl-L-leucyl-L-N(e)-isopropyllyzyl-L-prolyl-D-alanylamid, C72H95ClN14O14, Mr 1416,06; inj. 

antagonista gonadoliberínu (antagonista GnRH). Pouţíva sa primárna v onkológii na zníţenie 

produkcie testosterónu u pacientov s pokročilým symptomatickým karcinómom prostaty, u kt. 

nejestvuje iná th. (Plenaxis
®
).  

abatacept – proteín zloţený z imunoglobulínu spojeného s extracelulárnou doménou CTLA-4, 

molekuly schopnej viazať B7. Abatacept je selektívny modulátor kostimulácie, pretoţe inhibuje 

Abakavit 

Abarelix 
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kostimuláciu T-buniek.  Pouţíva sa v th. reumatoidnej artritídy v prípade nedostatočnej odpovede na 

th. pomocou anti-TNF (Orencia
®
). 

Abbeova-Estlanderova operácia – korekcia defektu pery našitím pásika sliznice z ústnej dutiny 

jednej pery na druhú pri zachovaní krvného zásobovania. 

ABC ― informatika angl. automatic brightness control automatické riadenie jasu. Elektronický obvod 

pouţívaný v televíznom prijímači na udrţanie konštantnej úrovne jasu obrazu. 

abciximab – C6462H9964N1690O2049Sr48, Mr 145 651,1; inhibítor agregácie trombocytov, kt. sa pouţíva 

počas výkonov na vencovitých tepnách, ako aj pri angioplastike na zabránenie adhézie trombocytov 

a tvorby trombu vo vencovitej tepne. Inhibuje glakoproteín IIb/IIIa. Kým jeho plazmatický polčas je 

krátky, afinita na jeho receptor je silná a môţe ho okupovať aţ týţdne. Agregácia trombocytov sa 

upravuje postupne v priebehu 24 – 48 h po prerušení th. Abciximab sa skladá z fragmentov Fab 

imunoglobulínov, kt. atakujú receptor glykoproteínu receptora IIb/IIIa na membráne trombocytu 

(c7E3Fab
®
, ReoPro

®
). 

ABC-transportér – genet. transportér viaţuci kazety ATP (sekvencie DNA kódujúce jeden al. viaceré 

gény zodpovedné za jednu al. viaceré biochemické funkcie). Je členom podrodiny proteínov, ktorá 

je jednou z najväčších a najstarších rodín nachádzajúcich sa v rozmanitých kmeňoch od 

prokaryotov po človeka. Ide o transmembránové proteíny, kt. vyuţívajú energiu hydrolýzy ATP na 

vykonávanie niekt. biochemických procesov vrátane translokácie rozličných substrátov cez 

membrány procesov nesúvisiacich s transportom, ako je translácia RNA a oprava DNA. 

Transportujú rôzne substráty cez extracelulárne a intracelulárne membrány, vrátane produktov 

metabolizmu, lipidov a sterolov, liekov. Proteíny sa klasifikujú ako transportéry ABC (A – G) podľa 

sekvencie a organizácie ich ABC domén (ATB-binding casette domain). ABC majú dôleţitú úlohu pri 

vzniku rezistencie nádorov, v patogenéze cystickej fibrózy, rezistencii baktérií a pri mnohých 

vrodených chorobách ľudí. 

abeceda – informatika angl. alphabet; 1. sústava grafických znakov usporiadaných podľa pevne 

určeného tradičného poriadku; úplná, štandardizovaná sada →písmen – základných písaných 

symbolov – ktoré zhruba predstavujú →fonémy hovoreného →jazyka. Tým sa abecedy odlišujú od 

iných systémov zápisu, kde základné písané symboly predstavujú buď slabiky (sylabáre) alebo 

myšlienkové pojmy (ideogramy). 2. Abeceda A je neprázdna, príp. aj nekonečná mnoţina 

rozlíšiteľných znakov (nazývaných „písmená“) 

A = {a1, a2, a3, ...} 

s reláciou usporiadania 

a1 < a2 < a3, ...}. 

Slovo w nad danou abecedou je konečná postupnosť písmen abecedy, ktorá môţe byť aj prázda. 

Prázdne slovo sa označuje písmenom , niekedy aj . A* označuje mnoţinu všetkých slov vrátane 

nad abecedou A. Najdôleţitejšími abecedami pre výpočtové zariadenia sú kód ASCII, ktorý 

obsahuje 128 znakov a kód EBCDI s 256 znakmi. 

V teórii formálnych jazykov sa pojmom abeceda označuje kaţdá konečná mnoţina symbolov 

(písmen). Keďţe prázdna abeceda má len veľmi triviálne vlastnosti a nie je zaujímavé ju skúmať, 

väčšinou poţadujeme, aby uvedená mnoţina symbolov bola aj neprázdna. Abecedy zvyčajne 

označujeme indexovaným veľkým gréckym písmenom Σ (sigma). 

Nasledujúce mnoţiny sú príklady rôznych abecied: 

 Σ1 = {a,b,c},  

 Σ2 = {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9},  



 ,  

 .  

Abelcet
®
 sus inj (The Liposome Company) – Amphotericinum B 5 mg (5000 IU) v 1 ml suspenzie. 

Antimykotikum; amfotericín B. 

aberácie chromozómov – odchýlky struktúry alebo počtu chromozómov. Zmeny počtu chromozómov 

sa nazývajú ploidie alebo numerické odchýlky: →aneuplodia, →polyploidia, →triploidia. 

Polyploidia nie je zlučiteľná so ţivotom. Početnost chromozómových aberácií je asi 0,5 % 

ţivonarodených a asi 5 % mŕtvonarodených detí a asi 50 % spontánnych potratov; →aberrationes 

chromosomales. 

Abilify 1 mg/ml
®
 sol por (Otsuka Pharmaceutical Europe) – Aripiprazol 1 mg v 1 ml perorálneho 

roztoku. Antipsychotikum; aripiprazol. 

Abilify
®
 tbl (Otsuka Pharmaceutical Europe) – Aripiprazol 5, 10, 15 alebo 30 mg v 1 tbl. resp. v 1 

aerodispergovateľnej tbl. Antipyschotikum; →aripiprazol. 

Abiotrophia – rod baktérií, ktorý patrí do čeľaďe Aerococcaceae. V minulosti sa pre neúmerné 

poţiadavky na kultiváciu pokladal za nutričný variant streptokokov (angl. nutritionally variant 

streptococci, NVS). Kmene sa farbia grampozit., rastú aeróbne alebo mikroanaerofilne a na rast 

potrebujú najmä vitamín B6. Vyţadujú dlhšiu kultiváciu a niekedy rastú v malých kolóniách okolo 

stafylokokov, enterobaktérií a streptokokov. Abiotrophia adjacens a A. defectiva sú druhy, ktoré 

sa líšia príétomnosťou - a -galaktozidázy a neprítomnosťou -glukuronidázy. Môţu vyvolávať 

závaţné infekcie, ako sú endokarditídy, otitis externa, artrózy, komplikácie pri artroplastikách. 

Izolovali sa aj pri keratitídach, abscesoch pankreasu a iatrogénnych meningitídach. Na penicilín je 

citlivých asi 15 %, na amoxicilín 80 – 90 % a na meropenem 96 – 100 %.    

ablatív – lingistika pád vyjadrujúci smerovanie od niečoho. Vyjadruje sa predloţkovým lokálom, resp. 

genitívom, príp. nástrojovým inštrumentálom, napr. odísť z mesta, odstúpiť od zmluvy, hýbať 

končatinou. 

abreviácia – syn. akronymizácia, skracovanie, dosť okrajový spôsob tvorenia termínov. Skracovaním 

viacslovných  alebo aj jednoslovných termínov vznikajú skratky a skratkové termíny.  

abreviatúra –  syn. akronym, skratka, skrátenina; →abreviácia. 

Abricef
®
 plv inj (Balkanpharma) – Cefotaximum natricum 1,048 mg (zodpovedá 1 g) v 1 inj. liekovke. 

Antibiotikum; cefotaxím. 

Absenor 300 a 500 mg
®
 tbl mod, resp. tbl plg (Orion Corporation) – Natriumvalproát 300 mg v 1 tbl. 

s riadeným uvoľňovaním al. 500 mg v 1 tbl. s predĺýeným uvoľňovaním. Antiepileptikum; valproát 

sodný. 

abstrakt – abstract, stručná, vecná charakteristika práce na rýchlu orientáciu; stručný výťah  z obsahu 

dokumentu (článku, kapitoly alebo knihy), zachytávajúci podstatné údaje s presným udaním 

prameňa; stručný referát; zhrnutie; resumé. Rozoznávajú sa tieto typy abstraktov: 1. indikatívny 

(opisný, deskriptívny), bez podrobností. Väčšinou ide o jeden odstavec (150 – 250) slov; je to 

typický časopisecký abstrakt; 2. informatívny (široký, štruktúrovaný), obsahuje 250 – 400 slov; máva 

4 odstavce: cieľ (zámer), metóda, výsledky a záver; pouţíva sa väčšinou ako na úvodné alebo 

vyţiadané prednášky (tzv. konferenčné), pokladá sa za samostatnú publikáciu a vykazuje sa 

v zoznamoch publikačnej činnosti. 

abstrakt s kvantitatívnym významom – abstraktá, ktoré majú vysokú produktívnosť, napr. 

s príponou –osť (chorobnosť, rozvodovosť, sobášnosť, smrtnosť, úmrtnosť, úrazovosť.   



Acabel
®
 – anticholínergikum, antimuskarinikum, kt. sa pouţíva v th. funkčných porúch (spazmov, 

kolík) GIT a pri enuréze; →bevónium. 

AC ― 1. adaptive control (adaptívne riadenie), automatické riadenie procesu so spätnou väzbou, pri 

ktorom sa algoritmus riadenia procesu upravuje podľa vonkajších podmienok okolia alebo výsledku 

procesu; 2. addressed command (adresovaný príkaz), viacvodičová správa typu inštrukcie, ktorá 

pôsobí selektívne na vyznačené zariadenie pripojené na zbernicu.   

ac – alternating current striedavý prúd, elektrický prúd, ktorého veľkosť i smer sa mení v závislosti od 

času. Skratka sa pouţíva najmä na striedavé prúdy, ktoré sú periodickými a často aj harmonickými  

funkciami. 

ACC – informatika 1. accumulator akumulátor, register na uloţenie údajov prečítaných z pamäti 

počítača; 2. adaptive control for constraint hraničné adaptívne riadenie, maximálne vyuţitie 

adaptívneho riadenia AC (adaptive control) pri mechanickom obrábaní tak, aby sa dosiahla hranica 

presností, únosnosti, mechanickej pevnosti a výkonu obrábacieho stroja. 

ACC 200 a 200 granulát
®
 gro por (Hexal Pharma) – Acetylcysteinum 100 al. 200 mg v 1 vrecku 

s granulátom na p.o. Mukolytikum, expektorans; acetylcysteín. 

 ACC 200 a 200 šumivé tablety
®
 tbl eff (Hexal Pharma) – Acetylcysteinum 100, 200 al. 600 mg v 1 

šumivej tbl. Mukolytikum, expektorans; acetylcysteín. 

ACC 200 kapsuly
®
 cps (Hexal Pharma) – Acetylcysteinum 200 mg v 1 cps. Mukolytikum, 

expektorans; acetylcysteín. 

ACC Injekt
®
 sol inj (Hexal Pharma) – Acetylcysteinum 1 mg v 1 ml roztoku. Mukolytikum, 

expektorans; acetylcysteín. 

ACCAP – informatika autocoder to COBOL conversion and program pomocný program pre počítač 

slúţiaci na automatický preklad programu z iného počítačového jazyka do jazyka cobol (common 

bussiness oriented language). 

ACENDIO – skr. Association for Common European Nursing Diagnosis, Intervantions and Outcomes 

Asociácia pre spoločné európske diagnózy, intervencie a ciele; medzinárodná organizácia pre 

štandardizáciu terminológie v odbore ošetrovateľstvo. 

Accolate 20 mg
®
 tbl flm (Astra Zeneca UK) – Zafirlukastum 20 mg v 1 tbl. obalenej filmom; 

antiastmatikum; zarfirlukastum. 

Accuzide 10 a 20
®
 tbl flm (Pfizer H.C.P. Corporation) Quinaprilum 10 al. 20 mg + 

Hydrochlorothiazidum 12,50 mg v 1 tbl. obalenej filmom. Kombinované antihypertenzívum 

obsahujúce chnapril a hydrochlorotiazid. 

acebutolol – (RS)-N-{3-acetyl-4-[2-hydroxy-3-(propan-2-ylamino)propoxy]fenyl}butanamid, 

C18H28N2O4, Mr 336,426; kardioselektívny betablokátor s vnútornou sympatikomimetickou aktivitou. 

Jeho biol. dostupnosť je 35 – 50 %, metabolizuje sa v pečeni, polčas po parnterálnom podaní je 3 – 

4 h, aktívnych metabolitov 8 – 13 h, vylučuje sa obličkami (30 %) a ţlčou (60 %). 

Acebutolol 

Indikácie – esenciálna a renálna hypertenzia, arymtie, profyxlaxia záchvatu námahovej angina 

pectoris, dlhodobá th. po infarkte myokardu. 
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Prípravky – Acecor
®
. 

aceklidín – 1-azabicyklo [2.2.2]ock-3-ylacetát, C9H15NO2, Mr 169,221; parasympatikové miotikum, kt. 

sa pouţíva v th. glaukómu s úzkym uhlom. Zniţuje intraokulárny tlak. Pôsobí 

primárne na muskarínové receptory. K neţiaducim účinkom patrí hypersalivácia, 

bradykardia (pri vyšších dávkach). (Glaucostat
®
, Glaudin

®
, Glaunorm

®
).  

 

 

 Acecor 200 a 400
®
 tbl flm (SPA-Societa Prodotti Antiobiotici) – Acebutololum 200 al. 400 mg v 1 tbl. 

obalenej filmom. Antihypertenzívum, antiarytmikum; →acebutolol. 

aceklofenak – kyselina 2-[2-[2-[(2,6-dichlórfenyl)amino]fenyl]acetyl]oxyoctová, C16H13Cl2NO4; Mr 

354,19;  nesteroidové antiflogistrikum, kt. sa pouţíva v th. reumatoidnej 

artritídy, osteoartritídy a ankylozujúcej spondylitídy. Podáva sa v dávke 

100 mg 2-krát/d. Nemá sa podáva pacioentom s porfýriou, dojčiacim 

matkám ani deťom (Actal
®
, Aflamil

®
, Hifenac

®
).  

 

 

 

acetarzol – kyselina 3-acetamido-4-hydroxyfenylarzónová,  C8H10AsNO5, Mr 275,09; antiinfekčné 

chemoterapeutikum. Podáva sa vo forme čapíkov (napr. pri 

proktitídach), vo forme pesarov pri infekciách vyvolaných 

Trichomonas vaginalis rezistentných na metronidazol. 

 

 

Acetivibrio ethanolgignens – gramnegat. ohnutá a pohyblivá palička z čeľade Clostridiaceae, ktorá 

sa vyskytuje v ošípaných s prejavmi dyzentérie a neizoluje sa zo zdravých prasiat. Je to obligatórny 

anerób a zúčastňuje sa na fermentácii glukózy (výsledkom je dôkaz acetátu, propionátu, butyrátu, 

laktátu a etanolu). Jeho patogenita pre človeka nie je objasnená. Vo veterinárnej praxi sú známe aj 

A. cellulolyticus a A. multivorans.  

 

acetofenazín -- 1-[10-[3-[4-(2-hydroxyetyl)piperazin-1-yl]propyl]-10H-fenotiazin-2-yl]etanón, 

C23H29N3O2S, Mr 411561;
 

antipsychotikum podobné ostatným fenotiazínovým látkam 

s piperazinylovým vedľajším reťazcom, ako je flufenazín 

a perfenazín. 

 

 

 

 

 

 

acetyltyrozín – N-acetyltyrozín, kyselina 2-acetamido-3-(4-hydroxyfenyl)propanová, C11H13NO4, Mr 

223.225; acetylovaný derivát esenciálnej aminokyseliny L-tyrozínu. Tyrozín je nestály a nerozp. vo 

Aceklidín 

 
Aceklofenak 

 Acetarzol 

 

Acetofenazín 
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vode, čo ovplyvňuje jeho niţšiu biol. dostupnosť. Acetylácia zvšuje rozpustnosť a stabilitu niekt. 

aminokyselín. N-acetyltyrozín zlepšuje funkcie mozgu, tým, ţe podporuje syntézu 

katecholamínových neurotransmiterov noradrenalínu a dopamínu (kombinácia s pyridoxínom – N-

acetyl Tyrosine 350
®
); →tyrozín.  

Acidaminococcus – rod baktérií z čeľade Acidaminococcaceae, radu Clostridiales, ktorý obsahuje 

len jeden druh A. fermentans. Tvoria ho anaeróbne gramenegat. Oválne alebo obličkovité koky 

V bunkovej stene obsahuje toxický lipopolysacharid. Bol izolovaný z GIT ošípaných i človeka, jeho 

patogenéza však nie je objasnená. 

Acidanon
®
 sus por (Zentiva) – Aluminii hydroxidum 370 mg + Magnesii hydroxidum 440 mg v 1 

vrecúšku (t. j. 10 ml, resp. 11 g suspenzie). Antacidum. 

Acidum ascorbicum Biotika
®
 sol inj (Biotika a. s.) Acidum ascorbicum 500 mg v 5 ml inj. roztoku; 

→vitamín C. 

Acidum folicum Léčiva
®
 tbl obd (Zentiva) – Acidum folicum 10 mg v 1 obalenej tbl. Vitamín; 

→kyselina listová. 

Acifein
®
 tbl (Herbacos-Bofarma s.r.o.) – Acidum acetylsalicylicum 250 mg + Paracetamolum 200 mg 

+ Coffeinum anhydricum 50 mg v 1 tbl. Analgetikum. 

aciklovir – inhibítor DNA-polymerázy, drivát gunaozínu, antivirotikum. Má vysokú špecifickosť 

virostatického pôsobenia na vírus herpes simplex (VHS), varicella zoster 

(VVZ), vírus Epstein-Barrovej a min. pôsobí na cytomegalovírusy (CMV). 

Vírusovošpecifická tymidínkináza fosforyluje a. na aciklovirtrifosfát, 

pôsobiaci ako falošný substrát vírusovej DNA polymerázy, kt. inhibuje aţ 

100-krát viac ako bunkovú polymerázu, čím bráni syntézu vírusovej DNA. A. 

je asi 30-krát účinnejší na enzýmy vírusu herpesu ako na hostiteľské bunky. 

A. sa aplikuje p. o., i. v. al. lokálne. Pri podaní p. o. sa vstrebáva asi 20 % z 

podanej dávky. Nízka biol. dostupnosť a krátky biol. t0,5 sú hlavné nevýhody a. V likvore dosahuje asi 

50 % plazmatickej koncentrácie. 

Indikácie – pouţíva sa profylakticky u imunosuprimovaných pacientov ohrozených herpetickou 

infekciou. Imunokompromitovaným pacientom s infekciou herpes zoster al. encefalitídou vyvolanou 

VHS sa aplikuje najmä i. v. Lokálne sa a. podáva pri VHS labialis al. VHS cornae. 

Nežiaduce účinky – najčastejšie sa vyskytuje neurotoxickosť, nefrotoxicksoť, bolesti hlavy a nauzea.  

Prípravky – Aciclovir AL 200, 400, 800
®
 tbl. á 200 mg, 400 mg, 800 mg, Acyclovir LEK 400, 800

®
 tbl. 

á 400 mg, 800 mg, Heprotern 400, 800
®
 tbl. á 400 mg, 800 mg, Herpesin 200, 400

®
 tbl. á 200 mg, 

400 mg,  Herpesin 250
®
 inj. sicc. á 250 mg, Herpesin suspenze

®
 susp. per os á 250 mg/5 ml, 

Herpesino suspenzia
®
,  Provirsan

®
 tbl. á 200 mg, Ranvir 200, 400, 800

®
 tbl. á 200 mg, 400 mg, 800 

mg, Supraviran 200, 400, 800
®
 tbl. á 200 mg, 400 mg, 800 mg, Supraviran 250 I.V.

 ®
 inj. sicc. á 250 

mg, Telviran 400
®
 tbl. á 400 mg, Viro Rentschler

®
 inf. sicc. á 250 mg, Virolex

®
 inj. sicc. á 250 mg; tbl. 

á 200 mg, Xorox 200, 400, 800
®
 tbl. á 200 mg, 400 mg, 800 mg Xorox 250

®
 inf. sicc. á 250 mg, 

Zovirax 200, 400, 800
®
  tbl. á 200 mg, 400 mg, 800 mg, Zovirax 250, 500

®
 inf. sicc. á 250 mg, 

500 mg, Zovirax 400 mg/5 ml
®
 susp. á 400 mg/5 ml, Zovirax I.V.

®
 inj. lyof. á 250 mg, 500 mg. 

Acinetobacter – skupina nepohyblivých gramnegat. a nefermentujúcich paličiek z čeľade 

Moraxellaceae. Morfologicky sa podobá moraxelám a často sa vyskytuje v dvojiciach. Vyskytuje sa 

v nemocničnom prostredí, kde môţe kolonizovať  prístroje a roztoky. Patria sem baktérie, v minulosti 

zaraďované do rodov Neisseria, Moraxella a Herellea, ako aj druhy Mima polymorpha, Bacterium 

anitratum a Achromobacter anitratus. Vyskytuje sa u hospitalizovaných pacientov a môţe zapríčiniť 

rôzne infekcie močových ciest, dýchacieho systému, meningitídy a sepsy. Sú pomerne málo citlivé 
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na antibiotiká. Patria sem A. baumanni, A. calcoaceticus, A. haemolyticus, A. johnsoni, A. junii a A. 

lwoffii. 

acipimox – 5-karboxy-2-metyl-1-oxidopyrazín-1-ium, C6H6N2O3, Mr 154,124; derivát niacínu, 

antihyperlipoproteinemikum. 

 

 

 

 

acitretín – kyselina (2E,4E,6E,8E)-9-(4-metoxy-2,3,6-trimetylfenyl)-3,7-dimetylnona-2,4,6,8-

tetraenová, C21H26O3, Mr 326,429; retinoid druhej 

generácie, pouťíva sa v th. psoriázy. Je to metabolit 

etretinátu, kt. sa pouţíval pred zavedením acitretínu, 

a to kvôli ťaţkosťami s dávkovaním pre malú th. šírku 

a dlhý eliminačný polčas (120 d); polčas acitretínu je 2 

d. Pretoţe sa acitretín môţe spätne metabolizovať na 

etretinát s dlhým polčasom, nemajú ho pouţívať 

aspoň 2 r. ţeny, kt. chcú otehotnieť. Pacienti uţívajúci acitretín by nemali ani darovať krv. Je to však 

najmenej toxický liek pouţívaný v th. psoriázy. Viaţe sa na jadrové receptory regulujúce transkripciu 

génov, indukujúce diferenciáciu keratinocytov a redukujúce hyperpláziu epidermy Dobre sa 

resorbuje po podaní p. o. Th. účinok sa dostavuje v priebehu 2 – 4 týţd. (Soriatane
®
). 

Aclasta 5 mg
®
 sol inf (Novartis Europharm Limited) – Acidum zoledronicum monohydricum 0,0533 

mg (zodpovedá acidum zoledronicum 0,05 mg) v 1 ml infúzneho i. v. roztoku. Bisfosfonát; kyselina 

zoledrónová. 

Aclotin 250 mg
®
 tbl obd (ICN Plfa Rzesow S.A.) – Ticlodipini hydrochloridum 250 mg v 1 obalenej tbl. 

Antiagregancium; tiklodipín. 

Acomplia 20 mg
®
 tbl flm (sanofi-aventis) – Rimonabant 20 mg v 1 tbl. obalenej filmom. Anorektikum; 

selektívny blokátor kanabinoidových receptorov CB1. 

Actaprid Penfill
®
 sol inj v náplni (NovoNordisk A/S) – Ľudský inzulín pripravený technológiou 

rekombinantnej DNA a produkovaný v Saccharomyces cerevisiae. 1 ml = 100 IU ľudského inzulínu. 

1 náplň = 3 ml (zodpovedá 300 IU). 

Actapril 0,5; 1; 2 a 4 mg
®
 cps dur (Actavis Group) – Trandolapril 0,5; 1; 2 alebo 4 mf v 1 tvrdej cps. 

Inhibítor ACE antihypertenzívum. Pouţíva sa v th. hypertenzie a stavov s dysfunkciou ľavej komory 

po akút. inferkte myokardu. 

ACT-HIB
®
 plv iol (Sanofi Pasteur) – Polyribosylribitoli phosphas + Haemophilus influenzae b + 

cobniunctio tetani antitoxinum 10 g v 1 dávke vakcíny = 0,5 ml. Imunopreparát, pouţíva sa 

v prevencii invazívnych chorôb vyvolaných druhom Haemophilus influenzae b (meningitída, 

septikémia, celulitída, artritída, epiglotitída ap.). Očkovanie sa odporúča u detí od 2 mes. do 5 r. 

veku. Nenahradzuje očkovanie proti tetanu. 

Actinobacillus – rod malých, fakultatívne anaeróbnych, gramnegat. bacilov z čeľade 

Pasteurellaceae, s pomalým rastom a špeciálnymi kultivačnými nárokmi. Pre človeka má význam A. 

actinomycetemcomitans (spája sa s baktériami rodu Actinomyces). V súčasnosti sa zaraďuje do 

rodu Haemophilus (Haemophilus actinomycemcomitans) a asi v 1/5 prípadov je súčasťou normálnej 

mikróbiovej flóry človeka. Moţno ho izolovať zo zvierat (A. capsulatus, A. equi, A. hominis, A. 

lignierensi, A. muris, A. pleuropneumoniae, A. rossii seminis, A. suis, A. ureae). 
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Actinomandura – rod malých, často rozvetvených paličiek z čeľade Thermonosporaceae. Vyskytuje 

sa v ţivotnom prostredí človeka (pôda, rastliny, tŕnie ap.). Môţe sa zúčastňovať na vzniku 

mycetómu. Známe sú druhy A. madurae a A. pelletieri. 

Actinomyces – rad grampozit., fakultatívne aeróbnych aţ anaeróbnych paličiek podobných 

korynebaktériám, ktoré tvoria aj rozvetvené útvary, usporiadané častovo tvaru V, Y a T.  Prevládajú 

vláknité formy s vetvením. Uvaţovalo sa o ich zaradení medzi huby, nemajú však mitochondrie, 

chitín v bunkovej stene a sú citlivé na penicilín a necitlivé na antimykotiká. Vyskytujú sa na 

rastlinách, na slizniciach zvierat i človeka. Je pôvodcom aktinomykózy, ktorá môţe mať 

cervikofaciálnu, hrudníkovú, brušnú, panvovú a mozgovú formu. Normálne nekolonizuje sliznice 

dýchacieho, tráviaceho a urogenitálneho systém. Choroba vzniká po porušení integrity slizníc, pri 

zlej orálnej hygiene, po úrazoch. Aktinomycéty sú citlivé na penicilín, tetracyklíny a i. antibiotiká, 

niekedy treba pristúpiť i k chir. th. Patrí sem mnoho druhov, len niekt. sú však patogénne: A. bovis, 

A. gerencseriae, A. hordeovulneris, A. hyovaginalis, A. israeli, A. meyeri, A. naeslundii, A. 

odontolyticus, A. pyeogenes, A. suis, A. viscosus, A. dentocariosus (Rothia dentocarina). 

Activelle
®
 tbl flm (NovoNordisk A/S o.z.) – Estradiolum hemihydricum 1,03 mg (zodpovedá 1 mg 

estradiolu) + Norethisteroni acetas 0,5 mg  v 1 tbl. obaleje filmom. Hormón, estrogén. Pouţíva sa 

v th. stavov s nedostatkom estrogénov u ţien po viac ako ročnej menopauze a v prevencii 

osteoporózy. 

Activit
®
 tbl flm (Boehringer Ingelheim International) – Ginseng radicis extractum siccum normatum 40 

mg + Betacerotenum 4,80 mg ; Cholecalciferolum 200 IU + Tocoferoli alpha DL acetas 10 mg + 

Thiamini 1,4 mg + Riboflavini 1,6 mg + Pyridoxini hydrochloridum 2 mg + Cyanocobalamini 0,001 

mg + Biotini 0,15 mg + Nicotinamidi 18 mg + Acidi ascorbici 60 mg + Acidi folici 0,20 mg + Cupri 

sulfas 5 mng + Natrii selenis 0,11 mg + Manganosi sulfas monohydricus 7,70 mg + Magnesii oxidum 

ponderosum 66,30 mg + Ferrosi sulfas hydricus 31,26 mg+ Zinci sulfas monohydricus 2,75 + Calcii 

hydrogenophosphas 339,47 mg v 1 tbl. obalenej filmom. Polyvitamínový prípravok obsahujúci 

ţenšen a minerály. 

Actonel 5, 30, 35 a 75
®
 tbl flm (Aventis Pharma Deutschland) – Natrii risedronas 5, 30, 35 al. 75 mg 

(zodpovedá kyseline rizedrónovej) v 1 tbl. obalenej filmom. Pouţíva sa v th. osteoporózy ţien po 

menopauze.  

Actos 15, 30a 45 mg
®
 tbl (Takeda Global R  Centre Europe, L.t.d.) – Pioglitazón 15, 30 al. 45 mg vo 

forme hydrochloridu v 1 tbl. Antidiabetikum, kt. sa pouţíva v th. diabetes mellitus II. typu: a) ako 

monoterapia, najmä u pacientov s nadhmotnosťou, nedostatočne kompenzovaných diétou 

a fyzickou aktivitou, pre kt. nie je metformín vhodný z dôvodov kontraindikácie al. intolerancie; b) 

ako dvojitá perorálna th. v kombinácii s metformínom u pacientov, najmä s nadhmotnosťou, 

s nedostatočnou glykemickou kompenzáciou aj napriek max. tolerovanej dávke monoterapie 

metformínom – so sulfonylmočovinou, iba u pacientov s intoleranciou metformínu al. pre kt. je 

metformín kontrainidkovaný, s nedostatočnou glykemickou kompenzáciou aj napriek max. 

tolerovanej dávke monoterapie sulfonylmočovinou; c) ako trojitá perorálna th. v kombinácii 

s metformínom a sulfonylmočovinou u pacientov, najmä s nadhmotnosťou, s nedostatočnou 

glykemickou kompenzáciou aj napriek dvojitej perorálnej th.  

Actovegin 10 a 20 %
®
 sol (Nycomed A. D.) – Vitulinae sanguinis fractio deproteinata 25, al. 50 ml 

(zodpovedá 1 al. 2 g sušiny) v 250 ml infúzneho i. v. rozt. Deproteinovaná frakcia teľacej krvi, kt. sa 

pouţíva sa pri poruchách cirkulácie a výţivy mozgu (ischemické poškodenia, kraniocerebrálne 

traumy), poruchách preriférneho prietoku krvi (artériového aj ţilového) a pri dôsledkoch týchto 

poškodení, pri závaţných popáleninách veľkého rozsahu, ako doplnková th. pri rádioterapii. 

Kontrainidkáciou je precitlivenosť na zloţky príprabvku, dekompenzovaná insuficiencia srdca, edém 

pľúc, oligúria, anúria, hyperhydratácia; opatrnosť je ţiaduca pri hyperchlorémii a hypernatriémii. 



V závislosti od závaţnosti klin. Obrazu sa podáva 1 – 2 infúzie/d al. niekoľkokrát/týţd., celková 

dávka 10 – 20 infúzií. Podáva sa i. v. al. i. a. rýchlosťou asi 2 ml/min. 

Actovegin 20 %
®
 gel oph (Nycomed A. D.) – Vitulinae sanguinis fractio deproteinata, zodpovedá 40 

mg v 5 g gélu. Podáva sa pri ošetrovaní poleptania rohovky alkalickými rozt. al. kyselinami, vredov a 

zápalov rohovky, pred transplantáciou rohovky a po nej, v profylaxii poškodenia rohovky ţiarením 

(UV lúče, X a iné krátkovlnové ţiarenie), pri popáleninách, epitelových defektoch rohovky 

vyvolaných kontaktnými šošovkami a profylaktickom ošetrení počas adaptačnej fázy na kontaktné 

šošovky, pri poruchách výţivy spojivového tkaniva (dystrofické a atrofické procesy), napr. senilný 

atrofický zápal spojovky. Podáva sa 1 kv./d do spojovkového vaku. 

Actovegin 80 mg
®
 sol inj (Nycomed A. D.) – Vitulinae sanguinis fractio deproteinata zodpovedá 80 

mg sušiny v 2 ml inj. Rozt. Podáva sa pri poruchách obehu krvi a výţivy v mozgu (ischemické 

poškodenia a kraniocerebráolne traumy), poruchy periférneho prietoku krvi v dôsledku týchto 

poškodení, transplantácii koţe, popáleninách, obareninách, eróziách koţe, zhoršení hojenia rán 

(nehojace sa rany, dekubity, lézie koţe a slizníc vyvolané radiáciou). 

Acyclostad Galmed
®
 crm (Stada Arzneimittel) – Aciclovirum 50 mg v 1 g krému. Dermatologikum, 

virostatikum; aciklovir. 

Acyclovir AL 400 a 800
®
 tbl (Allud Pharma) – Aciclovirum 400 alebo 800 mg v 1 tbl. Antivirotikum, 

ktoré sa pouţíva v prevencii ťaţkého priebehu infekcií vírusom Herpes simplex; aciklovir. 

Acyclovir AL 200
®
 tbl (Allud Pharma) – Aciclovirum 200 mg v 1 tbl. Antivirotikum, kt. sa pouţíva v th. 

infekcií vyvolaných vírusom Herpes simplex, najmä koţe a slizníc genitálií; aciklovir. 

Acylcoffin
®
 tbl (Zentiva) – Acidum acetylsalicylicum 450 gm + Coffeinum 50 mg v 1 tbl. Analgetikum. 

Acylpyrin
®
 tbl (Herbacos-Bofarma s.r.o.) – Acidum acetylsalicylicum 500 mg v 1 tbl. Analgetikum, 

antipyretikum. 

Acylpyrin
®
 tbleff (Herbacos-Bofarma s.r.o.) – Acidum acetylsalicylicum 500 mg v 1 šumivej tbl. 

Analgetikum, antipyretikum. 

Acylpyrin + C
®
 tbl eff (Herbacos-Bofarma s.r.o.) – Acidum acetylsalicylicum 500 mg + kyselina 

askorbová 200 mg v 1 šumivej tbl. Analgetikum, antipyretikum. 

adalimubab – rekombinantná ľudská monoklonová protilátka, selektívne imunosupresívum. Viaţe sa 

špecificky na TNF a neutralizuje biol. účinok blokovaním jeho interakcie s receptormi p55 a p75 na 

povrchu buniiek. U pacientov s reumatoidnou artritídou zniţuje hodnoty CRP, FW a sérových 

cytokínov (IL-6), ako aj MMP-1 a MMP-3, kt. vyvolávajú remodeláxciu tkaniva zodpovednú za 

deštrukciu chrupky. Spomaľuje rozvoj rtg prejavov reumatoidnej artritídy. 

Indikácie – stredne ťaţkej a ťaţkej formy reumatoidnej artritídy, najmä u pacientov refraktérnych na 

antireumatiká vrátane metotrexátu. 

Kontraindikácie – precitlivenosť na zloţky prípravku, aktívna tbc, sepsa, oportúnne infekcie, zlyhanie 

srdca triedy III a IV podľa NYHA, gravidita a laktácia. 

Nežiaduce účinky – bolesť a začervenanie v mieste aplikácie, chrípkové príznaky, respiračné 

infekcie, bolesti hrdla, brucha, pokles hemoglobínu, hyperlipidémia, cefalea, závraty, nauzea, 

hnačka, exantém, herpes simplex, svrbenie, infekcie močových ciest. 

Dávkovanie – 40 mg s. c. kaţdý 2. týţd. 

Prípravky – Humira
®
 Abbott 40 mg v 0,8 ml inj. rozt. 

Adamon SR 50, 100, 150 a 200
®
 cps pld (Meda Pharma s.r.o.) – Tramadoliumchlorid 50, 100, 150 

alebo 200 mg v 1 cps s predĺţeným uvoľňovaním. Analgetikum, anodynum; →tramadol. 



adaptácia – premena, prispôsobenie, úprava niečoho na nové účely. Súvisí s pojmami sekundárny 

text, prepis prototextu do inej sémantickej roviny. Adaptáciou vzniká nový ţáner, napr. prepis 

románu do filmového scenára.  

adapalén – zlúč. podobná retinoidu, viaţe sa na jadrové receptory kys. retínovej, neviaţe sa na 

cytozolové receptory. Antiflogistikum, pouţíva sa lokálne ako antiakne (Differine
®
). 

Adartrel 0,25; 0,5; 1 a 2 mg
®
 tbl flm (SmithKline Beecham Pharmaceuticals) – Ropirinol 0,25; 0,5; 1 

alebo 2 mg v 1 tbl. obalenej filmom. Agonista dopamínu. Pouţíva sa v th. idiopatického syndrómu 

nepokojných nôh a v th. Parkinsonovej choroby. Kontraindikáciou je ťaţká nefropatia, hepatopatia. 

Nesmie sa pouţívať v th. neuroleptickej akatízie, tasikinézy (neuroleptikom navodená kompulzívna 

tendencia chodiť) al. sek. sy. nepokojných nôh (vyvolaného napr. nefropatiou, anémiou z nedostatku 

Fe al. graviditou), v gravidite, laktácii. 

adefovir dipivoxil – acyklický nukleozidový analóg, antivirotikum. Pouţíva sa v th. chron. hepatitídy B 

dospelých s dokázanopu replikáciou vírusov a dekompenzáciou pečene. 

najmä ak zlyhala th. lamivudínom pre rezistenciu (tzv. mutanty YMDD). 

Zlepšuje histologický obraz pečene, zniţuje hladinu transamináz a HBeAg 

sérokonverziu V porovnaní s lamivudinom je adefovir spojený s malým 

rizikom vzniku rezistencie HBV. Z neţiaducich účinkov sa vyskytuje asténia, 

bolesti hlavy, GIT dyskomfort, hepoatotoxickosť. Podáva sa v dávke 10 mg(d  (Hepsera
®
 tbl.nob. á 

10 mg Gilead). 

adekvátnosť – miera, v akej opis javu zodpovedá skutočnosti. 

ademetionín – S-adenozylmetionín, skr. SAM, SAMe, SAM-e, C15H22N6O5S+, Mr 398,44; spoločný 

substrát, súvisiaci s prenosom metylových skupín. Objavil ho 

Cantoni r. 1912. Vzniká z ATP a metionínu pôsobením 

metionínadenozyltransferázy (EC 2.5.1.6). Transmetylácia, 

transsulfurácia a aminoprolylácia sú metabolické dráhy, kt. 

vyuţívajú SAM. Hoci anabolické reakcie prebiehajú v celom 

organizme, väčšina SAM sa produkuje a spotrebúva v pečeni. Metylová skupina (CH3) pripojená na 

atóm síry metionínu je chemicky reaktívna. Umoţňuje donáciu tejto skupiny akceptorovému 

substrátu pri transmetylačných reakciách. Tento prenos sa týka vyše 40 metabolických reakcií na 

rozličné substráty, napr. nukleové kyseliny, proteíny a lipidy. Podáva sa v th. depresií, hepatopatií, 

osteoartritídy a ako suplement výţivy (Admethionine
®
, Adomet

®
,  Gumbaral

®
, Heptral

®
,
 
 Samyr

®
). 

Adenocor
®
 sol inj (Sanofi-Synthelabo) – Adenosinum 6 mg v 2 ml izotonického roztoku NaCl. 

Antiarytmikum. Pouţíva sa na dg. rozlíšenie supraventrikulárnych tachykardií so širokým i úzkym 

komplexom QRS, na zvýšenie citlivosti intrakavitárneho elektrofyziologického vyšetrenia. 

Kontraindikáciou je AV blok II. a III. stupňa, sy. chorého sínusu, asthma bronchiale; relat. gravidita 

a laktácia. 

adenokankroid – [l. adenocancroid] syn. adenoakantóm, podvojný karcinóm charakteru povrchového 

i ţľazového epitelu.   

adenolipóm – [l. adenolipoma] beníny nádor tvorený ţľazovým a tukovým tkanivom. 

adenolipomatosis symmetrica – [g. aden ţľaza + g. lipos tuk + -osis bujnenie] mnohopočetný výskyt 

→adenolipómov na obidvoch stranách krku. 

adenolymfóm – [l. adenolymphoma] cystický adenolymfóm, papilárny lymfomatózny cystadenóm, 

Warthinov nádor, zriedkavý, obyčajne benígny nádor lokalizovaný obvykle v príušnici. Má cystický 

charakter a je infiltrovaný lymfocytmi. Etiológia nádoru nepoznáme, silná je ascociácia s fajčením. 
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Adenoscan
®
 inf (Sanofi-Synthelabo) – Adenosinum 30 mg v 10 ml izotonického roztoku NaCl. 

Antiarytmikum. Pouţíva sa na v spojení s rádionuklidovou perfúznou scintigrafiou myokardu 

u pacientov, u ktorých je fyzická záťaţ nevhodná. Kontraindikáciou je AV blok II. a III. stupňa, sy. 

chorého sínusu, asthma bronchiale; relat. gravidita a laktácia. 

adenozylkobalamín – dibenkozid, kobamaid, AdoCbl, koα-[α-(5,6-dimetylbenzimidazolyl)]-koβ- 

(5'-deoxy-5'-adenozyl)kobamid, C72H100CoN18O17P, Mr 

1579,58; metabolicky aktívna forma kobalamínu (popri 

metylkobalamínu, MeCbl); vitamín B12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S-adenozyl-L-metionín – S-AMe, SAMe, C15H22N5O5S+, Mr 398.44; spoločný kosubstrát, kt. sa 

zúčastňuje na prenose metylovej skupiny. Objavil ho Cantoni r. 

1952. Vzniká z ATP a metionínu pôsobením metionínadenozyl-

transferázy (EC 2.5.1.6). Metabolické dráhy, kt. vyuţívajú S-AMe sú 

transmetylácia, transsulfurácia a aminopropylácia. Tieto 

metabolické reakcie prebiehajú v celom tele, najmä v pečeni. Metylová skupina viazaná na atóme 

síry metionínu je chemicky reaktívna. Umoţňuje darovanie tejto skupiny akceptoru pri 

transmetylačných reakciách. Tento transport metylovej skupiny zo S.AMe na rozličné substráty, ako 

sú nukleové kyseliny, proteíny a lipidy, vyuţíva vyše 40 metabolických reakcií.  

Adexor
®
 tbl flm (Egis Pharmaceuticals s.r.o.) – Trimetazidini dihydrochloridum 20 mg v 1 tbl. obalenej 

filnom. Cytoprotektívne antiischemikum, kt. sa pouţíva v dlhodobej th. angina pectoris. 

ADHD – skr. angl. attention deficit hyperactivity disorder hyperkinetický syndróm, syn. ľahká 

(minimálna) mozgtová dysfunkcia. Porucha, pri kt. sa klombinuje deficit pozornosti s hyperaktivitou 

a impulzivitou c detskom veku. Dieťa nie je schopné udrţať sústredenú pozornosť, je zvýšene 

impulzívne, hyperaktívne, pričom jednotlivé zloţky môţu prevládať al. byť rôzne vyjadrené. 

Porušené sú sociálne funkcie, sú problémy so školskou dochádzkou. Vyskytuje sa asi v 3 – 5 % 

detí. Predpokladá sa, ţe ide o poruchy niekt. neurotransmiterov; významná je úloha dedičnosti, ale 
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aj vonkajších faktorov. V th. sa pouţívajú najmä stimulanciá (napr. metylfenidát, dextroamfetamín, 

pemolín), rozličné formy psychoterapie (napr. behaviorálna th.), špeciálna pedagogika.  

adipát aminotridekánu – Aminotridecani adipas; tridekánamóniumhydrogénadipát; antiseptikum, 

dezinficiens. Podáva sa vo forme pastiliek pri akút. a chron. zápaloch horných dýchacích ciest 

(rinofaryngitída, tonzilitída, laryngitída)(Septisan
®
). 

adjektívum –  lingvistika prídavné meno, ohybné slová, kt. pomenúvajú statické príznaky vecí. 

(Statickým príznakom sa rozumie priama vlastnosť vecí pozorovateľná na nej zmyslami, vlastnosť 

vyplývajúca zo vzťahu k iným veciam, dejom, okolnostiam al. vlastnosť z vlastníckeho vzťahu). 

MAdjektíva mjú gramatickú kategóriu zhody v rode, čísle a páde, niekt. gramaticko-lexikálnu 

kategóriu stupňovania. Pouţívajú sa vo funkcii prívlastku, menného prísudku i doplnku. 

ADL – informatika skr. angl. Archetype Definition Language jazyk definujúci archetyp, je formálny jazyk 

na vyjadrenie archetypov. Patrí k jazykom opisujúcim poznatky (knowledge description language). 

Poskytuje formálnu, abstraktnú syntax (skladbu viet) na opis obmedzení akejkoľvek doménovej 

jednotky (domain entity), ktorej údaje sa opisujú informačným modelom (napr. vyjadreným v 

UML/OCL). Syntax je súhlasná s rámcovými logickými otázkami (frame logic queries). Je uţitočný 

najmä keď sa pouţívajú veľmi generické (rodové) informačné modely na reprezentáciu všetkých dát 

v systéme, napr. v prípade, ţe logické pojmy „pacient, lekár a nemocnica“ sa majú znázorniť 

spoločne pomocou triedy „účastník“ (party), „adresa“ (address) a príbuzné generické triedy. 

Archetypy sa potom pouţijú na ohraničenie validných štruktúr prípadov týchto generických tried, aby 

reprezentovali ţiaduce doménové pojmy. Tak moţno utvoriť informačné systémy s moţnosťou ich 

overenia (future-proof information systems) a definovať pomerne jednoduché informačné modely 

a schémy databáz mimo softveru. ADL je otvorená špecifikácia openEHR. ADL prijala CEN TC/251 

(európska štandardizačná agentúra na pouţívanie vo svojom revidovanom štandarde pre EHR – EN 

13606 CEN TC/251. Americká organizácia pre zdravotnícke informačné štandardy HL7 ako základ 

pre CEN TC/251 špecifikáciu templátov (šablón) ide v súčasnosti vlastnou cestou od r. 2005. 

Archetypy sa kombinujú s templátmi, pouţívajú rutinne na tvorbu dát, umoţňujú kladenie 

sofistikovaných otázok a podporujú transformáciu odkazových dát. Webovská stránka openEHR 

obsahuje vyše 100 archetypov. openEHR má klinický kontrolný výbor, ktorý rozhoduje o 

sprístupnení arechetypov na všeobecné pouţívanie prostriedkov openEHR.  

admiratív – lingvistika slovesný spôsob na vyjadrenie nečakaného, nepredvídateľného deja al. deja, 

ktorý hovoriaci nevidel na vlastné opči. Vyjadruje sa časticou vraj. 

Adobe Acrobat – informatika program určený na prenos dokumentov medzi rôznymi aplikáciami (DTP, 

PDF).  

Adobe PageMaker – informatika programový prostriedok pre počítače PC (Windows) a Apple 

MacIntosh. Pouţíva sa na tvorbu rozsiahlych a zloţitých dokumentov na počítači. Obsahuje veľa 

nástrojov na generovanie indexov, registrov ap. Umoţňuje prácu s obrázkami Je to produkt firmy 

Aldus (DTP). 

Adobe Photoshop – informatika profesionálny bitmapový editor pre počítače PC a MacIntosh Apple. Je 

určený na úpravy (retuše, jas, kontrast) bitmapových obrázkov. 

Adobe Type – informatika postskriptové písmo vysokej kvality vyvinuté firmou Adobe. Predstavuje 

štandard na publikovanie na počítačoch PC a MacIntosh (TreType). 



 adrafinil – kyselina 2-(difenylmetyl)sulfinylacetohydroxámová, C15H15NO3S, Mr 289,4; stimulans CNS, 

kt. sa pouţíva pri nadmernej dennej ospanlivosti, nepozornosti starších 

osôb, proti únave (napr. pri práci v noci). Je to proliečivo, kt. sa 

metabolizuje primárne in vivo na modafinil (Provigil
®
) s tými istými 

účinkami. Na rozdiel od modafinilu trvá dlhšie, kým sa dosiahne účinná 

koncentrácia v plazme. Pôsobí obyčajne bv priebehu 45 – 60 min po 

podaní p. o. nalačno (CRL 40028, Olmifon
®
). 

 

Adrenalin Léčiva
®
 sol inj (Zentiva) – Epinephrini hydrochloridum 1,2 mg (zodpovedá 1 mg 

adrenalínu) v 1 ml inj. roztoku (1:1000). Sympatikomimetikum; →adrenalín. 

adrenoleukodystrofia – [adreno- + g. leukos biely + dys- porucha + g. trofé výţiva] syn. sudanofilná 

leukodystrofia, adrenoleukodystrofia viazaná na chromozóm X (X-ALD) – najčastejšia recesívne 

dedičná peroxizómová choroba viazaná na chromozóm Xq28. Ide o vrodenú poruchu metabolizmu 

karboxylových kyselín s veľmi dlhým reťazcom (angl. very long chain fatty acid, VLCFA, C24 – C30). 

Ide o nefunkčnosť génu ABCD1, ktorého produktom je peroxizómový transmembránový proteín 

pozostávajúci zo 745 aminokyselín (Mr 75 000), Tento gén patrí k tzv. kazetovým transportérom 

viaţucim ATP (ABC – angl. ATP binding casette). Gén ABCD1 bol klonovaný pomocou pozičného 

klonovania, jeho dĺţka je 21 kb a je zloţený z 10 exónov. Opísalo sa vyše 500 patologických mutácií 

génu. V myelíne CNS, v kôre nadobličiek a Leydigových bunkách semenníkov sa ukladajú VLCFA 

vo forme cytoplazmatických inklúzií esterov cholesterolu. V moči sa zisťujú VLCFA a dikarboxylové 

kyselín s dlhým reťazcom. Choroba sa vyznačuje veľkou fenotypovou variabilnosťou, plne sa 

manifestuje u muţov, ale miernejšie formy sa vyskytujú aj u ţien. Incidencia choroby sa odhaduje na 

1:20 000. Rozoznávajú sa viaceré formy formy X-ALD: 

■ Juvenilná (detská) forma – (48 %, najčastejšia forma X-ALD). Ide o deficit lignocerát-CoA ligázy. 

Manifestuje sa v 1. dekáde. Klin. sa prejavuje insuficienciou kôry nadobličiek s progresívnou 

demenciou, poruchami správania a zraku a spastickosťou. Histol. sa zisťuje sudanofilná 

demyelinizácia. Exitus nastáva 2–3 r. po začiatku ochorenia. 

■ Adolescentná forma – (5 %) manifestuje sa medzi 10. – 25. r. ţivota, progresia ochorenia býva 

miernejšia.  

■ Adultná forma – (3 %) prejavuje sa po 21. r. ţivota rigiditou následkom neurodegeneratívnych 

zmien CNS s progresiou a exiotom v priebehu niekoľkých rokov. 

■ Kongenitálna al. novorodenecká forma – vyvolaná deficitom peroxizómov (podobne ako 

→Zellwegerov syndróm). Charakterizujú ju kŕče, ťaţká hypotónia a mentálna retardácia; exitus sa 

dostavuje do 3 r. 

■ Adrenomyeloneuropatia – (25 %) zriedkavá, mierna forma juvenilnej X-ALD. Prejavuje sa 

periférnou neuropatiou, endokrinnými poruchami, poruchami sfinkterov a pomaly progredujúcou 

spastickou paraparézou. Môţe sa vyskytovať u symptomatických heterozygotiek. 

■ Asymptomatická forma – (10 %) charakterizovaná len insuficienciou kôry nadobličiek. 

Dg. – opiera sa o zobrazovacie metódy, neurofyziologické vyšetrenie, novšie o vyšetrenie VLCFA 

v plazme a moči, ako aj molekulovogenetické analýzy (identifikácia mutácie génu ABCD1). 

V plazme sa zisťujú zvýšené hodnoty kyseliny cerotovej (C26:0) a zvýšený pomer C26:0/C22:0 

a C24:0/C22:0.  Kvantifikáciu týchto karboxylových kyselín moţno uskutočniť pomocou plynovej 

chromatografie spriahnutej s hmotnostnou spektrometriou (GC-MS). Molekulovogenetická analýza 

zahŕňa sekvenčnú analýzu všetkých exónov génu ABCD1. Keď je mutácia známa, moţno vyuţiť aj 

metódou polymerázovej reťazovej reakcie (PCR) s následnou analýzou polymorfizmu dĺţky 
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reštrikčných fragmentov (RFLP). V prenetálnej dg. sa vyuţíva stanovenie koncentrácie VLCFA 

v amniocytoch a chóriových klkoch, ďalej schopnosť metabolizovať určité substráty v kultivovaných 

amniocytoch al. chóriových klkoch. Moţno uskutočniť aj sekvenčnú analýzu DNA izolovanej 

z amniocytov a chóriových klkov a selektívny dôkaz uţ určenej mutácie pomocou iných 

molekulových metód.  

Th. – okrem symptomatickej th. (sedatíva, myorelaxanciá) je moţná transplantácia kostnej drene, 

podávanie -interferónu a i. Dôleţité sú diétne opatrenia, th. insuficiencie nadobličiek. 

adresácia v internete – informatika kaţdý počítač v sieti internet má pridelenú jednoznačnú číselnú 

adresu, tzv. IP adresu, ktorá má 32 bitov. Z dôvodov efektívneho smerovania práv je adresa uzla 

siete zloţená z dvoch častí - z adresy siete a z adresy samotného uzla. Adresu siete prideľuje 

centrálny správca internetu. V rámci takejto siete môţe pracovať niekoľko počítačov, ktorých adresy 

si ľubovoľne zvolí správca konkrétnej siete. Jednotlivé siete sú navzájom prepojené cez uzly, tzv. 

"routery", ktoré vedia smerovať dátové pakety, pretoţe poznajú všetky adresy prístupných sietí. 

Adriblastina PFS
®
 sol inj (Pharmacia Enterprises) – Doxorubinici hydrochloridum 2 mg v 1 ml inj. 

roztoku. Cytostatikum; doxorubicín. Pouţíva sa v th. solídnych nádorov a hematologických malignít. 

Adrovance 70 mg/2800 IU
®
 tbl (Merck Sharp & Dohme Limited) – Kyselina alendrónová ako 

nátriumalendronát trihydrát 70 mg + cholekalciferol 70 g (2800 IU) v 1 tbl. Kombinácia bisfosfonátu 

s vitamínom D3. Pouţíva sa v th. osteoporózy u ţien s rizikom deficitu vitamínu D. 

Advagraf 0,5 mg
®
 cps plg (Astellas) – Takrolim 0,5 mg v 1 cps s predĺţeným uvoľňovaním. 

Makrolidové imunosupresívum, kt. sa pouţíva v profylaxii rejekcie transplantátu u dospelých 

príjemcov štepu pečene alebo obličiek; →takrolim. 

Advantan krém, mastný krém a masť
®
 icrm, ung der (Schering AG) – Methylprednisoloni aceponas 

1 mg (0,1 %) v 1 g krému/masti. Dermatologikum, kt. sa pouiţíva v th. endogénneho ekzému 

(atopickej dermatitídy, neurodermatitídy), kontaktného ekzému, degeneratívneho ekzému, 

dyshidrotického ekzému, eczema vulgaris, ekzému detí (do 4 mes. veku). 

Advate 250, 500, 1000 a 1500 IU
®
 plv iol (Baxter AG) – Alfaktokog (rekombinantný ľudský koagulačný 

faktor VIII produkovaný rekombinantnou DNA technológiou). Pouţíva sa v th. a profylaxii krvácania 

u pacientov s hemofíliou A. 

adverbiálie – príslovkové určenie, vedľajšií vetný člen, kt. rozvíja sloveso, adjektívum, príslovky 

a udáva ich mioesto, čas, príčinnosť (príčinu, účel, spôsob, zreteľ, mieru), niekedy aj vetu vcelku. 

Rozoznáva sa príslovkové určenie času, miery, miesta, podmienky, príčiny, prípustky (vyjadrujú 

nepriaznivú podmienku deja, kt. ho však pripúšťa), prostredia a nástroija, spôsobu, účelu, zreteľa. 

adverbium  – lingvistika príslovka, plnovýznamové neohybné slová, kt. vyjadrujú význam okolnosti, a to 

ako príznak slovesného deja (sedí doma), adjektívum vlastnosti (duševne chorý) al. ako príznak 

adverbiálnej okolnosti (celkom dobre), okrajovo aj ako príznak predloţky okolnosti (tesne nad 

hlavou). Príslovky vyjadrujú rozličné významové eventuality miesta, času, príčiny, účelu, spôsobu.  

Advil Liqui-Gel
®
 cps plg (Wyeth Whitehall export o. z.) – Iburpofenum 200 mg v 1 cps. Nesteroidové 

antiflogistikum; →ibuprofén. 

Aegyptianella pullorum – rod baktérie z čeľade Anaplasmataceae. Pôvodca infekcie hydiny. 

Prenáša ho kliešť (Argas persicus). V erytrocytoch sa pri nákaze zisťujú typické inklúzie. 

Predpokladá sa jeho patogenita v endemickej oblasti aj u človeka. 

Aerius 0,5 mg/ml
®
 sir (SP Europe) – Desloratadinum 0,5 mg v 1 ml sirupu. Antihistaminikum, kt. sa 

pouţíva na zmiernenie príznakov spojených s alergickou rinitídou (vrátane intermitentnej 

a perzistujúcej) a s chronickou idiopatickou urtikáciou; →desloratadín. 



Aerius 5 mg
®
 tbl flm (SP Europe) – Desloratadinum 5 mg v 1 tbl. Antihistaminikum, kt. sa pouţíva na 

zmiernenie príznakov spojených s alergickou rinitídou (vrátane intermitentnej a perzistujúcej) 

a s chronickou idiopatickou urtikáciou; →desloratadín. 

Aerobeck 50 g Autoinhaler, 50 g UInhaler, 100 g Autoinhaler a 100 g Inhaler
®
 sol inh (3M 

Medica) – Beclometasoni dipropionas 50 al. 100 g v 1 dávke inhalačného roztoku (1 vdýchnutie). 

Pouţíva sa v th. bronchiálnej astmy. 

Aerococcacae – čeľaď grampozit., aeróbnych alebo mikroaerofilných baktérií z radu Lactobacillales, 

ktoré na svoj rast potrebujä najmä vitamín B6.  Patrí sem rod →Abiotrophia. 

Aerococcus viridans – grampozit., aeróbny kok z čeľade Aerococcaceae (rad Lactobacillales), ktorý 

sa zrieda izoluje z močových ciest pri endokarditídach.  

Aeromonas – rod gramnegat., pohyblivých i nepohyblivých paličiek usporiadaných v dvojicich, príp. 

dlhších vláknach z čeľade Aeromonadaceae. Delia sa na dve skupiny: 1. druhy nepohyblivé, 

patogénne najmä pre ryby (A. salmonicida); nerastú nad 30 °C, preto nie sú pre človeka patogénne; 

2. druhy pohyblivé, ku ktorým patrí A. hydrophila, A. sobria a A. caviae. Vyskytujú sa na celom 

svete, a to najmä vo vode, pôde, potravinách a na smetiskách. Môţu sa nachádzať v GIT 

studenokrvných a teplokrvných ţivočíchov; ide zväčša o asymptomatické formy. U jedincov so 

zníţenou imunitou môţu byť pôvodcami septických stavov. K známym druhom patrí →A. schubertii, 

A. veronii a i. Do iných druhov, resp. rodov sa začleňovali napr. A. hydrophila subsp. anaerogenes 

→A. caviae, A. hydrophila subsp. proteolytica →Vibrio proteolyticus, A. ichthioosmia →A. veronii, A. 

punctata subsp. punctata →A. hydrophila, A. salmonicida subsp. achromogenes, A. salmonicida 

subsp. masoucida, A. salmonicida subsp. smithia.  

Aeromonas schubertii – druh gramnegat. paličiek z rodu →Aeromonas. Môţu kolonizovať GIT 

teplkrvných i studenokrvných ţivočíchov, zisťujú sa v ranách a zápalových loţiskách. Štruktúrne sa 

tento druh skladá z viacerých biovarov. Väčšina kmeňov produkuje hemolyzín závislý od kontaktu 

a silný cytotoxínvoči Hep-2 bunkách, ktorý nemá hemolytickú aktivitu. Všetky kmene sú patogénne 

pre myši. V ľudskej patológii sa pokladá za oportúnneho patogénna. Citlivosť na antibiotiká je 

nepravidelná, väčšina kmeňov je citlivá na aminoglykozidové antibiotiká, kyselinu nalidixovú, 

chloramfenikol a kotrimoxazol.  

Aescin
®
 tbl flm (Polfa) – Escinum 20 mg (zo semien pagaštanu konského Aesculus hippocastanum) 

v 1 obalenej tbl. Venoprotektívum, antiedematikum; →escín. 

afelimomab – Fab2, MAK 165F, anti-TNF- monoklonová protilátka, imunomodulátor. U pacientov so 

sepsou zniţuje koncentráciu interleukínu-6. 

afix – lingistika slovotvorná zloţka, morféma, ktorá zahŕňa sufix, prefix, infix, podľa toho, na akom 

mieste v slove sa nachádza.  

Aflamil
®
 tbl flm (Richer Gedeon RT) – Aceclofenacum 100 mg v 1 tbl. obalenej filmom; nesteroidové 

antifklogistikum, antireumatikum; →aceklofenak.  

Afloderm
®
 crm a ung der (Belupo s.r.o.) – Alclometasoni dipropionas 0,5 mg (zodpovedá 0,392 

alklometazónu) v 1 g. dermálnej masti/krému. Dermatologikum, kortikosteroid; →alklometazón. 

afónia – strata schopnosti nahlas hovoriť. 

aforizmus – stručný duchaplný výrok, ktorý vyjadruje nejaký postreh. 

afrázia – neschopnosť prejaviť sa rečou adekvátne danej situácii. 

agalsidasum – agalzidáza. 



agalzidáza  – -galaktozidáza, glykozidhydroláza, homodimérický glykoproteínový enzým 

hydrolyzujúci terminálnu jednotku -galaktozylovú jednotku z glykolipidov a glykoproteínov, 

prevaţne z ceramidtrihexozidu a katalyzuje hydrlýzu melibiózy a glukózy. Kóduje ho gén GLA. 

Mutácie tohto génu postihujú poruchy syntézy, spracovania a stability tohto enzýmu a podmieňujú 

vznik Fabryho choroby, zriedkavé lyzozómové tezaurizmózy a sfingolipidózy, následkom kt. sú 

poruchy katabolizmu -D-galaktozylglykolipidov (Replagal
®
). 

agalzidáza  – β-gal, beta-gal, β-galaktozidáza, hydroláza, kt. katalyzuje hydrolýzu betagalaktozidov 

na monosacharidy. Substrátom rozličných β-galaktozidáz sú: gangliozid GM1, laktozylceramidy, 

laktóza a rozličné glykoproteíny. Podtriedou β-galaktozidáz je laktáza (Fabrazyme
®
).  

AGE – skr. angl. advanced glycation endproducts, proteíny, kt. vznikajú neenzýmovou glykáciou, 

najmä pri diabetes mellitus. Ich hromadenie sa pripisuje podiel vzniku početných chron. komplikácií 

cukrovky a starnutia (glykácia nastáva aj u nediabetikov). 

Agen 5 a 10
®
 tbl (Zentiva) – Amlodipini besilas 6,95 alebo 13,9 mg (zodpovedá 5 a 10 mg amlodipínu) 

v 1 tbl. Blokátor vápnikových kanálov, vazodilatans, antihypertenzívum; amlodipín. 

Agenerase 15 mg/ml
®
 sol por (Glaxo Group) – Amprenavirum 15 mg v 1 ml perorálneho roztoku. 

Inhibítor proteázy. Pouţíva sa v kombinácii s inými antiretrovirotikami v th. infekcií HIV-1, ktorí uţ 

boli liečená inhibítorom proteázy. 

Agenerase 50 a 150 mg
®
 cps mol (Glaxo Group) – Amprenavirum 50 alebo 150 mg v 1 mäkkej cps. 

Inhibítor proteázy. Pouţíva sa v kombinácii s inými antiretrovirotikami v th. infekcií HIV-1, ktorí uţ 

boli liečená inhibítorom proteázy. 

agenéza corpus callosum –  [g. alfa priv. + l. genesis vznik + corpus callosum svorové teleso] 

vrodené nevyvinutie svorového telesa. Je to zriedkavá anomália, kt. sa nespája s charakteristickým 

klin. obrazom. Prvý prípad spojený so zníţením intelektu opísal r. 1812 Reil. Dá sa dg. 

pneumoencefalograficky a CT. Môţe sa vyskytovať samostatne alebo je zdruţená s inými 

vývojovými chybami mozgu, najmä poruchou migrácie neuronov. Ak sa vyskytne izolovane, 

spektrum klinického obrazu je pestré. Môţe byť úplné alebo čiastočné a môţe sa vyskytovať aj bez 

prítomnosti neurologických príznakov. V niektorých prípadoch je prítomná mentálna retardácia, zle 

terapeuticky ovplyvniteľná epilepsia a i. neurologické abnormality. Býva súčasťou trizómií, napr. 8, 

18, pravidelne je súčasťou Aicardiho syndrom. 

Pri chirurgickej komisurotómii (kalozotómii) vykonanej pre nezvládnuteľnú epilepsiu sa prerušia 

dráhy v corpus callosum, pričom sa informačne oddelia obidve hemisféry (split-brain). Kaţdá 

z hemisfér pritom dokáţe vnímať, pamätať si a učiť sa nezávisle od druhej. Kaţdá polovica mozgu 

spracúva prijaté informácie vlastným spôsobom. Ľavá polovica mozgu spracúva vstupy prevaţne 

analyticky, najmä pokiaľ ide o pochopeni informácií sprostredkovaných rečou, a pracuje postupne 

(sekvenčne). Pravá  hemisféra je zodpovedná za vnímanie priestorových vzťahov a hudobných 

schopností a informácie spracúva simultáne a naraz jako celok (holisticky). 

agenéza, čreva – [g. alfa priv. + l. genesis vznik + l. intestinum črevo] vrodené nevyvinutie časti čreva. 

agenéza gonád – [g. alfa priv. + l. genesis vznik + l. gonadum pohlavná ţľaza] úplná neprítomnosť 

vývoja pohlavných ţliaz; Turnerov syndrom. 

agenéza hypofýzy –  [l. genesis vznik + l. hypophysis podmozgová ţľaza] vrodené nevyvinutie 

hypofýzy, je nezlučiteľné so ţivotom. Porušený je vývoj ţliaz s vnútornou sekréciou. Môţe nastať pri 

poruche diferenciácie jednotlivých buniek, bunkových typov adenohypofýzy s nedostatkom 

príslušných hormónov, napr. chýbanie somatotropných buniek zapríčiňuje nedostatok rastového 

hormónu a nanizmus. Prejaví sa aţ v prvých 3 týţd. po narodení. 



agenéza krížovej kosti -- [g. alfa priv. + l. genesis vznik] agenesis sacralis nevyvinutie kríţovej kosti; 

syn. kaudálny regresívny syndrom. 

agenéza močového mechúra -- [g. alfa priv. + l. genesis vznik] agenesis vesicae urinariae 

nevyvinutie močového mechúra; veľmi zriedkavá anomália, nezlučiteľná so ţivotom. 

agenéza motorických jader – [l. agenesis nuclearum motoricum; angl. nuclear agenesia] syn. 

Aplázia motorických nervov, vrodená diplégia továre, vrodená obrna n. abducens a  n. facialis, 

vordená okulofaciálna obrna, Möbiov syndrom; charakterizovaný unilaterálnou  alebo bilaterálnou 

obrnou očných abduktorov, niekedy spojený s postihnutím hlavových nervov, najmä n. 

oculomotorius, n. trigeminus a n. hypoglossus, jako aj anomáíliami končatín. 

agenéza mozgovej kôry -- [l. agenesis corticis cerebri] vrodený chybný vývoj buniek mozgovej kôry, 

najmä pyramidových buniek mozgu s následnou detskou mozkovou obrnou a idióciou. Ak porucha 

postihne motorickú kôry, vzniká spastická monoplégia alebo diplégia. 

agenéza mozočka – [l. genesis cerebelli] nevyvinutie mozočka, môţe byť jednostranná alebo 

obojstranná. Môţu chýbať jedna alebo obidve hemisféry nmozočka. Varoliov most býva veľmi slabo 

vyvinutý. 

agenéza nadobličiek -- [l. agenesia glandulae suprarenalis] nevyvinutie nadobličiek. 

agenéza obličky -- [l. agenesis renum] nevyvinutie obličiek, zriedkavá anomália, pri kt. sa zisťujú 

malformácie očí, nosa, brady a veľké nízko uloţené ušnice (Potterova tvár). Nie je zlučiteľná so 

ţivotom. 

agenéza priedušnice -- [l.agenesis tracheae] nevyvinutie priedušnice, zriedkavá a fatálna anomália.  

Prvý ju opísal Pany r. 1900. Môţe ísť o izolovanú poruchu al. kombináciu s tracheoezofágovoou 

fistulou, kardiovaskulárnymi anomáliami, deformitami končatín, anomáliami chrbtice a GIT. Agenéza 

trachyz sa prejaví po narodení respiračnou tiesňou, bez plaču a s nemoţnosťou intubácie. 

agenéza vaječníkov – [l. agenesis ovarium] nevyvinutie vaječníkov, ovariálna agenéza; por. Turnerov 

syndróm. 

agenéza svorového telesa – [l. genesis corporis callosi] agenéza corpus callosum.  

agenéza žľazy štítnej – [l. agenesis glandulae thyroideae; angl. agenesis of thyroid gland] vrodené 

nevyvinuti štítném ţľazy. Je zriedkavé. Následkom nedostatku hormónov štítnej ţľazy vzniká 

kretenizmus alebo vrodená hypotyreóza.  

agenéza žlčníka – [l. agenesis cholecystae, agenesis vesicae felleae] vrodené chýbanie ţlčníka. Je 

zriedkavé. Pri niektorých cicavcov sa ţlčník nevyvíja (potkan, srnec, jeleň, kôň, slon). Ţlčník sa 

môţe vyvíjať nenormálne tak, ţe je zabudovaný do pečene alebo pod ňou, medzi duplikatúrami 

peritonea, príp. inde. Takýto ektopický ţlčník má asi 5 % ľudí. Zriedka sa môţe rozdeliť distálny 

koniec základu pars cystica, čím vznikne zdvojený ţlčník alebo ţlčník rozdelený septom. Ak sa 

nevyvinie ductus cysticus, ţlčník ústi priamo do ductus hepaticus. Vrodená chyba má klinický 

význam pri cholecystektómii, keď sa môţe poškodiť pečeňový vývod.  Niekedy sa vyvinie 

abnormálne dlhý ductus cysticus, spájajúci sa s ductus choledochus aţ pri jeho vyústení do 

dvanástnika. Ak sa ductus choledochu cysticky rozšírí v mieste s oslabenou stenou, vznikne cysta, 

v ktorej sa hromadí ţlč. Tým sa cysta zväčšuje a tlačí na okolie. Cysta spoločného ţlčovodu sa 

vyskytuje častejšie u dievčat. 

agenitalizmus – [l. agenitalismus] klin. obraz podmienený chýbaním muţských al. ţenských 

pohlavných orgánov s následným výpadkom sekrécie pohlavných hormónov. 

agens – 1. [l.] účinný; pôvodca (napr. infekčnej choroby); 2. lingvistika zloţka sémantickej stavby vety 

predstvujúci aktívnu východiskovú substanciu deja, najmä činnosti, resp. procesu; je opakom 



→patiens. Agens patrí spolu s patiensom a objektom k základným zloţkým sémantickej vedy. Má 

aktívny vzťah k deju pomenovanému slovesom. Na úrovni gramatickej štruktúry vety ho najčastejšie 

vyjadruje podmet vyjadrený substantívom v nominatíve. Napr.: Lekár vyšetruje pacienta. 

ageuzia – [l. ageusia] strata chuti. Vyskytuje sa pri poškodení n. lingualis a n. glossopharyngeus 

v oblasti chuťových pohárikov jazyka al. pri poškodení centrálnych chuťových dráh. 

agger, eris, m [l.] – hrádza, val. Agger nasi – val nosa. 

Aggrastat
®
 – protitrombocytový liek, reverzibilný inhibítor väzby fibrinogénu na povrchové 

glykoproteíny trombocytov (GpIIb-GpIIIa); podáva sa i. v. pri akút. koronárnom syndróme, resp. 

v invazívnej kardiológii. 

Aggrenox
®
 cps mol (Boehringer Ingelheim International) – Dipyridamolum 200 mg + Acidum 

acetylsalicylicum 25 mg v 1 cps s riadeným uvoľňovaním. Antiagregancium. Pouţíva sa v sek. 

prevencii ischemickej cievnej mozgovej príhody a krátkodobých tranzitórnych ischemických 

záchvatov mozgu. Kontraindikáciou je precitlivenosť na zloţky prípravku al. salicyláty, aktívny 

peptický vred, poruchy koagulácie a 3. trimester gravidity. 

Agilax
®
 – kombinované objemové laxatívum. 

agitatio, onis, f. – [l. ago nať] →agitovanosť. 

agitovanosť – [l. agitatio] agitácia, pohybový (motorický)nepokoj, vyskytuje sa pri silnom vzrušení 

(excitácii), spája sa s delíriom a i.psychickými poruchami.  

aglosia – [l. aglossia] nevyvinutie jazyka, veľmi zriedkavá vrodená chyba jazyka. Súvisí s váţnymi 

anomáliami ţiabrových oblúkov. Prvý ju opísal De Jussieu r. 1718, do r. 1976 bolo známych 35 

prípadov. Takmer vţdy sa spája s malformáciami končatín, palatoschízou a agenezou zubov. 

V skutočnosti ide o mikroglosiu s extrémnou glosoptózou. Pokladá sa za následok poškodenia plodu 

v prvých týţd. veku. Reč ani hltanie nebývajú porušené. 

aglutinačný typ jazyka – morfologický typ jazyka, v ktorom sa syntetické gramatické tvary (najmä 

tvary podstatných mien a slovies) tvoria pripájaním gramatických prípon k základu. Pomerne častý 

je v maďarčine. Napr. a házakban. V slovenčine nie je produktívny.  

aglykogenóza -- [l. aglucogenosis] glykogenóza 0, stav vyvolaný zníţením aktivity glykogénsyntázy 

v pečeni na 2 % normy. Aktivita enzýmu vo svaloch a inde je normálna. Manifestuje sa skoro po 

narodení rannou hypoglykémiou (nereaguje na podanie glukagónu) asociovanou 

s hyperketonémiou; hepatomegália nebýva prítomná.  Typická je prolongovaná hyperglykémia po 

jedení al. po podaní glukózy (súčasne sa zvyšuje koncentrácia laktátu v krvi). Včasná dg. a diéta 

bohatá na proteíny zabráni rozvoju psychomotorickej retardácie. Prognóza je dobrá. 

aglykon – necukrový zvyšok o hydrolýze glykozidu. 

agmatín – zásaditá látka vznikajúca pri hnilobnom rozklade z arginínu. 

agnatia – vrodené nevyvinutie čeľuste al. sánky, spája sa s ťaţkým vývojovým poškodením v oblasti 

ušnice (synotiou). 

agnosterol – látka z tuku ovček vlny; kryštalicky tetracyklický triterpenoid. 

Agnucaston
® 

– extrakt z plodu kra Vitex agnus castus (agni casti fructus extractum siccum), 

fytofarmakum, gynekologikum pouţívané pri poruchách menštruačného cyklu, premenštruačnom 

syndróme a mastodýnii. Patrí k tradičným antiandrogénom a anafrodiziakám. Predpokladá sa, ţe 

vyvoláva zníţenie prolaktínu v hypofýze. Priamy dôkaz o tom však podaný nebol. 

Agofollin Depot
®
 sus inj (Biotika a. s.) – Estradioli benzoas 5 mg v 1 ml mikrokryštalickejj vodnej 

suspenzii. Estrogén; →estradiol.  



Indikácie – deficit ovariálnych estrogénov dokázaný negat. progesterónovým testom, atrofiou 

endometria a hypestrogénovým obrazom pri pošvovej cytológii, predčasná insuficiencia ovariálnej 

funkcie (predčasná menopauza) pred 40. r. veku, zastavenie dysfunkčného maternicového 

krvácania, prim. amenorea (lokálne a celkové poruchy vývoja, eunuchoidný rast, genitálny 

infantilizmus). Karcinóm prostaty. Estrogénový test. 

Agofollin
®
 sol inj (Biotika a. s.) – Estradioli benzoas 5 mg v 1 ml olejového rozt.. Estrogén; estradiol.  

Indikácie – deficit ovariálnych estrogénov dokázaný negat. progesterónovým testom, atrofiou 

endometria a hypestrogénovým obrazom pri pošvovej cytológii, predčasná insuficiencia ovariálnej 

funkcie (predčasná menopauza) pred 40. r. veku, zastavenie dysfunkčného maternicového 

krvácania, prim. amenorea (lokálne a celkové poruchy vývoja, eunuchoidný rast, genitálny 

infantilizmus). Karcinóm prostaty. Estrogénový test. 

agomelatín – N-[2-(7-metoxynafthalen-1-yl)etyl]acetamid, C15H17NO2, Mr 243,301; účinný agonista 

receptorov melatonínu a antagonista sérotonínových 5-HT2C 

receptorov antidepresívum, kt. zvyšuje aktivitu 

frontokortikálnych dopamínergických a adrenergických dráh. 

Je to prvé melatonergické antidepresívum, jeho účinok pri 

depresívnych stavoch je porovnateľný s účinkom paroxetínu 

(Paxil
®
, Seroxat

®
) a sertralínu (Lustral

®
, Zoloft

®
), nevyvoláva 

však zvýšenie hmotnosti, sexuálne neţiaduce účinky 

a abstinenčný sy. (ako väčšina SSRI a mnohé iné 

antidepresíva). Má aj anxiolytické účinky.  (Melitor
®
, 

Thymanax
®
, Valdoxan

®
). 

 

agogika – lingvistika zmeny tempa reči pri ústnych prejavoch. 

agrafia – [l. agraphia] strata schopnosti písať, t. j. utvárať, zapamätať si a vybavovať podoby 

jednotlivých litier. 

agramatizmus – [l. agramatismus] neschopnosť tvoriť gramaticky správne tvary, skloňovať a časovať, 

syntakticky skladať slová do viet ap.  

agregácia – [l. aggregatio] zhlukovanie, zoskupovanie. Agregácia trombocytov – súčasť hemostázy 

uskutočňovanej trombocytmi. Môţe sa zúčastňovať aj na vzniku trombózy, preto sa při jej vzniku 

podávajú lieky, kt. zniţujú agregáciu (antiagreganciá, kt. porušujú funkciu trombocytov). Najčastejšie 

sa podáva kys. acetylsalicylová. 

agregometria – [l. aggregometria] metóda merania →agregácie. Pouţíva sa při vyšetrovaní funkcie 

trombocytov. K plazme bohatej na trombocyty sa pridáva induktor agregácie (ADP, kolagén, 

trombín) a fotometricky al. impedančne sa meria agregácia. 

Agrobacterium tumefaciens – starší názov Bacterium tumefaciens, malý gramnegat., striktne 

aeróbny mikrób, produkujúci oxidázu. Podobá sa rodu Alcaligenes. Nachádza sa v pôde a vyvoláva 

rakovinu cukrovej repy. Viaceré kmene sa izolovali z ľudskej krvi, moču a likvoru. 

AHIMA – The American Health Information Management Association Americká spoločnosť pre 

riadenie zdravotníckych informácií. Je to spoločnosť profesionálov, ktorá sa zúčastňuje na 

manaţmente zdravotníckych informácií, poskytuje podporu svojím členom a aktivizuje priemysel 

a profesionálov.  

achondroplázia – achondrodystrophia fetalis, autozómovo dominantne dedičná chondrodysplázia, 

často spojená s trpaslíctvom. Mutovaný je gén FGFR3 pre receptor fibroblastového rastového 

 

Agomelatine 
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faktora (FGFR3), kt. zapríčiňuje poruchu tvorby chrupky. Homozygotná mutácia je letálna. Vo 

väčšine prípadov ide o novú mutáciu (t. j. obidvaja rodičia sú zdraví). Jako rizikový faktor sa uvádza 

vek otca. Útlmová porucha enchondrálnej osifikácie ovplyvní rast kostí do dĺţky, tie sú nápadne 

krátke, zakrivené, avšak normálne široké. Najčastejšie sú postihnuté kosti končatín, porušený je rast 

dostí do dĺţky, najmä v ich proximálnych častiach. Habitus plodu je charakteristický mikroméliou, 

chrbtica je často kyfotická, prsty brachydaktylické. Útlm rastu sfenookcipitálnej synchrondrózy 

zapříčiní, ţe celkový tvar lebky je hruškovitý, čelo nápadne vyklenuté. Krk je krátky, takměř 

nerozpoznatelný. Najmä v detstve sú riziká cervikomedulárnej kompresie, môţu byť poruchy sluchu, 

spánku. Achondroplázia je najčastejšou formou disproporcionálního nanizmu, dosiahnutá výška 

muţov je priemerne 131 a ţien 123 cm. Jedinci majú skôr nadpriemernú inteligenci, často vynikajú 

svojím zmyslom pre humor. Pohlavný vývoj je normálny, sexualita často zvýšená. Liečebne sa 

skúša rastový hormónm V stredoveku a ranom novoveku slúţili takto jedinci pri kráľovských dvoroch 

ako šašovia a pre svoj vtip a inteligenciu boli nielen obľúbení, ale aj obávaní. Prevalencia je  asi 

1:10 000 -- 25 000. 

Df. dg. třeba odlíšiť osteogenesosi imperfecta, dysplasia epiphysealis multiplex tarda, osteopetrózu 

a tanatoforickú dyspláziu. 

Jedinci s achondropláziou majú jednu normálnu a jednu mutovanú kópiu génu receptora rastového 

faktora fibroblastov. Dve kópie mutovaného génu (homozygotnosť) sú fatálne a ich nositelia 

zomierajú krátko po narodení. Pre manifestáciu choroby stačí jedna kópia; osoby s achondropláziou 

majú 50 % pravdepdobonosť prenosu génu na potomkov, t. j. pravdepodobnosť, ţe ich dieťa bude 

mať achondropláziu je 50 %. Väčšina prípadoch sa však narodeí rodičom, ktorí nemajú túto chorobu 

-- ide teda o novú mutáciu.  

akamprosát – acamprosate; kyselina 3-acecamidopropan-1-sulfónová, C15Hr11NO4S, Mr 181,211; 

predpokladá sa, ţe stabilizuje chemickú rovnováhu v mozgu porušenú 

alkoholizmom blokádou glutamátergických N-metyl-D-aspartátových receptorov, 

a to aktiváciou receptorov GABAA. Účinkuje len v kombinácii so skupinovou 

psychoterapiou a abstinenciou. K neţiaducim účinkom patria alegrické reakcie, 

pokles, al. vzostup TK, bolesti hlavy, nespavosť a impotencia. Kontrainidkáciou 

sú nefropatie a alergie na lieky (Campral
®
). 

akatafázia – neschopnosť, príp. zníţená schopnosť vyjadriť myšlienku súvisiacu s vetou. Niekedy sa 

vyskytuje u sluchovo postihnutých detí. Slovná akatafázia je neschopnosť nájsť vhodný výraz, 

postihnutý sa často vyjadruje opisom. 

akcent – prízvuk. 

akcidens – akcident, akcidencia, nepodstatná, skôr vonkajšková, náhodná, dočasná, premenlivá črta 

alebo vlastnosť predmetu (veci), (premenlivá) vlastnosť, stav veci, substancie; op. atribútu. 

Akineton
®
 sol inj (Knoll) – Biperideni lactas 5 mg v 1 ml inj. rozt. Antiparkinsonikum, 

anticholínergikum. Podíva sa pri Parkinsovovom sy., extrapyramídových poruchách rôzneho 

pôvodu, otrave nikotínom a organofosfátmi. 

Akineton SR 4 mg
®
 tbl plg (Laboratorio Farmaceutico) – Biperideni hydrochloridum 4 mg v 1 tbl 

s predĺţeným uvoľňovaním. Antiparkinsonikum, anticholínergikum. Podáva sa pri Parkisonovom sy., 

najmä na potlačenie svalovej rigidity a tremoru, extrapyramídových príznakov, ako je akútna 

dystónia, akatízia, pseudoparkinsonovského sy. vyvolanégho neuroleptikami a podobne 

účinkujäúcimi liekmi, iných extrapyramídových porúch pohybu, ako je dystónia, Meigeho sy., 

blefarospazmus al. spastická šija. 

Akineton
®
 tbl (Knoll) – Biperideni hydrochloridum 2 mg v 1 tbl. Antiparkinsonikum, anticholínergikum. 

 
Akamprosát 
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aklarubicín – metyl(1R,2R,4S)-4-[(2R,5S,6S)-4-dimetylamino-5-[(2S,4S,5S, 6S)-4-hydroxy-6-metyl-5-

[(2R,6S)-6-metyl-5-oxooxan-2-yl]oxyoxan-2-yl]oxy-6-

metyloxan-2-yl]oxy-2-etyl-2,5,7-trihydroxy-6,11-dioxo-

3,4-dihydro-1H-tetracene-1-karboxylát; antracyklínové 

antineoplastikum, inhibítor topoizomerázy, zabraňuje 

replikácii DNA. 

 

 

Aknecolor krémpasta
®
 pst der (Spirig Eastern a.s.) – 

Clotrimazolum 10 mg v 1 g krémpasty. Dermatologikum, kt. sa pouţíva v th. všetkých foriem acne 

vulgaris. 

Aknefug EL
®
 sol der (Dr. A. Wolff & Co. Arzneimittel) – Erythromycinum 1 g v 100 ml rozt. 

Dermatologikum, antibiotikum, kt. sa podáva pri všetkých formách acne vulgaris, najmä zápalových 

papulóznych a pustulóznych formách. 

Aknemycin 2000
®
 ung der (Hermal) – Erythromycinum 1 g masti. Dermatologikum, antibiotikum, kt. 

sa podáva pri všetkých formách acne vulgaris, najmä na veľmi mastnej seboroickej koţi. 

Aknemycin PLUS
®
 sol der (Hermal) – Erythromycinum 4 g + Tretinoinum 0,025 g v 100 ml rozt.. 

Dermatologikum, antibiotikum, kt. sa podáva pri všetkých formách acne vulgaris, najmä na veľmi 

mastnej seboroickej koţi. 

Aknemycin
®
 ung der (Hermal) – Erythromycinum 4 g v 100 ml rozt. Dermatologikum, antibiotikum, kt. 

sa podáva pri všetkých formách acne vulgaris, najmä na veľmi mastnej seboroickej koţi. 

Aknenormin 10 a 20
®
 cps mol (Hermal Kurt Herrmann) – Isotretinoinum 10 al. 20 mg v 1 mäkkej cps. 

Retinoid, kt. sa pouţíva na systémovú aplikáciu th. acne vulgaris, najmä jej závaţné formy, ako je 

acne conglobata, riziko trvalého zjazvenia a formy rezistentné proti primeraným postupom 

štandardnej th. systémovými antibiotikami a lokálnej th. 

Akneroxid 5 a10
®
 gel der (Hermal Kurt Herrmann) – Benzoylis peroxidum 5 al. 10 g v 100 g gélu. 

Dermatologikum, kt. sa pouţíva v th. acne vulgaris všetkých foriem, najmä na hrudníku a chrbte, 

ťaţších foriem acne, ktoré nedostatočne reagujú na th. 5 % koncentráciou benzolyperoxidu. 

akridínové zlúčeniny – pouţívajú sa ako anhelmintiká. Patrí sem akranil, atebrín a mepakrín. 

Inhibujú rast a reprodukciu asexuálneho ery*troytového štádia plazmódií. Účinkujú aj na pásomnice 

tým, ţe uvoľňujú fixáciu hlavičky na sliznicu a pásomnica sa môţe eliminovať laxatévami. Pouţívaju 

sa v th. giardiázy a teniázy, výnimočne v th. malárie. K neţiaducim účinkom patrí poškodenie 

pečene, ťaţkosti zo strany GIT (vracanie, hnačky). 

akrofónia – pouţitie grafického znaku pôvopdne označujúceho slovo na označenie prvej slabiky, príp. 

prvej hlásky slova v rádzo fonetickej hodnote. Znalosť tohto princípu sa vyuţíva pri lúštení 

neznámych písmen. 

akronym – skratka pomenovania utvorená zo začiatočných hlások alebo slabík. 

akronym – syn. abreviatúra, skratka; skratka; pomenovanie utvorené zo začiatočných hlások alebo 

slabík (Ivanová-Šalingová a Maníková, 1993); →akronymizácia. 

akronymizácia – tvorenie jednoslovných termínov skracovaním viacslovných termínov tak, ţe sa 

z vyberajú začiatočné písmená alebo slabiky. Pri tomto spôsobe tvorenía slov sa rozlišujú skratky 

a skratkové slová (termíny). Skratky moţno tvoriť neobmedzene, od kaţdého viacslovného termínu 

alebo aj zloţeného termínu moţno utvoriť skratku: elektrokardiogram – EKG, novšie ekg, 

röntgenová snímka – rtg snímka. To sú hláskové skratky. Slabičné skratky obsahujú prvé slabiky 
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názvov, napr. zo slova textil a silon vzniklo skratkové slovo (termín) tesil, názov nylon obsahuje prvé 

písmená a slabiku názvov miest New York a Londýn. Viaceré skratkové slová a skratky sa 

pouţívajú ako medzinárodné, napr. CT (computer tomography), MRI (magnetic resonance imaging), 

PET (positron emission tomography).  

akrozóm –  [g. karos vrchol, okraj + g. soma telo] organela v prednej časti hlavičky spermie, ktorá 

vzniká v priebehu spermiogenézy splynutím vačov Golgiho aparátu. Ide o lyzozóm obsahujúci 

proteolytické enzýmy (akrozín) a enzýmy štiepiaci glykozaminoglykány (hyaluronidázu), ktoré sa 

uplatňujú při oplodnení, najkjmä při prieniku cez zona pellucida. 

akrozómová čiapočka – akrozómový vačok, pokrýva prednú polovicu hlavičky spermie v podobe 

plochého vačka (vzniká splynutím cisteren Golgiho komplexu), uloţeného medzi jadrom spermie a 

povrchovou membránou. Je vyplnený enzýmami prevaţme lytického charakteru. Tie môţu utvárať 

charakteristicky tvarované nahromadenie – tzv. →akrozóm alebo akrozómové zrno. Ri 

kapacitácii sa rozpadá bunková blana spermie v oblasti akrozómovéhob vačka, ktorý svojou 

vonkajšou stenou přeberu jej úlohu. Po kontakte so zona pellucida sa membrána akrozómového 

vačka rozpadá a nastáva →akrozómová reakcia.  

akrozómová reakcia – druhá fáza oplodnenia, perforácia bunkovej membrány spermie a vonkajšej 

akrozómovej membrány v prednej časti hlavičky. Ide o splynuti plazmatickém membrány 

s vonkajšou membránou akrozómu za vzniku mikrovezikúl. Medzi mikrovezikulami vzniknú otvory, 

cez ktoré sa uvolňujú enzýmy akrozómu. Uvoľnením a aktiváciou hydrolytických enzýmov 

akrozómu sa ropzpúšťajú mukopolysacharidové medzibunkové spoje fiolikulových buniček 

obaľujúcich ovocyt. Tým sa zumoţní prechod spermií cez obaly ovocytu pr oplodnení. 

aktant – lingvistika účastník deja v štruktúrne syntaxi bezprostredne závislý od slovesa. Rozoznáva sa 

prvý aktantm  ktorý akciu vykonáva, druhý aktant, ktorý akciu znáša a tretí aktant, nepriamy objekt, 

aktant, v prospech alebo neprospech ktorého akcia prebieha (Tesnièr). 

Aktiferrin Compositum
®
 cps (ratiopharm) – Ferrosi sulfas hydricum (síran ţeleznatý sušený) 113,85 

mg (zodpovedá 34,5 mg dvojmocného ţeleza) + Serinum-DL (serín-DL) 129 mg + Acidum folicum 

0,50 mg + Cyanocobalaminum 0,30 mg v 1 cps. Antianemikum, ktoré sa podáva pri nedostatku 

ţeleza latentnom i manifestnom a kyseliny listovej, najmä v gravidite a podčaj dojčenia. 

Aktiferrin
®
 cps (ratiopharm) – Ferrosi sulfas hydricum (síran ţeleznatý sušený) 113,85 mg 

(zodpovedá 34,5 mg dvojmocného ţeleza) + Serinum-DL (serín-DL) 129 mg. Antianemikum, kt. 

spodáva pri stavoch nedostatku ţeleza po strate krvi, poruchách výţivy, anacidite, hypoanacidite, 

infektoch, nádoroch a subtotálnej gastrektómii, ako aj pri zvýšenej potrebe Fe v gravidite počas 

dojčenia a u detí vo vývine a nedostatku ţeleza v klimaktériu. 

Aktiferrin
®
 gto por (ratiopharm) – Ferrosi sulfas heptahydricum (síran ţeleznatý heptahydrát) 1416,00 

mg + Serinum-DL (serín-DL) 1068 mg v 30 ml (1 ml = 18 kv. a obsahuje 9,48 mg Fe
2+

). 

Antianemikum, kt. sa podáva pri latentnom i manifestnom nedostatku ţeleza a kyseliny listovej 

v gravidite a počas dojčenia. 

Aktiferrin
®
 sir (ratiopharm) – Ferrosi sulfas hydricum heptahydricum (síran ţeleznatý sušený 

heptahydrát) 3,42 g + Serinum-DL 2,58 g v 100 ml sirupu. Antianemikum. Antianemikum, kt. sa 

podáva pri latentnom i manifestnom nedostatku ţeleza a kyseliny listovej v gravidite a počas 

dojčenia. 

aktívne uhlie – carbo activatus, črevné adsorbencium, kt. sa pouţíva  v th. pri meteorizme, hnačke po 

nevhodnom jedle, gastritíde, enteritíde, menej závaţných črevných infekciách vyvolaných vírrusmi 

al. baktériami, pri hnačke sprevádzajúcej iné choroby (diabetes mellitus), dráţdivom tračníku, 

ulceróznej kolitíde (Carbo medicinalis
®
, Carbosorb

®
; kombinované prípravky – Carbocit

®
, 

Carbotox
®
). 



aktívum – lingvistika činný rod. 

aktualizácia – lingvistika 1. v štylistike vyuţívanie a kombinovanie moderných jazykových prostriedkov, 

protipól stereotypnosti a automatizácie; 2. v odbornej literatúre zohľadňovanie súčasných reálií, 

súčasné chápanie skutočnosti, faktor. 

akumulácia – lingvistika vyratúvanie jednotlivých pomenovaní namiesto pouţitia jedného 

→hyperonyma. 

akút – lingvistika druh prízvuku (intonácie), pri ktorom sa v intonačnom priebehu slabiky zvyšuje hlas 

pribliţne o tón a ktorý moţno hodnitť ako razený a stúpavý. Akútový prízvuk a intonácia sa označujú 

znamenkom. 

akuzatív – lingvistika centrálny člen systému nepriamych pádov, ktorý ako celok tvoria náprotivok 

nominatívu ako priameho pádu. Je priamym objektom deta tzv. prechodných slvies. 

akvizícia údajov – informatika angl. data acquisition, proces zberu, vkladania a ukladania údajov do 

systému na spracovanie údajov. 

alália – [g. alfa priv. + g. laliá reč] neschopnosť hovoriť zapríčinená poruchami rečových orgánov 

(hlasivky, jazyk), niekedy aj nervovými poruchami. 

Albarel 1 mg
®
 tbl (Egis Pharmaceuticals s.r.o.) – Rilmenidini hydrogenophosphas 1,544 mg 

(zodpovedá 1 mg rilmenitídu) v 1 tbl. Antihypertenzívum; 2-[(dicyklopropylmetyl)amino]-2- oxazolín, 

selektívny stimulátor centrálnych a periférnych I1 imidazolových receptorov; rilmenidín. 

Aldara 5 %
®
 crm (Laboratoires 3M Santé) – Imikvimodum 12,5 mg v 250 mg dermálneho krému (5 

%). Darmatologikum, virostatikum, kt. sa pouţíva na th. vonkajších genitálnych a perianálnych 

bradavíc, condylomata acuminata a malých povrchových bazocelulárnych karcinómov u dospelých 

(surface basocellular carcinoma, sBCC).  

Aldurazyme 100 U/ml
®
 con inf (Genzyme) – Laronidáza 500 U (pribliţne 2,9 mg v 5 ml inj. liekovky. 

Pouţíva sa na dlhodobú enzýmovú th. u pacientov s potvrdenou dg. mukopolysacharidózy, 

deficiencia alfal-l-iduronidázy, na th. neneurolog. Prejavov choroby; laronidáza. 

aleglitazar – kys. (2S)-2-metoxy-3-[4-[2-(5-metyl-2-fenyl-4-oxazolyl)etoxy]-7-benzotiofenyl]propanová, 

C24H23NO5S, Mr 437,51; modulátor receptorov peroxizómov 

aktivovaných proliferátorom (PPAR). Skúša sa v th. diabetes 

mellitus typu 2. 

 

 

alegória – osobitný druh metonymie, pomocou ktorej sa abstraktá spravodlivosť, krivda, múdrosť, 

nevera, zrada a i. vyjadrujú opismi prírody, činmi fiktívnych postáv alebo konaním zvierat. 

alela – [g. aleion rôzny] starší názov alelomorfa, konkrétna formna (verzia) informácie v určitom géne 

(lokuse) na jednom z chromozómov. Nové alely vznikajú následkom mutácií. Kaţdá alela óduje 

obyčajne jeden izoproteín pôvodného proteínu. Izoproteíny majú pozmenenú prim. štruktúru 

(sekvenciu aminokyselín), a tým aj vlastnosti. Proteíny kódované jednou alelou môţu byť teda 

fukčné, zmenené aţ úplne afunkčné, al. sa nesyntetizujú vôbec.  

Homologické chromozómy majú navzájom rovnaké lokusy, ale nemusia mať v nich rovnaké alely. 

Ide o autozómy („telové“ chromozómy, z kt. jeden je od otca a druhý od matky) v pároch 

a gonozómy (pohlavné chromozómy) X a Y. Heterologické chromozómy majú navzájom rôzne 

lokusy (autozómy z rôznych párov a gonozómy X a Y.  

Aleglitazar 
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V najjednoduchšom prípade poznáme pre lokus 2 alely  A (fukčnú) a a (nefunkčnú mutovanú). 

Alelový pár je dvojica alel, z kt. jedna je v lokuse na chromozóme od matky a druhá na chromozóme 

od otca. Z alel A a a sa teda dajú zostaviť 3 páry: AA a aa, čo sú homozogoti a Aa, kt. nazývame 

heterozygot. Osobitným prípadom je zložený heterozygot, kt. má dve rôzne alely, z kt. kaţdá má 

mutáciu na inom mieste génu (príp. aj iného typu). Od počtu alel kódujúcich znak a spôsobu, akým 

sa alely zúčastňujú na formovaní znaku závisí aj →typ dedičnosti. 

alemtuzumab – monoklonová protilátka, kt. sa pouţíva v th. chron. lymfatickej leukémie a T-

bunkového lymfómu. Jej miestom zásahu je proteín CD52 na povrchu dospelých lymfocytov, nie 

však kmeňových buniek. Podáva sa pacientom, u kt. sa nedosiahla dostatočná odpoveď na podanie 

alkylačných látok a zlyhala th. fludarabínom. Komplikáciou th. je významné zvýšenie rizika 

oportúnnymi infekciami, najmä cytomegalovírusmi. Pouţíva sa aj pri transplantácii kostnej drene a 

obličiek, pri autoimunitných chorobách, ako je sclerosis multiplex (Campath
®
, Campath-1H

®
, 

MabCampath
®
). 

Alendgogen 70 mg
®
 tbl (Generics UK) – Natrii alendronas trihydricus 91,36 mg (zodpovedá acidum 

alendronicum 70 mg) v 1 tbl. Bisfosfonát, kt. sa pouţíva v th. osteoporózy v postmenopauze, zniţuje 

riziko zlomenín stavcov a bedra. 

Alendromax 70 mg
®
 tbl (Arrow Generics Limited) – Kyselina alendrónová vo forme trihydrátu 

nátriumalendronátu 70 mg v 1 tbl. Bisfosfonát, klt. sa pouţíva v th. postmenopauzovej osteoporózy, 

zniţuje riziko zlomenín stavcov a stehnovej kosti. 

Alendronat Pliva 70 mg
®
 tbl (Pliva Slovensko s.r.o.) – Natrii alendronas trihydricus 91,36 mg 

(zodpovedá acidum alendronicum 70 mg) v 1tbl. Bisfosfonát, kt. sa pouţíva v th. osteoporózy 

v postmenopauze, zniţuje riziko zlomenín stavcov a stehnovej kosti. 

Alendronat ratiopharm 70 mg
®
 tbl (ratiopharm) – Natrii alendronas trihydricus 91,36 mg (zodpovedá 

acidum alendronicum 70 mg) v 1tbl. Bisfosfonát, kt. sa pouţíva v th. osteoporózy v postmenopauze, 

zniţuje riziko zlomenín stavcov a stehnovej kosti. 

Alendronat Sandoz 70 mg
®
 tbl (Sandoz Pharmaceutical s.r.o.) – Natrii alendronas trihydricus 91,36 

mg (zodpovedá acidum alendronicum 70 mg) v 1tbl. Bisfosfonát, kt. sa pouţíva v th. osteoporózy 

v postmenopauze, zniţuje riziko zlomenín stavcov a stehnovej kosti. 

Aleve 200 mg
®
 tbl flm (Bayer, spol. s r. o.) – Naproxenum natricum 220 mg v 1 tbl obalenej filmom (1 

tbl obsahuje pribliţne 20 mg Na). Nesteroidové antiflogistikum, antireumatikum; naproxén. 

Alexan 100 mg/5 mg, 500 mg/10 ml a 1000 mg/20 ml
®
 sol inj (Ebewe Pharma) – Cytarabinum 20 mg 

v 1 ml inj. rozt. Cytostatikum, kt. sa pouţíva v kombinácii s inými cytostatikami na indukciu remisie, 

konsolidačnú a udrţovaciu th. akútnej nelymfocytovej leukémie dospelých pacientov a detí, akút. 

lymfatickej leukémie, na intratekálnu profylaxiu a th. leukemických infiltrácií CNS, th. non-

Hodgkinových lymfómov stredného a vysokého stupňa malignity v dospelom a detskom veku, th. 

blastového zvratu chron. myeloickej leukémie, ako aj na vysokodávkú th. refraktérnych non-

Hodgkinových lyfómov, refraktérnych akút. nelymfocytových leukémií, refrektérnych akút. 

lymfoblastických leukémií, recidív akút. leukémií, leukémií s osobitným rizikom, sek. leukémií po 

predchádzajúcej chemoterapii al. oţarovaní, manifestnej leukémie po transformácii preleukémií, na 

konsolidáciu remisie akút. nelymfocytovej leukémie u osôb mladších ako 60-r. a blastového zvratu 

chron. myeloickej leukémie. 

alfadrotrekogín – drotrekogín alfa, C1786H2779N509S29, Mr 55 000, rekombinantná forma ľudského 

proteínu C, kt. má antitrombotické, antiflogistické a profibrimolytické vlastnosti. Aktivovaný 

drotrekogín alfa patrí do triedy serínových proteáz.  



Indikácie – th. septického stavu s multiorgánovým zlyhaním, ak moţno začať s th. do 24 h od vzniku 

orgánového zlyhania. 

Kontraindikácie – aktíévne vnútorné krvácanie, intrakraniálny patol. proces, nádor mozgu al. 

cerebrálna herniácia, súčasná th. heparínom nad 15 IU/kg/h, hemoragická diatéza okrem akút. 

koagulopatie pri sepse, ťaţká hepatopatia, trombocytopénia, riziko krvácania, gravidita, laktácia, 

precitlivenosť na zloţky lieku.  

Prípravok – Xigris
®
. 

Alfaferone 1 000 000, 3 000 000 a 6 000 000 IU
®
 sol inj (Alfa Wassermann) – Prírodný inferferón alfa 

z normálnych ľudských leukocytov n-3 v mnoţstve 1 , 3 al. 6 miliónov IU v 1 ml rozt. 

Imonomodulátor s protinádorovým účinkom. Pouţíva sa pri malígnych chorobách lymfaticvkého 

a hemopoetického systému: trichocelulárna leukémia, myelóm, non-Hodgkinov lymfóm, mycosis 

fungoides, chron. myeloická leukémia, solídne nádory (Kaposhiho sarkóm u pacientov s AIDS, 

malígny melanóm), vírusových chorobách (hepatitída B, chron. non-A/non-B hepatitída, 

condylomata acuminata). 

alfuzosín – N-[3-[(4-amino-6,7-dimetoxychinazolin-2-yl)-metyl-amino]propyl]tetrahydrofuran-2-

karboxamid, C19H27N5O4, Mr 389,449; antagonista 1-

adrenergických receptorov. Vyvoláva relaxáciu svaloviny 

prostaty a krčka močového mechúra. Biol. dostupnosť je 49 %, 

na plazmatické proteíny sa viaţe z 82 – 90 %, metabolizuje sa 

v pečenii (CYP3A4), polčas je 10 h, vylučuje sa stolicou (69 % 

a močom 24 %). 

 

Indikácie – benígna hyperplázia prostaty, vrátane podpornej th. pri zavedenej civke v močovom 

mechúri pre akútnu retenciu moču a po odstránení permanentnej cievky. 

Kontraindikácie – nefropatie, predĺţený interval QT na EKG. 

Nežiaduce účinky – závraty (posturálna hypotenzia) infekcie horných dýchacích ciest, bolesti hlavy, 

únava. 

Prípravky – Alfuzosin Sandoz
®
, Alfuzosin Sandoz T SR

®
, Alfuzosin XR Merck

®
, Alfuzostad

®
, 

Uroxatral
®
, Xatral

®
, Xatral Uno

®
. 

Alfuzosin Sandoz 5 a 10 mg
®
 tbl plg (Sandoz Pharmaceuticals) – Alfuzosinumchlorid 5 al. 10 mg v 1 

tbl s predĺţeným uvoľňovaním, sympatikolytikum, antagonista alfaadrenergických receptorov, 

pouţíva sa v th. benígnej hyperplázie prostaty; alfuzosín. 

Alfuzosin T SR 5 mg
®
 tbl flm (Pliva Slovensko s.r.o.) – Alfuzosinumchlorid 5 mg v 1 tbl obalenej filom, 

sympatikolytikum, antagonista alfaadrenergických receptorov, pouţíva sa v th. benígnej hyperplázie 

prostaty; alfuzosín. 

Alfuzosin XR Merck 5 a 10 mg
®
 tbl plg (Generics UK) – Alfuzosinumchlorid 5 al. 10 mg v 1 tbl 

s predĺţeným uvoľňovaním, antagonista alfaadrenergických receptorov, pouţíva sa v th. benígnej 

hyperplázie prostaty; alfuzosín. 

Alfuzostad 5 a 10 mg
®
 tbl plg (Stada Arzneimittel) – Alfuzosinumchlorid 5 al. 10 mg v 1 tbl 

s predĺţeným uvoľňovaním, antagonista alfaadrenergických receptorov, pouţíva sa v th. benígnej 

hyperplázie prostaty; alfuzosín. 

Algesal
®
 crm (Sandoz Pharmaceuticals) – Diethylamini salicylas 5 g + Myrtecainum 0,5 g v 50 g 

krému. Venorfamakum, antivarikózum, kt. sa pouţíva v lokálnej th. plomliaţdením a bolestí 

v traumatológii a v lokálnej th. reumatických bolestí svalov a kĺbov. 
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Algifen
®
 tbl (Zentiva) – Metamizolum natricum monohydricum 527 mg (zodpovedá 500 mg 

metamizolu) + Pitofenoni hydrochloridum 5,25 mg + Fenpiverini bromidum 0,1 mg v 1 tbl. 

Kombinované spazmolytikum, analgetikum. Pouţíva sa v th. spastických bolestí hladkého svalstva 

GIT, pri obličkových a ţlčníkových kolikách, tenezmoch močového mechúra, migrény, dysmenorey, 

bolestiach zubov, pri spazmoanalgézii pred inštrumentálnymi vyšetriami a po nich. 

Algifen Neo
®
 gtt por (Ivax Pharmaceuticals) – Metamizolum natricum monohydricum 500 mg 

(zodpovedá 443,1 mg metamizolu) + Pitofenoni hydrochloridum 5 mg (zodpovedá 4,55 mg) 1 ml 

rozt. Kombinované spazmolytikum, analgetikum. Pouţíva sa v th. spastických bolestí hladkého 

svalstva GIT, pri obličkových a ţlčníkových kolikách, tenezmoch močového mechúra, migrény, 

dysmenorey, bolestiach zubov, pri spazmoanalgézii pred inštrumentálnymi vyšetriami a po nich. 

Algifen
®
 sup (Ivax Pharmaceuticals) – Metamizolum natricum monohydricum 1 g + Pitofenoni 

hydrochloridum 10 mg + Fenpiverini bromidum 0,1 mg v 1 čapíku. Kombinované spazmolytikum, 

analgetikum. Pouţíva sa v th. spastických bolestí hladkého svalstva GIT, pri obličkových 

a ţlčníkových kolikách, tenezmoch močového mechúra, migrény, dysmenorey, bolestiach zubov, pri 

spazmoanalgézii pred inštrumentálnymi vyšetriami a po nich. 

Aliane 0,02 g/3 mg
®
 tbl flm (Bayer Schering Pharma AG) – Ethinylestradiolum 0,02 mg + 

Drospirenoni 3 mg v 1 tbl. obalenej filmom. Kombinovaný erorálny antikoncepčný prípravok; 

etinylestradiol; drospirenón. 

Alimta 500 mg
®
 plc ifo (Eli Lilly Nederland B. V.) – Pemetrexed 500 mg (ako pemetrexed sodný) v 1 

inj. liekovke. Cytostatikum, pouţíva v kombinácii s cisplatinou v th. pacientov pred predchádzajúcej 

chemoterapie s neresekovateľným malígnym mezoteliómom pleury, v monoterapii na th. pacientv 

s lokálne pokročilým al. metastatickým nemalobunkovým nkarcinómom pľúc po prechádzahúpcej 

chemoterapii; pemetrexed. 

algluceráza – ľudská -glukocerebrozidáza, v kt. neredukujúce konce oligosacharidového reťazca 

tvoria zvyšky manózy. C2532H3854N672O711S16, Mr 55597,4. Ceradáza je algluceráza v tlmivom 

citrátovom roztoku pripravená z ľudskej placenty. Podáva sa i. v. v th. Gaucherovej choroby typu 1. 

Nahradil ju zväčša prípravok Cerezyme
®
 pripravený rekombinantnou DNA technológiou. 

alglukozidáza alfa – C4758H7262N1274O1369S35, Mr 105 338; enzým, kt. sa pouţíva ako prvý 

v substitučnej th. Pompeho choroby (glykogenóza typu II), zriedkavej lyzozómovej tezaurizmózy. Je 

to analóg enzýmu -glukozidázy, kt. chýba pacientom s Pompeho chorobou. K neţiaducim účinkom 

patrí pneumónia, respiračné komplikácie, infekcie a horúčka. Opísali sa kardiálne, pľúcne 

komplikácie a alergický šok (Lumizyme
®
, Myozyme

®
).  

algoritmus – konečná postupnosť dobre definovaných inštrukcií na splnenie určitej úlohy. Môţe sa 

zapásať (implementovať) vo forme počítačiového programu. Logická chyba algoritmu môţe mať za 

následok zlyhanie výsledného programu. V algoritmoch sa často niekoľko krokov viacnásobne 

opakuje (iterácia) alebo další postop závusí od aktuálneho stavu (vetvenie). Na riešenie tej istej 

úlohy môţe existovať niekoľko rôznych algoritmov s rôznymi postupnosťami. 

 aliskiren – (2S,4S,5S,7S)-5-amino-N-(2-karbamoyl-2,2-dimetyletyl)-4-hydroxy-7-{[4-metoxy-3-(3-

metoxypropoxy)fenyl]metyl}-8-metyl-2-(propan-2-

yl)nonanamid, C30H53N3O6, Mr 551,758; priamy inhibítor 

renínu, kt. sa pouţíva v th. primárnej hypertenzie. 

Viaţe sa na S3
bp 

väzbový paket renínu, podstatný pre 

jeho účinok. Tým zabraňuje konverzii angiotenzínu na 

angiotenzín I (Rasilez
®
, Tecturna

®
).  

 

 
Aliskiren 
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aliterácia – opakovanie rovnakej hlásky alebo skupiny hlások (slabík) na začiatku dvoch alebo 

viacerých bezprostredne po sebe idúcich slov. 

Alcaligenes – rod gramnegat., obligátne aeróbnych, nesporulujúcich a pohyblivých paličiek z čeľade 

Alcaligenaceae, radu Burkholderiales, ktoré rastú pri 25 – 37 °C. Jeho druhy sa vyskytujú v okolí 

človeka, pôde, vo vode a na koţi. Izolujú sa aj z prístrojov v nemocniciach, spúta, moču a iných 

exkrétov. Nebezpečné sú pre človeka so zníţenou imunitou. Známe sú viaceré druhy: A. faecalis, A. 

denitrificans subsp. denitrificans, A. xylosoxidans subsp. denitrificans, piechaudi, A. xylosidans 

subsp. xylosidans, A. odorans. Kmene rodu Alcaligenes sú pomerne rezistentné proti antibiotikám, 

obyčajne sú citlivé na kolistín a kortimoxazol. A. dispar patril v minulosti k často identifikovaným 

baktériám Je to však variant E. coli. Niekedy je ho ťaţké odlíšiť od baktérií z rodu Shigella.  

Alkalit
®
 gra por (Infuzia Hořatev) – Kalii citras monoihydricus 92 gg + Natrii hydrogenocitras 

monohydricus 108 g v 200 g granúl. Pouţíva sa v th. urolitiázy, pri kt. sa analýzou dokázala kys. 

močová ako podstatná časť spontánne vymočeného al. vyoperovaného močového konkrementu. 

Ďalšou indikáciou je chron. urikozúria pri trvalo kyslej reakcii moču (4,5 – 5,5), dna, príp. 

hyperurikemický sy., po podávaní liekov zniţujúcich urikémiu, avšak zvyšujúcich urikozúriu, sek. 

hyperurikémia a hyperurikozúria pri chemoterapii nádorov, kalciumoxalátová litiáza, 

kalcioumfosfátová litiáza, cystínová litiáza, hypocitratúria zistená pri metabolickom vyšetrení 

urolitiázy. Kontraindikáciou sú floridné infekcie vyvolané kmeňom Proteus mirabilis a i. kmeňmi 

produkujúcimi ureázu.  

alkaloidy – organické zásadité látky s heterocyklicky viazanými atómami dusíka. Nachádzajú sa 

v celej rastline, väčšinou však v koreňoch. Sú to kryštalické látky, vo vode málo rozp., s kyselinami 

tvoria soli, majú výrazný fyziologický účinok, vo väčších dávkach pôsobia ako prudké jedy, v malých 

dýávkach sa pouţívajú ako liečivá. Delia sa podľa biogenézy, pôvodu al. stavby molekuly. Mnohé 

alkaloidy s medicínskym významom sa vyskytujú v ţivočíšnej a rastlinnej ríši a niektoré sú 

syntetizované (Grant & Hackh's Chemical Dictionary, 5. vyd.).  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Prehľad alkaloidov 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

  1. Akontín 

  2. Akronín 

  3. Amarylkovité alkaloidy 

      – Galantamín 

  4. Aporfíny 

      – Apomorfín 

  5. Arekolín 

  6. Berberínové alkaloidy 

    – Berberín 

  7. Bikukulín 

  8. Dihydrobetaerytroidín 

  9. Emetín 

10. Harringtoníny 

11. Chinínové alkaloidy 

   – Chinidín 

   – Chinín 

   – Kolchicín 

         Demekolcín 

         Lumikolchicíny 

12. Indolové alkaloidy 

      – Kurare 

           Toxiferín 

           Alkurónium 

           Tubokurarín 

      – Harmalín 

      – Harmín 

      – Fyzostigmín 

      – Psilocybín 

      – Sekologanín-tryptamín 

            Ajmalín 

            Prajmalín 

            Elipticíny 

            Ibogaín 

      – Strychnín 

      – Vinka alkaloidy 

            Vinblastín 

            Vinkamín 

            Vinkristín 

            Vindezín 

      – Yohimbín 

            Rezerpín 

      – Staurosporín 

13. Kaptotecín 

     – Topotekán 

14. Lobelín 

15. Ľuľkovité alkaloidy 

     – Beladonové alkaloidy 

        Atropín 

        Skopolamín 

          Butylskopolamínbromid 

     – Kapsaicín    

     – Nikotín 

     – Solanín 

     – Tomatín 

16. Meskalín 

17. Muskarín 

17. Námeľové alkaloidy 

      – Ergolíny  

            Ergonovín 

               Metylergonovín 

            Lizurid 

            Lyzergová kys. a     

               jej diamid 

http://www.nlm.nih.gov/cgi/mesh/2006/MB_cgi?mode=&term=Aconitine&field=entry#TreeD03.132.030
http://www.nlm.nih.gov/cgi/mesh/2006/MB_cgi?mode=&term=Acronine&field=entry#TreeD03.132.035
http://www.nlm.nih.gov/cgi/mesh/2006/MB_cgi?mode=&term=Aporphines&field=entry#TreeD03.132.070
http://www.nlm.nih.gov/cgi/mesh/2006/MB_cgi?mode=&term=Apomorphine&field=entry#TreeD03.132.070.290
http://www.nlm.nih.gov/cgi/mesh/2006/MB_cgi?mode=&term=Arecoline&field=entry#TreeD03.132.080
http://www.nlm.nih.gov/cgi/mesh/2006/MB_cgi?mode=&term=Berberine+Alkaloids&field=entry#TreeD03.132.117
http://www.nlm.nih.gov/cgi/mesh/2006/MB_cgi?mode=&term=Berberine&field=entry#TreeD03.132.117.100
http://www.nlm.nih.gov/cgi/mesh/2006/MB_cgi?mode=&term=Bicuculline&field=entry#TreeD03.132.130
http://www.nlm.nih.gov/cgi/mesh/2006/MB_cgi?mode=&term=Harringtonines&field=entry#TreeD03.132.420
http://www.nlm.nih.gov/cgi/mesh/2006/MB_cgi?mode=&term=Indole+Alkaloids&field=entry#TreeD03.132.436
http://www.nlm.nih.gov/cgi/mesh/2006/MB_cgi?mode=&term=Toxiferine&field=entry
http://www.nlm.nih.gov/cgi/mesh/2006/MB_cgi?mode=&term=Alcuronium&field=entry#TreeD03.132.436.255.712.050
http://www.nlm.nih.gov/cgi/mesh/2006/MB_cgi?mode=&term=Tubocurarine&field=entry#TreeD03.132.436.255.847
http://www.nlm.nih.gov/cgi/mesh/2006/MB_cgi?mode=&term=Harmaline&field=entry#TreeD03.132.436.444
http://www.nlm.nih.gov/cgi/mesh/2006/MB_cgi?mode=&term=Harmine&field=entry#TreeD03.132.436.477
http://www.nlm.nih.gov/cgi/mesh/2006/MB_cgi?mode=&term=Topotecan&field=entry#TreeD03.132.151.850
http://www.nlm.nih.gov/cgi/mesh/2006/MB_cgi?mode=&term=Belladonna+Alkaloids&field=entry#TreeD03.132.760.180
http://www.nlm.nih.gov/cgi/mesh/2006/MB_cgi?mode=&term=Capsaicin&field=entry#TreeD03.132.760.200
http://www.nlm.nih.gov/cgi/mesh/2006/MB_cgi?mode=&term=Nicotine&field=entry#TreeD03.132.760.570
http://www.nlm.nih.gov/cgi/mesh/2006/MB_cgi?mode=&term=Solanine&field=entry#TreeD03.132.760.769
http://www.nlm.nih.gov/cgi/mesh/2006/MB_cgi?mode=&term=Ergolines&field=entry#TreeD03.132.327.287
http://www.nlm.nih.gov/cgi/mesh/2006/MB_cgi?mode=&term=Ergonovine&field=entry#TreeD03.132.327.287.262
http://www.nlm.nih.gov/cgi/mesh/2006/MB_cgi?mode=&term=Methylergonovine&field=entry#TreeD03.132.327.287.262.455
http://www.nlm.nih.gov/cgi/mesh/2006/MB_cgi?mode=&term=Lisuride&field=entry#TreeD03.132.327.287.417
http://www.nlm.nih.gov/cgi/mesh/2006/MB_cgi?mode=&term=Lysergic+Acid&field=entry


            Metergolín 

            Metyzergid 

            Nicergolín 

            Pergolid 

      – Ergotamíny 

     Bromokriptín 

     Dihydroergokornín 

     Dihydroergokristín 

     Dihydroergokryptín 

              Dihydroergotamine 

              Dihydroergotoxine 

              Ergoloidmezyláty 

              Ergotamín 

18. Ópium 

      – Morfínany 

            Benzomorfány 

               Fenazocín 

               Pentazocín 

            Buprenorfín 

            Butorfanol 

            Dextrorfán 

            Diprenorfín 

            Etorfín 

            Levalorfán 

            Levorfanol 

         Dextrometorfán 

   – Morfín 

         Morfínové deriváty 

            Dihydromorfín 

            Etymorrfín 

            Heroín 

            Hydromorfón 

            Kodeín 

               Oxymorfón 

            Tebaín 

         Nalbufín 

         Nalorfín 

         Naloxón 

            Naltrexón 

            Noskapín 

      – Papaverín 

           Tetrahydropapaverolín 

19. Pilokarpín 

20. Pyrolizidínové alkaloidy 

      Monokratín 

21. Ryanodín       

22. Salsolínové alkaloidy 

23. Sparteín 

24. Swainsonín 

25. Tropány 

    – Atropín 

            Ipratrópium 

    – Benztropín 

    – Kokaín 

    – Nortropány 

    – Skopolamín 

          Butylskopolamínbromid 

  N-metylskopolamín  

26. Veratrové alkaloidy  

     Germínacetáty  

     Protoveratríny 

  Veratrín 

           Veratridín  

  N-metylskopolamín  

28. Veratrové alkaloidy  

     Germínacetáty  

  

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

Alka-Seltzer
®
 tbl eff (Bayer, spol. s r. o.) – Acidum acetylsalicylicum 324 mg + Acidum citricum 965 

mg + Natrii hydrogenocarbonas 1625 mg v 1 šumivej tbl. Analgetikum, antipyretikum. 

Alkeran 2 a 5 mg
®
 tbl flm (The Wellsome Foundation) – Melphalanum 2 a 5 mg v 1 tbl. obalenej 

filmom. Cytostatikum zo skupiny alkylačných látok, kt. sa pouţíva v th. plazmocytómu a pokročilého 

karcinómu ovária, karcinómu prsníka, primárnej polycytémie; melfalán.  

Aleran Inj
®
 plv inj (GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o.) – Melphalanum 50 mg v 1 sklenej liekovke. 

Cytostatikum zo skupiny alkylačných látok. Pouţíva sa v th. lokalizovaného malígneho melanómu 

končatín a lokalizovaného sarkómu mäkkých tkanív na končatinách, plazmocytómu, karcinómu 

ovária, neuroblastómu v detstve; melfalán. 

Allergocrom
®
 int opo (Ursapharm Arzneimittel) – Dinatrii cromoglicas 20 mg v 1 ml očnej insitilácie (1 

ml = 20 kv.). Pouţíva sa v th. alergicky podmienených akút. a chron. konjunktivitíd, napr. pri peľovej 

„jarnej“ (kerato)konjunktivitíde, pri nešpecifických alergických podráţdeniachb spojoviek ap. 

Allergodil
®
 aer nas (MEDA Pharma GmbH & Co.) – Azelastiniumchlorid 0,14 mg v 1 dávke. 

Antihistaminikum, antialergikum, kt. sa pouţíva v symptomatickej th. sezónnej alergickej rinitidy 

vrátane sennej nádchy a chron. alergickej rinitídy. 

Allergodil očná instilácia
®
 int oph (Viatris GmbH & Co.) – Azelastiniumchlorid 0,5 mg v 1 ml vrecku. 

Antihistaminikum, antialergikum, kt. sa pouţíva v symptomatickej th. sezónnej alergickej rinitidy 

vrátane sennej nádchy a chron. alergickej rinitídy. 

Almiral 50 mg
®
 tbl ent (Medochemie s.r.o.) – Diclofenacum natricum 50 mg v 1 gastrorezistentnej tbl. 

Antireumatikum, antiflogistikum; diklofenak. 

Almiral
®
 gel der (Medochemie s.r.o.) – Diclofenacum natricum 1,16 g ()zodpovedá diclofenaku 

sodnému 1 g) v 100 gélu. Antireumatikum, antiflogistikum; pouţíva sa v th. posttraumatických 

stavov (pomliaţdenie svalov, väzov a kĺbov), zápalových a degeneratívnych reumatických chorôb, 

mimokĺbovom reumatizme; diklofenak. 

http://www.nlm.nih.gov/cgi/mesh/2006/MB_cgi?mode=&term=Metergoline&field=entry#TreeD03.132.327.287.630
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http://www.nlm.nih.gov/cgi/mesh/2006/MB_cgi?mode=&term=Dihydroergocristine&field=entry#TreeD03.132.327.412.175
http://www.nlm.nih.gov/cgi/mesh/2006/MB_cgi?mode=&term=Dihydroergocryptine&field=entry#TreeD03.132.327.412.200
http://www.nlm.nih.gov/cgi/mesh/2006/MB_cgi?mode=&term=Dihydroergotamine&field=entry#TreeD03.132.327.412.225
http://www.nlm.nih.gov/cgi/mesh/2006/MB_cgi?mode=&term=Dihydroergotoxine&field=entry#TreeD03.132.327.412.250
http://www.nlm.nih.gov/cgi/mesh/2006/MB_cgi?mode=&term=Ergoloid+Mesylates&field=entry#TreeD03.132.327.412.250.500
http://www.nlm.nih.gov/cgi/mesh/2006/MB_cgi?mode=&term=Ergotamine&field=entry#TreeD03.132.327.412.400
http://www.nlm.nih.gov/cgi/mesh/2006/MB_cgi?mode=&term=Sparteine&field=entry#TreeD03.132.786
http://www.nlm.nih.gov/cgi/mesh/2006/MB_cgi?mode=&term=Swainsonine&field=entry#TreeD03.132.830
http://www.nlm.nih.gov/cgi/mesh/2006/MB_cgi?mode=&term=N-Methylscopolamine&field=entry#TreeD03.132.889.848.661.550
http://www.nlm.nih.gov/cgi/mesh/2006/MB_cgi?mode=&term=Veratrum+Alkaloids&field=entry#TreeD03.132.920
http://www.nlm.nih.gov/cgi/mesh/2006/MB_cgi?mode=&term=Germine+Acetates&field=entry#TreeD03.132.920.256.310
http://www.nlm.nih.gov/cgi/mesh/2006/MB_cgi?mode=&term=Protoveratrines&field=entry#TreeD03.132.920.256.543
http://www.nlm.nih.gov/cgi/mesh/2006/MB_cgi?mode=&term=Veratrine&field=entry#TreeD03.132.920.256.815
http://www.nlm.nih.gov/cgi/mesh/2006/MB_cgi?mode=&term=Veratridine&field=entry#TreeD03.132.920.256.815.850
http://www.nlm.nih.gov/cgi/mesh/2006/MB_cgi?mode=&term=N-Methylscopolamine&field=entry#TreeD03.132.889.848.661.550
http://www.nlm.nih.gov/cgi/mesh/2006/MB_cgi?mode=&term=Veratrum+Alkaloids&field=entry#TreeD03.132.920
http://www.nlm.nih.gov/cgi/mesh/2006/MB_cgi?mode=&term=Germine+Acetates&field=entry#TreeD03.132.920.256.310


Almiral
®
 sol inj (Medochemie s.r.o.) – Diclofenacum natricum 75 mg v 3 ml inj. rozt. Antireumatikum, 

antiflogistikum; podáva sa i. m. pri akút. bolestiach pri zápalových a degeneratívnych reumatických 

chorobách, akút. záchvate dnyx, renálnej kolike, posttraumaticých a pooperačných bolestivých 

stavov; i. v. sa podáva v th. a prevencii pooperačnej bolesti pri hospitalizácii; diklofenak. 

Almirid 5 a 10 mg
®
 tbl (Polichem S.A.) – Dihydroergocryptini mesilas 5 mg v 1 cps, resp. 10 mg v 1 

tbl. Antiparkinsonikum, dopamínergikum, agonista dopamínu. Poiuţíva sa v th. bolestí hlavy vrátane 

migrény, Parkinsonovej choroby, hyperprolaktinémie a na inhibíciu laktácie. 

Alnagon Neo
®
 tbl (Zentiva) – Acidum acetylsalicylicum 380 mg + Codeini phsphas 200 mg + 

Coffeinum 800 mg v 1 tbl. Analgetikum. Pouţíva sa v th. bolesti hlavy, kĺbov, svalov, zubopv, 

neuralgii, bolestiach vertebrogénneho pôvodu, začínajúcich bolestiach pri onkologických chorobách. 

Kontraindikáciou je precitlivenosť na zloţky lieku, vredová choroba, respiračná insuficiencia, 

bronchiálna astma, krvácavé stavy, chir. výkony spojené s masívnejším krvácaním. Nepodáva sa 

deťom do 15 r., v gravidite a počas dojčenia. 

alomorfa – niektoré z morf, ktoré sú konkretizáciou tej istej morfémy. 

alonymá – varianty pomenovania jednej osoby alebo jedného predmetu. Napr. osobné meno Jozef 

a jeho alomorfa Jožo, Jožko, Jožinko. 

Aloxi 250 g
®
 sol inj (Helsinn Birex Pharmaceuticals) – Palonosetron (ako hydrochlorid) 50 mg v 1 ml 

rozt. Antiemetikum, antagonista sérotonínu (5HT3); pouţíva sa v prevencii akät. Nauzey a vracania 

spojených s vysoko emetogénnou chemoterapiou rakoviny a prevencii nauzey a dávania spojených 

s mierne emetogénnou th. rakoviny; palonosetrón. 

Alozur 5 a 10 mg
®
 tbl (Ozone laboratories BV) – Amlodipin 5 al. 10 mg (ako amlodipínbesizál) v 1 tbl. 

Vazodilatans; amlodipín. 

Alpha D3 0,15; 0,5 a 1 g
®
 cps mol (Teva Pharmaceuticals CR) – Alfakalciferolum 0,25; 0,5 alebo 1 

g v 1 cps. Vitamín D3. Podáva sa pri renálnej osteodystrofii so zníţenou resorpciou vápnika pri 

zníţenej funkcii obličiek, pri osteomalácii pri nedostatočnej resorpcii vápnika, malabsiorpčnom sy. 

a postgastrektomickom sy, pri hypoparatyreóze a hypofosfatemcikej rachitíde/osteomalácii 

rezistentnej proti vitamínu D, liečbe osteoporózy, najmä po menopauze, v starobe a po th. 

glukokortikoidmi. Kontraindikáciou je precitlivenosť na vitamín D, hyperkalcíémia, 

hypermagnéziémia, gravidita, laktácia.  

Alpicort-F
®
 liq der (Dr. Wolff &  Co. Arzneimittel) – Estradioli benzoas 5 mg + Prednisolonum 0,2 g + 

Acidum acetylsalicylicum 0,4 v 100 ml dermálneho rozt. Dermatologikum, kombinovaný kortikoid, kt. 

sa pouţíva v th. alopecie, najmä androgénnej. Kontraindikácou je precitlivenosť na zloţky prípravku, 

infekcie (kiahne, sytilis, tbc, mykózy), reakcia na očkovanie, rozacea, periorálna dermatitída, nádory 

závislo od estrogénov, deti do 3 r. veku a chlapci v puberte. 

alprostadil – kyselina 7-[(1R,3R)-3-hydroxy-2-[(1E,3S)-3-hydroxyokt-1-en-1-yl]-5-oxocyklopentyl]-

heptánová; prostaglandín E1; C20H34O5
 
, Mr 354.481; vazodilatancium. 

Indikácie – ischemická choroby dolných končatín v štáduiu bolestí v pokoji a trofických zmien (III. 

a IV. štádium), kritické vrodené srdcové chyby závislé od tepnového spoja 

novorodencov indikované na chir. rekonštrukciu vrátane cyanotických 

chýb (atrézia al. stenóza pľúcnice, atrézia al. stenóza trojcípej chlopne, 

transpozície veľkých tepien) a acyanotnických chýb (koarktácia aorty, sy. 

hypoplastickej ľavej komory, kritická stenóza aorty). Aprox TD (X)
®
 sa 

pouţíva pri erektilnej dysfunkcii u muţov a Femprox (R)
®
 pri frigidite ţien. 

Kontraindikácia – precitlvenosť na zloţky lieku, gravidita a dojčenie, akútny al. subakútny infarkt 

myokardu, nestabilná a ťaţko stabilizovaná angina pectoris, dekompenzovaná kardiálna 

 

Prostaglandin E1 

http://en.wikipedia.org/wiki/Carbon
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insuficiencia, poruchy srdcového rytmu, chron. 

obštrukčná bronchopulmonálna choroba, edém pľúc, 

akút. poškodenie pečene, chron. heopatopatia, riziko 

krvácania.  

Prípravky – Alprostan
®
, Alprox TD(X)

 ®
, Temprox(R)

 ®
 

Alprostan
®
 con inf (Zentiva) – Alprostadilum 100 g v 2 

ml koncentrátu na prípravu infúzneho rozt. 

Vazodilatancium, hemopreologikum; →alprostadil. 

Alprostapint 20 a 500 g/ml
®
 con inf (Pint Pharma GmbH) – Alprostadilum 20 a 500 g v 2 ml 

koncentrátu na prípravu infúzneho rozt. Vazodilatancium, hemopreologikum; alprostadil. 

Altargo 1 %
®
 ung der (Glaxo Group) – Retapamulín 10 mg (1 %) v 1 g masti. Dermatologikum, kt. sa 

pouţíva v krátkodobej th. povrchopvých koţných infekcií (impetigo, infikované malé lacerácie, 

abrázie, zošité rany); →retapamulín. 

Alteana S Imuna
®
 sus inj (Imuna Pharm) – Anatoxinum tetanicum purificatum min. 40 IU v 1 dávke 

inj. suspenzií. Imunopreparát, kt. sa pouţíva na aktívnu imunizáciu al. poúrazovú profylaxiu tetanu. 

Alteana
®
 sus inj (Sevapharma) – Anatoxinum tetanicum purificatum min. 40 IU v 1 dávke inj. 

suspenzií. Imunopreparát, kt. sa pouţíva na aktívnu imunizáciu al. poúrazovú profylaxiu tetanu. 

alternácia – lingvistika striedanie dvoch hlások, skupín hlások (foném) al. foriem obsahovo i formálne 

spolu súvisiacich (koexistujúcich). 

Alteromonas putrefaciens – syn. Pseudomonas putrefaciens, mikrób z čeľade Alteromonadaceae. 

Nachádza sa v prostredí človeka, degraduje zvyšky po potravinách a môţe byť komenzálom GIT 

človeka. Diskutuje sa o jeho patogenite a bol izolovaný pri otitídach. 

Allomonas enterica →Vibrio fluvialis. 

altizid – (3R)-6-chlór-1,1-dioxo-3-(prop-2-enylsulfanylmetyl)-3,4-dihydro-2H-benzo[e][1,2,4]tiadiazín-7-

sulfónamid, C11H14ClN3O4S3, Mr 383,895; sulfónamidové diuretikum; podáva sa so spironolaktónom. 

Altizid 

 

 

 

 

 

alumíniumacetát – aluminium aceticum, octan hlinitý, soli hliníka a kyseliny octovej. Jestvujú tri 

druhy: neurálny alumíniumtriacetát, Al(C2H3O2)3 , zásaditý alumíniumdiacetát, HOAl(C2H3O2)2 

a zásaditý alumíniummonoacetát, (HO)2AlC2H3O2. Triacetátové formy vznikajú po zmiešaní síranu 

hlinitého s octanom bárnatým. Zásaditý alumíniummonoacetát vzniká po zmiešaní hydrioxidu 

hlinitého, acetanhydridu a kyseliny octovej ľadovej vo vode. Diacetát sa pripravuje v reakcii NaAlO2 

s kyselinou octovou. acid. Diacetát sa pouţíva ako antiseptikum.  

alumíniumacetotartarát – vínanooctan hlinitý, antiseptikum, dermatologikum, kt. sa pouţíva vo forme 

krému pri opuchoch po malých poraneniach končatín bez povrchových rán, po podvrtnutí ap., v 

profylaxii fisúr, th. popálenín a omrzlín 1. stupňa, solárnych dermatitíd (Cremor aluminii aceto-

tartarici
®
). 



 alumíniumnikotinát – C18H12N3O6
 
, Mr 393.286; derivát niacínu, antihyperlipoproteinemikum, kt. 

zniţuje hodnoty LDL i HDL. 

 

 

 

 

 

alumíniumacetoacetát – aluminum 1-etoxy-3-oxobut-1-en-1-olát; C18H27AlO9, Mr 414.38; antacídum 

 

Alumíniumacetoacetát 

Alulard SQ
®
 sus inj (Alk-Abelló S.A.) – Extractum allergeni v depotnej forme. Imunopreparát, kt. sa 

pouţíva na th. špecifických alergických chorôb sprostredkovaných IgE. Ku kontraindikáciám patria: 

Imunologické choroby (napr. imunokomplexné choroby a stavy imunodeficiencií,  chron. choroby 

srdca a pľúc, renálna insuficiencia pečene, dysfunkcia štítnej ţľazy, th. betablokátormi, epilepsia.  

Alventa 37,5; 75 a 150 mg
®
 cps plg (Krka) – Venlafaxiniumchlorid 27,5; 75 alebo 150 mg v 1 tvrdej 

cps s predĺţeným uvoľňovaním. Antidepresívum, kt. sa pouţíva v th. depresívnych epizód 

a rekuretných depresívnych porúch, ako aj anxióznych stavov, panických porúch, príp. agarofóbie. 

alveoláry – lingvistika ďasnové spoluhlásky. Rozlišujú sa alveoláry predoďasnové (prealveolárne): t, d, 

n, s, z, c a zadoďasnové (postalveolárne) artikulované zadnejšie š, ž, č, r, l. 

alveopaláty – lingvistika ďasnovopodnebné spopluihlásky, spoluhlásky, pri ktorých sa záver tvorí 

chrbtom jazyka na prednom tvrdom podnebí, pričom koček jazyka je opretý za dolnými rezákmi. 

Patria sem spoluhlásky ť, ď, ň, ľ. 

alveolitída – [l. alveolitis]  1. zápal zubného lôţka; vzniká ako následok extrakcie zuba. Typické sú 

silné trhavé bolesti v rane, opuch, zvýšená teplota. Treba vylúčiť prítomnosť zalomeného koreňa 

(radix relicta).  

Alveolitis purulenta – hnisavý zápal zubného lôţka, vzniká sek. infekciou postextrakčnej rany 

s následným zhnisaním krvného koagula.  

Alveolitis sicca – „suché lôţko“, zápal zubného lôţka bez hnisavého exsudátu, koagulum sa 

primárne neutvorí. Osvedčujú sa výplachy peroxidom vodíka, roztokom Rivanol, drény s liečivými 

rozt. (Chlumsky), antibiotické čapíky, príp. exkochleácia v lokálnej anestézii so snahou o vznik 

nového koagula.  

2. Zápal postihujúci pľúcne mechúriky (alveoly), kt. má za následok zhrubnutie ich stien 

novotvoreným väzivom. To zhoršuje funkciu pľúc (porucha difúzie, reštrikčná porucha, zníţenie 

pľúcnej poddajnosti, rozvoj intersticiálnej fibrózy). Prejavuje sa dýchavicou, hypoxiou, rozvojom cor 

pulmonale. Príčinou je napr. vdychovanie niekt. látok (organických i anorganických), niekt. celkové 

choroby (najmä systémové), môţe vzniknúť ako neţiaduci účinok niekt. liečiv, najmä cytostatík 

(metotrexát, prokarbazín). Inokedy je príčina neznáma. Patrí sem →exogénna alergická alveolitída, 

farmárske pľúca, kryptogénna fibrotizujúca alveolitída, →sarkoidóza.   
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Kryptogénna fibrotizujúca alveolitída – skr. KFA, pľúcna fibróza s poruchou funkcie pľúc 

neznámej etiológie. Predpokladá sa poškodenie pneumocytov I. typu neznámym činiteľom 

s následnou reaktívnou fibrózou, aktiváciou cytokínov, zápalom s poškodením alveolokapilárnej 

membrány. Rozlišuje sa niekoľko typov:  

■ Akútna intersticiálna pneumónia – angl. acute interstitial pneumonia (AIP), forma KFA s akút. 

začiatkom s progresiou do syndrómu dychovej tiesne (ARDS) a vysokou mortalitou; zodpovedá 

Hammanovmu-Richovmu syndrómu. 

■ Bežná intersticiálna pneumónia – angl. usual interstitial pneumonia (UIP), obvykle typ KFA 

s deštrukciou alveolov, prítomnosťou zápalových zmien a zmnoţením pneumocytov II. typu 

s nepriaznivou prognózou. 

■ Deskvamačná intersticiálna pneumónia – angl. desquamative interstitial pnemonia (DIP), typ 

KFA, kt. sa zisťuje v začiatočných štádiách. Prítomné sú zmnoţné kubické pneumocyty II. typu, 

v alveoloch sa zmnoţujú makrofágy, nie je ešte viditeľná fibróza. Vzniká v súvislosti s fajčením 

a infekciou. Patrí k tzv. respiračnej bronchiolitíde – intersticiálnej pľúcnej chorobe (angl. respiratory 

bronchiolitis–interstitial lung disease, RB–ILD). 

■ Lymfocytová intersticiálna pneumónia – lymphocytic interstitial pneumonia (LIP), typ KFA 

s výraznou infiltráciou lymfocytov, pokladá sa za difúzny malígny lymfóm ne-Hodgkinovho typu 

s nízkou malignitou. 

■ Nešpecifická intersticiálna pneumónia – angl. non specific interstitial pneumonia (NSIP), forma 

KFA s priaznivou odpoveďou na kortikoidy. 

■ Obrovskobunková intersticiálna pneumónia, angl. giant-cells interstitial pneumonia (GIP), 

charakterizovaná prítomnosťou obrovských buniek. 

V dg. KFA sa uplatňuje bronchoalveolárna laváţ, počítačová tomografia s vysokým rozlíšením (high 

resolution computer tomography, HRCT), dôleţitá je biopsia. V th. sa podávajú kortikoidy, 

imunosupresíva, dôleţitá je oxygenácia; moţnosťou je transplantácia pľúc. Por. exogénna alergická 

alveolitída. 

Alvesco 1, 2, 3, 4, 6
®
 tbl (Aventis Pharma Deutschland) – Glimepridum 1, 2, 3, 4, alebo 6 mg v 1 tbl. 

Peroráne antidiabetikum; →glimeprid. 

amantadín – antivirotikum, inhibítor penetrácie vírusu do bunky. Bráni prieniku vírusov do bunky a 

obaľovaniu. Ak sa aplikuje vo včasnom štádiu, bráni rozvoju infekcie, zmierňuje príznaky a skracuje 

trvanie pri infekcii vírusom chrípky A. Po po podaní p. o. sa dobre resorbuje, dosahuje vysokú 

koncentráciu v slinách. Vylučuje sa v nezmenej podobe najmä močom. 

Nežiaduce účinky – vyskytujú asi v 5 – 10 % prípadov, najčastejšie na začiatku podávania. Sú to 

najmä príznaky poruchy CNS (závraty, neschopnosť sústrediť sa, bolesti hlavy, nervozita, poruchy 

reči) a GIT (nauzea a strata chuti do jedenia). 

ambiguita – lingvistika ambifólia, viacvýznamovosť jazykových výrazov na rozličných rovinách v texte. 

Sémanticky podmienená ambiguita: mucha – Má muchy – muchy domáce, mäsiarky atď. al. vrtochy; 

syntakticky podmienená ambiguita: cestovať – Cestuje vlakom do B. ale medzitým vystúpi. 

Syntaktická ambiguita sa nazýva aj syntaktická homonymia. 

ambifólia →ambiguita. 

Ambirix
®
 sus inj (GlaxoSmithKline Biologicals) – imunopreparát. 1 dávka (1 ml) obsahuje vírus 

hepatitídy A (inaktivovaný 1,2 720 ELISA jednotiek + povrchový antigén vírusu hepatitídy B34 20 g 

vyrábaný: 1. na ľudských diplodiných bunkách (MRC-4); 2. adsorbovaný na hydroxid hlinitý 

hydratovaný 0,05 g AI3+; 3. vyrábaný na kultúre buniek kvasníc (Saccharomyces cerevisiae) 



technológiou rekombinantnej DNA; 4. adsorbovaný na fosforečnan hlinitý; 4. adsorbovaný na 

fosforečnan hlinitý 0,4 mg AI3+. Pouţíva sa na imunizáciu osôb od veku 1 r. do 15 r. vrátane na 

ochranu pred infekciou vyvolanou vírusom hepatitídy A a B. Pouţíva sa len pri nízkom riziku infekcie 

počas vakcinačnej schémy tak, aby sa zabezpečilo ukončenie dvojdávkovej vakcinačnej schémy. 

Ambrobene 15 mg/5 ml
®
 sir (ratiopharm) – Ambroxoli hydrochloridum (ambroxóliumchlorid) 15 mg 

v 5 ml sirupu. Expektorans, mukolytikum; ambroxol. 

Ambrobene 7,5 mg/ml
®
 sol por (ratiopharm) – Ambroxoli hydrochloridum (ambroxóliumchlorid) 7,5 

mg v 1 ml sirupu = 14 kv.. Expektorans, mukolytikum; ambroxol. 

Ambrobene 75 mg/ml
®
 cps plg (ratiopharm) – Ambroxoli hydrochloridum (ambroxóliumchlorid) 75 mg 

v 1 cps s predĺţeným uvoľňovaním. Expektorans, mukolytikum; ambroxol. 

Ambrobene
®
 sol inj (ratiopharm) – Ambroxoli hydrochloridum (ambroxóliumchlorid) 15 mg v 1 inj 

ampulke. Expektorans, mukolytikum; ambroxol. 

Ambrobene
®
 tbl (ratiopharm) – Ambroxoli hydrochloridum (ambroxóliumchlorid) 30 mg v 1 tbl. 

Expektorans, mukolytikum; ambroxol. 

Ambrosan
®
 tbl (Pro-Med.CS Praha) – Ambroxoli hydrochloridum (ambroxóliumchlorid) 30 mg v 1 tbl. 

Expektorans, mukolytikum; ambroxol. 

Ambrospray 5 %
®
 sol neb (Medicom International) – Ambroxoli hydrochloridum (ambroxóliumchlorid) 

50 mg v 1 g rozt. na rozprašovanie. Expektorans, mukolytikum; ambroxol. 

Ambroxol AL 75 Retard
®
 cps ret (Aliud Pharma) – Ambroxoli hydrochloridum (ambroxóliumchlorid) 

75 mg v 1 cps s predĺţeným uvoľňovaním. Expektorans, mukolytikum; ambroxol. 

Ambroxol AL
®
 gtt por (Aliud Pharma) – Ambroxoli hydrochloridum (ambroxóliumchlorid) 7,5 mg v 1 

ml perorálnych kv. Expektorans, mukolytikum; ambroxol. 

Amersan
®
 sol por (Austroplant-Arzneimittel) – 100 g rozt. obsahuje: Agrimoniae extractum fluidum 3,0 

g + Millefolii extractum fluidum 4,0 g + Menthae piperitae aetheroleum 0,003 g + Cynosbati succus 

18,0 g + Berberidis succus 12,0 g + Ribis nigri succus 18,0 g + Myrtilli succus 16,0 g. 

Fytofarmakum, choleretikum, kt. sa pouţíva ako podporná th. pri funkčných poruchách pečene, 

ţlčníka a zníţenej tvorbe ţlţe, spazmoch ţlčníka a ţlčových ciest, tráviacich ťaţkostiach (pocit 

plnosti, tlaku v oblasti ţalúdka, kŕče čreva). 

Amesov test – test mutagénnosti látok v ţivotnom prostredí. Vychádza z predpokladu, ţe kaţdá 

kancerogénna látka je aj mutagén. V teste sa pouţíva mutant z rodu Salmonella, ktorá nemá 

schopnosť syntetizovať histidín (his
–
). Po zmiešaní extraktu z pečene, baktériového mutanta 

a testovanej látky sa salmonela v pozit. prípade zmení na his
+
 a vyrastie na pôde bez histidínu. Pri 

kontrole mutantné salmonely na pôde nevyrastú. 

amfebutamón – (±)-2-(tert-butylamino)-1-(3-chlorophenyl)propan-1-one, C13H18ClNO, Mr 239.74; 

starší názov bupropiónu,  typické antidepresívum, kt. pôsobí ako 

inhibítor spätného vychytávania noradrenalínu a dopamínu, ako aj 

antagonista nikotínu. Patrí k chem. triede aminoketónov a má podobnú 

štruktúru ako stimulans katinón, anorektikum dietylpropión a 

fenetylamíny (Wellbutrin
®
, Zyban

®
). 

R. 2007 bol amfebutamón 4. najčastejšie predpisované antidepresívum 

v USA, pretoţe sa zistilo, ţe je účinný v odvykacej th. fajčenia (vyše 20 miliónov receptov). 

Amfenutamón zniţuje prah kŕčov a môţe vyvolať kŕče.  V odporúčaných dávkach je však riziko 

kŕčov porovnateľné s inými antidepresívami. Zvyšuje aj účinnosť ostatných antidepresív zo skupiny 

SSRI. Na rozdiel od iných antidepresív nevyvoláva prírastok hmotnosti a sexuálne dysfunkcie. 
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amfotericín B – širokospektrálne vysokoúčinné polyénové antimykotikum s vysokým 

nefrotoxickosťým potenciálom. Bezpečnejšie sú jeho formy 

viazané na fosfolipidové nosiče. A. B. sa viaţe na ergosterol 

cytoplazmatickej membrány húb. Štruktúra molekuly umoţňuje 

zabudovať sa do bunkovej membrány tak, ţe dôjde k 

vytvoreniu kanála, ktorým uniká intracelulárny obsah von z 

bunky s následnou lýzou. Afinita k ergosterolu v membránach 

húb je síce vyššia ako k cholesterolu cicavčích buniek, avšak 

selektivita nie je úplná, čo je príčinou toxických účinkov liečiva. 

Amfotericín B má široké spektrum antifungálneho pôsobenia, 

ktoré zahŕňa rody Candida, Histoplasma, Sporotrix, Cryptococcus, Blastomyces, Mucor, Aspergillus. 

Neúčinný je na dermatofyty: Microsporium, Trichophyton, Epidermophyton. Pôsobí proti niektorým 

protozoám, kt. obsahujú ergosterol v bunkovej membráne (Naegleria fowleri, Leishmania donovani, 

Plasmodium falciparum) a preto sa uplatňuje v th. ţivot ohrozujúcej amébovej meningoencefalitídy. 

Pouţíva sa aj v th. ťaţkých systémových mykóz imunokompromitovaných pacientov. Je liekom 

voľby pri infekciách vyvolaných vláknitými hubami. 

Po podaní p. o. sa prakticky nevstrebáva a jeho antimykotický účinok moţno vyuţiť iba v oblasti 

GIT. Pri systémovom pouţití sa aplikuje i. v. Vyše 95 % látky sa viaţe na plazmatické bielkoviny. Zle 

penetruje do tkanív, lepšie preniká do infikovaných orgánov. Napr. do CNS sa dostáva menej ako 5 

% liečiva, pri meningitíde viac. Vysoké koncentrácie dosahuje v pečeni a v slezine. Z tkanív sa 

uvoľňuje iba veľmi pomaly. Eliminuje sa najmä pečeňou a obličkami z časti v nezmenenej forme. Pri 

hepatálnej a renálnej insuficiencii nie je potrebná redukcia dávky.  

U detí je menší distribučný objem a vyšší klírens a. B, maximálne plazmatické koncentrácie sú 

zhruba polovičné v porovnaní s dospelými. Preto treba u detí podávať vyššie dávky.  

Nežiaduce účinky – krátko po začatí th. (< 3 h) sa môţu vyskytnúť celkové prejavy, ako horúčka, 

zimnica, triaška, nauzea, vracanie, mylagie, artralgie. Príčinou je indukcia tvorby cytokínov v 

monocytoch. Tieto účinky väčšinou odoznejú v prvých d th. Ich výskyt moţno redukovať podávaním 

nesteroidových antiflogistík, antihistaminík, príp. nízkych dávok kortikoidov. 

Z prejavov chron. orgánovej toxickosti je najzávaţnejšie dávkovo závislé poškodenie obličiek. 

Prejavuje sa zvýšenými sérových hodnôt močoviny, kreatinínu, poruchami elektrolytovej rovnováhy 

(hypokaliémia, hypomagneziémia). Nefrotoxické účinky amfotericínu B môţu potencovať iné liečivá 

(aminoglykozidové antibiotiká, cyklosporín A).  

V prevenciu nefrotoxickosti sa odporúča pravidelné monitorovanie obličkových funkcií, hydratácia a 

suplementácia Na, K, Mg. Inou moţnosťou je pouţitie menej toxických, avšak finančne 

nákladnejších foriem amfotericínu B, kt. sú viazané na tukové nosiče.  

Hypokaliémia zvyšuje toxický potenciál digoxínu a myorelaxačné účinky nedepolarizujúcich 

myorelaxancií.  

Z iných neţiaducich účinkov sa môţe vyskytnúť normocytová normochrómna anémia, kt. vzniká v 

dôsledku zníţenej produkcie erytropoetínu. Po niekoľkých týţd. po ukončení th. sa KO upraví. Môţu 

sa vyskytnúť aj tromboflebitída, alergické reakcie, prejavy neurotoxickosti (vertigo, kŕče). 

Prípravky a. B viazané na lipidové nosiče sa pripravujú inkorporáciou do lipozómov, vo forme 

koloidnej disperzie al. lipidových komplexov. Vzhľadom na väčšie rozmery ich molekúl sa lepšie 

vychytávajú v bunkách retikuloendotelového systému, najmä pečene, sleziny a v cirkulujúcich 

makrofágoch. Tým sa dosahujú vyššie koncentrácie v infikovaných tkanivách. Podávajú sa vo 

vyšších dávkach ako klasická forma. Ich afinita k cholesterolu cicavčích buniek je však podstatne 

niţšia, čím sa výrazne redukuje nefrotoxický potenciál.  
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Prípravky – Abelcet
®
, AmBisome

®
, Amhocil

®
, Amhotec

®
, Fungilin

®
, Fungisome

®
, Fungizone

®
. 

amidochlorid ortutnatý – amidochloridum hydrargyrum; angl. mercuric amidochloride, ClH2HgN, Mr 

252.065,  5.56 g/cm
3
; anorganická látka, kt. pozostáíva z cik-cakovitého jednorozmerného 

polyméru (HgNH2)n s chloridovými „counteriómi“. Vzniká v reakcii amoniaku s chloridom ortutnatým. 

Pridanie zásady ho mení na Millonovu bázu [Hg2N]OH(H2O)x. Známe sú rôzne amido 

a nitridomateriály s chloridom, nromidom a hydroxidom. V minulosti, keď sa nevedelo o toxickosti 

ortuti sa tento materiál pouţíval ako antiseptikum a dezinficiens. 

Amiclaran
®
 tbl (Zentiva) – Amiloridi hydrochloridum dihydricum 5,68 mg (zodpovedá 5 mg amiloridi 

hydrochloridum anhydricum) v 1 tbl. Diuretikum šetriace draslík; amilorid. 

Amicloton
®
 tbl (Zentiva) – Amiloridi hydrochloridum dihydricum 2,84 mg (zodpovedá 2,5 mg amiloridi 

hydrochloridum anhydricum) + Chlorthalidonum 25 mg v 1 tbl. Kombinované diuretikum, kt. sa 

popuţíva pri ľahších formách hypertenzie, strednej a stredne ťaţkej hypertenzii v kombinácii s inými 

antihypertenzívami; →amilorid; →chlórtalidón. 

amifostín – kyselina 2-(3-aminopropylamino)etylsulfanylfosfónová,  C5H15N2O3PS, Mr 214.224; 

cytoprotectívne adjuvans pouţívané v chemoterapii karcinómu, ako 

cctostatikum viaţuje DNA. V aktívnej forme je známy ako WR-1065; 

Ethyol
®
). 

Amifostín sa pouţíva na zníţenie výskytu horúčky podmienenej 

neutropéniou a infekcií vyvolaných väzbou chemoterapeutík na DNA, 

ako sú alkylačné látky (napr. cyklofosfamid) a látok obsahujúcich platinu (napr. cisplatina). Pouţíva 

sa aj na zníţenie kumulatívnej nefrotoxickosti spojenej s podávaním látok obsahujúcich platinu. 

Amifostíne je indikovaný aj na zníţenie výskytu xerostómie u pacientov po rádioterapii rakoviny 

hlavy a krku. 

Pôvodne bol amifostín indikovaný na zníţenie kumulatívnej obličkovej toxickosti cisplatiny pri 

nemalobunkovom karcinóme pľúc. Vzhľadom na nefrotoxickosť a moţnosť inej th. sa r. 2005  

prestal pouţívať v th. nemalobunkového karcinómu pľúc. Amifostín je organické tiofosfátvové 

proliečivo, kt. Sa hydrolyzuje in vivo alkalickou fosfatázou na aktívny cytoprotektívny tiolový 

metabolit. Selektívny protektívny účinok na nezhubné tkanivá je následkom aktivity alkalickej 

fosfatázy, vyššieho pH a prenikania do ciev normálneho tlakiva. Amifostín sa podáva len i. v. po 

rekonštitúcii s fyziol. rozt. Infúzia trvá menej ako 15 min. Pacient má byť pred podaním infúzie dobre 

hydratovaný. 

amikacín – (2S)-4-amino-N-[(2S,3S,4R,5S)-5-amino-2-[(2S,3R,4S,5S,6R)-4-amino-3,5-dihydroxy-6-  

 (hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-4-[(2R,3R,4S,5R,6R)-6-(aminomethyl)-

3,4,5-trihydroxy-oxan-2-yl]oxy-3-hydroxy-cyclohexyl]-2-

hydroxybutanamide, C22H43N5O13
 
, Mr 585.603; aminoglykozidové 

antibiotikum pouţívané v th. rozličných baktériovéch infekcií. Viaţe sa 

na 30S ribozómovú podjednotku, čím vyvoláva chybné čítanie mRNA 

a neschopnosť baktérií syntetizovať proteíny vitálne dôleţité pre rast 

baktérií; na plazmatické proteíny sa viaţe asi 11 %, polčas je 2 – 3 h, 

vylučuje sa obličkami.  

Indikácie – ťaţké nozokomiálne infekcie polyrezistentnými G– 

baktériami, ako je Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter 

a Enterobacter. Amikacín moţno kombinovať s betalaktámovými 

antibiotikami v empirickej th. pacientov s neutropéniou a horúčkou. 

 
Amifostín 
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Nežiaduce účinky – sú podobné ako pri iných aminoglykozidových antibiotikách, najmä 

nefrotoxickosť a ototoxickosť. 

Prípravky – Amikin
®
 100, 500 a 1000 inj. 

Amikin 100 mg/2 ml, 500 mg/2 ml a 100 mg/2 ml
®
 sol inj (Bristol-Myers Squibb spol s.r.o.) – 

Amikacini disulfas (zodpovedá 100 mg/2 ml, 500 mg/2 ml alebo 100 mg/4 ml amikacínu). 

Aminoglykozidové antibitikum; →amikacín.  

Amilorid/HCT AL
®
 tbl (Aliud Pharma) – Amiloridu hydrochloridum dihydricum 5,68 mg (zodpovedá 

amiloridi hydrochloridi 5 mg) + Hydrochlorothiazidum 50 mg v 1 tbl Kombinované diuretikum, 

antihypertenzívum; →amilorid. 

aminofenazón – 4-dimetylamino-1,5-dimetyl-2-fenylpyrazol-3-ón, C13H17N3O, Mr 231.29358, 

pyrazolónové analgetikum, antiflogistikum a antipyretikum s rizikom 

agranulocytózy. Dychový tesdt s 
13

C-označeným aminopyrínom sa 

pouţíva ako neinvazívna metóda sledovania metabolickej aktivity 

cytochrómu P-450 ako funkčná skúška pečene. 

 

 

Amiohexal 200
®
 tbl (Hexal AG) – Amiodaroni hydrochloridum 200 mg v 1 tbl. Antiarytmikum; 

→amiodarón. 

Amiokordon 200 mg
®
 tbl (Krka) – Amiodaroni hydrochloridum 200 mg v 1 tbl. Antiarytmikum; 

→amiodarón. 

amisulprid – amisulpridum; 4-amino-N-[(1-etylpyrolidin-2-yl)metyl]-5-etylsulfonyl-2-metoxybenzamid; 

C17H27N3O4S, Mr  369.48; antagonista dopamínových D2 a D3 receptorov, s disociačnou konštantou 

2,8, resp. 3,2 nmol. Antipsychotikum, neuroleptikum. Vyššie dávky (400 – 1200 mg) inhibujú 

dopamínergickú  neurotransmisiu., nízke dávky (50 – 200 mg blokujú inhibičné presynaptické 

autoreceptory. To facilituje účinok dopamínu, preto sa nízke dávke pouţívajú v th. depresií.  Biol. 

dostupnosť je asi 48 %, polčas 12 h. Vylučuje sa obličkami. Podáva sa perorálne al. i. v. v dávke 

400 – 1200 mg/d. Amisulprid sa podobne ako sulpirid podaný v th. dávkach viaţe na 

gamahydroxybutyrátový (GHB) receptor, čo inhibuje uvoľňovanie dopamínu a má neuroleptický 

účinok. Preto sa tieto látky pouţívajú v th. psychóz. Amisulprid je je účinným antagonistom 

sérotonínových 5-HT7 receptorov (podobne ako risperidón a ziprasidón). Selektívne antagonisty 

receptora majú antidepresívne účinky. 

 
Amisulprid 

Nežiaduce účinky – indukcia prolaktínu s následnou amenoreoou a galaktoreou u ţien, nauzea, 

úbytok hmotnosti, predlţenie intervalu QT na EKG (s príp. Ťaţkými arytmiami); predávkovanie 

amisulpridu môţe vyvolať torsade de pointes.  

Prípravky – Amisulprid Pliva
®
, Amisulprid-ratiopharm

®
 Aminosultopride

®
,  Benzamide

®
,  Deniban

®
, 

 Socian
®
,   Solian

®
,   Solian

®
. 

Amisulprid Pliva 100, 200 a 400 mg
®
 tbl (Pliva Slovensko s.r.o.) – Amisulpridum 100, 200 al. 400 mg 

v 1 tbl al. 400 mg v 1 tbl. obalenej filmom. Antipsychotikum, neuroleptikum; →amisulprid. 
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Amisulprid-ratiopharm 200 mg
®
 tbl (ratiopharm) – Amisulprid 200 mg v 1 tbl. Antipsychotikum, 

neuroleptikum; →amisulprid. 

Amitriptylin-Slovakofarma
®
 tbl flm (Zentiva) – Amitriptylini hydrochloridum 28,3 mg (zodpovedá 25 

mg amitriptylínu) v 1 tbl. Antidepresívum; →amitriptylín. 

Amitriptylin 25, 50 a 75 Retard Desitin
®
 cps ret (Desitin Arzneimittel) – Amitriptylini hydrochloridum 

(zodpovedá 25, 50 al. 75 mg amitriptylínu) v 1 cps s oneskoreným uvoľňovaním. Antidepresívum; 

→amitriptylín. 

Amlodigamma 5 a 10 mg
®
 tbl (Worwag Pharma & Co KG) – Amlodipín 5 mg v 1 tbl. 

Dihydropyridínový blokátor vápnikových kanálov, vazodilatans, antihypertenzívum, antianginózum; 

→amlodipín. 

 Amlodipin Arrow 5 mg
®
 tbl (Arrow Generics) – Amlodipín (vo forme amlodipínbesilátu) 5 mg v 1 tbl. 

Dihydropyridínový blokátor vápnikových kanálov, vazodilatans, antihypertenzívum, antianginózum; 

→amlodipín. 

Amlodipin Hexal 5 a 10
®
 tbl (Hexal AG) – Amlodipín (vo forme amlodipínmaleátu) 5 al. 10 mg v 1 tbl. 

Dihydropyridínový blokátor vápnikových kanálov, vazodilatans, antihypertenzívum, antianginózum; 

→amlodipín. 

Amlopin Hexal 5 a 10
®
 tbl (Sandoz Pharmaceuticals s.r.o.) – Amlodipín 5 al. 10 mg v 1 tbl. 

Dihydropyridínový blokátor vápnikových kanálov, vazodilatans, antihypertenzívum, antianginózum; 

→amlodipín. 

Amlozek 5 a 10
®
 tbl (Adamed) – Amlodipín (vo forme amlodipínmaleátu) 5 al. 10 mg v 1 tbl. 

Dihydropyridínový blokátor vápnikových kanálov, vazodilatans, antihypertenzívum, antianginózum; 

→amlodipín. 

Ammonaps 940 mg/g
®
 gra por (Orphan Europe) – Natrii phenylbutyras 940 mg v 1 g perorálneho 

granulátu. Pouţíva sa v th. porúch cyklu m,očoviny vrátane deficitu karbamolyfosfátsytetázy, 

ornitínkarbamylázy a arginínsukcinátsysntetázy. Podáva sa pri deficite enzýmov v prvých 28 d 

ţivota. ako aj pri neskorej forme (čiastočný deficit enzýmov, ktorý sa zjavuje v prvom mesiaci 

ţivota), ktoré majú v anamnéze hyperamoniemickú encefalopatiu. 

Ammonaps
®
 tbl (Orphan Europe) – Natrii phenylbutyras 500 mg v 1 tbl. Pouţíva sa v th. porúch cyklu 

m,očoviny vrátane deficitu karbamolyfosfátsytetázy, ornitínkarbamylázy a arginínsukcinátsysntetázy. 

Podáva sa pri deficite enzýmov v prvých 28 d ţivota. ako aj pri neskorej forme (čiastočný deficit 

enzýmov, ktorý sa zjavuje v prvom mesiaci ţivota), ktoré majú v anamnéze hyperamoniemickú 

encefalopatiu. 

Amoclen 250 a 500
®
 cps (Zentiva) – Amoxicillinum trihydricum 287 al. 574 mg (zodpovedá 250, resp. 

500 mg amoxicilínu) v 1 cps. Antibiotikum; →amoxicilín. 

Amoclen 250
®
 sir (Zentiva) – Amoxicillinum trihydricum 287 mg (zodpovedá 250 mg amoxicilínu) v 5 

ml sirupu. Antibiotikum; →amoxicilín. 

Amoksiklav 0,6 a 1,6 g
®
 plo ijf (Sandoz Pharmaceuticals s.r.o., Slovensko) – Amoxicillinum natricum 

530,1 mg (zodpovedá 500 mg amoxicilínu) + Acidum clavulanicum 100 mg al. Amoxicillinum 

natricum 1,060 g (zodpovedá 1 g amoxicilínu) + Kalii clavulanas 238,25 mg (zodpovedá 200 mg 

Acidum clavulanicum) v 1 inj. liekovke. Antibiotikum; →amoxicilín. 

Amoksiklav 156,25 mg/5 ml
®
 plu por (Sandoz Pharmaceuticals s.r.o., Slovensko) – Amoxicillinum 

trihydricum 143,5 mg (zodpovedá 125 mg amoxicilínu) + Kalii clavulanas 37,22 mg (zodpovedá 

31,25 Acidum clavulanicum) v 5 ml suspenzie. Antibiotikum; →amoxicilín. 



Amoksiklav 2X1000 mg
®
 tbl flm (Sandoz Pharmaceuticals s.r.o., Slovensko) – Amoxicillinum 

trihydricum 1004 mg (zodpovedá 875 mg amoxicilínu) + Kalii clavulanas 148,9 mg (zodpovedá 125 

mg Acidum clavulanas) v 1 tbl. obalenej filmom. Antibiotikum; →amoxicilín. 

Amoksiklav 2X457 mg/5 ml
®
 plu por (Sandoz Pharmaceuticals s.r.o., Slovensko) – Amoxicillinum 

trihydricum 459,1 mg (zodpovedá 400 mg amoxicilínu) + Kalii clavulanas 67,9 mg (zodpovedá 57 

mg Acidum clavulanicum) v 5 ml suspenzie (1 odmerka). Pomer je 7:1. Antibiotikum; →amoxicilín. 

Amoksiklav 312,5 mg/5 ml
®
 plu por (Sandoz Pharmaceuticals s.r.o., Slovensko) – Amoxicillinum 

trihydricum 287 mg (zodpovedá 250 mg amoxicilínu) + Kalii clavulanas 74,5 mg (zodpovedá 62,5 

mg Acidum clavulanicum) v pomere 4:1 v 1 odmernej lyičke perorálnej suspenzie. Antibiotikum; 

→amoxicilín. 

Amoksiklav 375 a 625 mg
®
 tbl obd (Sandoz Pharmaceuticals s.r.o., Slovensko) – Amoxicillinum 

trihydricum 287 mg (zodpovedá 250 mg amoxicilínu) + Kalii clavulanas 148,9 mg (zodpovedá 125 

mg Acidum clavulanicum) v pomere 2:1 al. Amoxicillinum trihydricum 574 mg (zodpovedá 500 mg 

amoxicilínu) + Kalii clavulanas 148,9 mg (zodúpovedá 125 mg kyseliny klavulánovej) v pomere 4:1 

v 1 obalej tbl. Antibiotikum; →amoxicilín. 

Amoksiklav 156,25 mg/5 ml
®
 plv sus (Sandoz Pharmaceuticals s.r.o., Slovensko) – Amoxicillinum 

trihydricum 143,5 mg (zodpovedá 125 mg amoxicilínu) + Kalii clavulanas 37,22 mg (zodpovedá 

31,25 Acidum clavulanicum) v 5 ml suspenzie (1 odmerná lyţička). Antibiotikum; →amoxicilín. 

amorfné slová – slová bez morfologického stvárnenia (citoslovcia alebo bázy od ktorých sa 

odvodzujú nové slová, napr. bác, hop, kuk...). 

amoxicilín potencovaný kyselinou klavulánovou – antibiotikum; →amoxicilín; →kyselina 

klavulánová. 

Indikácie – krátkodobá th. baktériových infekcií vyvolaných mikróbmi citlivými na amoxicilín: infekcie 

horných dýchacích ciest vrátane ORL infekcií, infekcií dolných dýchacích ciest, urogenitálnych 

infekcií, infekcií koţe a mäkkých tkanív, kostí, kĺbov (osteomyelitída vyvolaná druhom 

Staphylococcus aureus), septický potrat, puerperálna sepsa, vnútrobrušná sepsa. Liek je účinný aj 

pri infekciách vyvolaných mikróbmi citlivými na nechránený amoxicilín. 

 Kontraindikácie –  precitlivenosť na zloţky prípravku, 1. trimester gravidity, infekčná mononukleóza 

s poruchami pečene, alergické reakcie v anamnéze, astma, senná nádcha, ţihľavka (lien moţno len 

vo vitálnych indikáciách).  

Dávkovanie – závisí od hmotnosti, veku, funkcie obličiek a závaţnosti infekcie. Dospelým 

amladistvým od 12. r. veku (nad 40 kg) sa podáva 25 mg/kg, pri ťaţkých infekciách aţ 50 mg/kg/d 

v 3 dávkach v 8-h intervaloch. 

Amoxihexal 750 a 1000 Tabs
®
 tbl sol. (Hexal Pharma) – Amoxicillinum 750 al. 1000 mg v 1 

rozpustnej tbl. Antibiotikum; →amoxicilín.  

Amoxihexal 500, 750 a 1000
®
 tbl flm (Hexal Pharma) – Amoxicillinum 500, 750 al. 1000 mg v 1 tbl 

obalenej filmom. Antibiotikum; →amoxicilín.  

Amoxihexal Forte
®
 plv sus (Hexal Pharma) – Amoxicillinum 10 g v 1 liekovke s práškom na prípravu 

suspenzie. Antibiotikum; →amoxicilín.  

Amoxihexal
®
 plv sus (Hexal Pharma) – Amoxicillinum 5,47 g (zodpovedá 5 g) v 1 liekovke s práškom 

na prípravu suspenzie. Antibiotikum; →amoxicilín.  

Ampicilin 0,5 a 1,0 Biotika
®
 plv ino (Biotika a.s., Slovensko) – Ampicillinum natricum 0,53 al. 1,06 mg 

(zodpovedá 0,5 al. 1 g) v 1 liekovke; Antibiotikum; →ampicilín.  



Ampisulcillin 750 mg, 1,5 al. 3 g
®
 plv inj (Balkanpharma) – 1,5: Ampicillinum natricum 1,06 

(zodpovedá 1 g ampicilínu) + Sulbactamum natricum 547 mg (zodpovedá 500 mg sulbaktamu) v 1 

amp. Na prípravu inj. rozt. Antibiotikum; →ampicilín.  

amprenavir – (3S)-oxolan-3-yl-N-[(2S,3R)-3-hydroxy-4-[N-(2-metylpropyl)(4-aminobenzene)-

sulfónamido]-1-fenylbutan-2-yl]karbamát, C25H35N3O6S, Mr 505,628; inhibítor proteinázy, kt. sa 

pouţíva v th. infekcií HIV. Do th. sa zaviedol r. 1999. 

Jeho výroba sa prerušila r. 2004 a nahradila várobou 

proliečiva fosamprenaviru. Biol. dostupnosť je 90 %, 

metabolizuje sa v pečeni, polčas je 7,1 – 10,6 h, vyše 3 

% sa vylučuje sa obličkami  (Agenerase
®
). 

 

Ampril 1,25; 2,5; 5 a 10 mg
®
 tbl (Krka) – Ramipril 

1,25; 2,5; 5 al. 10 mg. Diuretikum, antihypertenzívum; →ramipril. 

 Ampril HD 2,5/12,5 a 5/25 mg
®
 tbl (Krka) – Ramipril 2,5 mg + hydrochlorotiazid 12,5 mg, resp. 

ramipril 5 mg + hydrochlorotiazid 25 mg v 1 tbl. Diuretikum, antihypertenzívum; →ramipril. 

Amyx 1, 2, 3 a 4 mg
®
 tbl (Krka) – Glimeprid 1, 2, 3 al. 4 mg v 1 tbl. Perorálne antidiabetikum, 

sulfónamid, derivát močoviny; →glimeprid. 

amylmetakrezol – amylmetakrezol; n-amyl-m-crezol, C12H18O; mierne antiseptikum, kt. sa pouţíva 

v th. ľahkých infekcií úst a hrdla. Je aktívnou zloţkou pastieliek Neo-Angin bez cukru
®
, Streptils

®
 

a rozt. Neo-Angin
®
.  

amylokaín – syn. amyleín; 1-dimetylaminometyl-1-metylpropylbenzoát, C14H21NO2, Mr hydrochloridu 

271,8; lokálne povrchové anestetikum, ester kys. benzoovej. Jeho hydrochlorid je biely kryštalický 

prášok s horkou, zvieravou chuťou. Je rozp. vo vode, etanole, metylalkohole, prakticky nerozp.v 

étere. Pouţíva sa v rôznych formách (ušné a očné kv., v th. prípravkoch na znecitlivenie paţeráka 

a hltana, v stomatológii vrátane inj. rozt., v krémoch a mastiach (Stovain
®
). Skupinová alergia je 

moţná s benzo-, pro- a tetrakaínovými prípravkami. Je to “kaín“ esterového typu, skupinová alergia 

s „kainmi“ amidového typu je takmer vylúčená (bupivakaín, cinchokaín, etidokaín, lidokaín, 

mepivakaín, prilokaín). 

Anaerorhabdus furcosus – gramnegat., anaeróbna palička z čeľade Bacteroidaceae. Vyskytuje sa 

na slizniciach človeka. Kmene sa izolujú z rôznych patol. materiálov (krv, punktát z kĺbu, výpotky 

a gangrenózny materiál v ústnej dutine). 

anagram – 1. pseudonym, ktorý vzikne prehodením písme; 2. slovo takto vzniknuté (napr. kura – 

ruka). 

anakinra – relombinantný humánny proteínový antagonista receptora interleukínu-1, syn. antagonista 

receptora N2-l-metionyl-interleukínu 1 (redukovaná ľudská izoforma x), C759H1186N208O232S10
 
, Mr 

17 257,6. Anakinra blokuje biol. Účinok prirodzene sa vyskytujúceho IL-1 vrátane zápalu a 

deštrukcie chrupky pri reumatoidnej artritíde tým, ţe kompetitívne inhibuje väzbu IL-1 na receptor IL-

1 exprimovaný v mnohých tkanivách a orgánoch. IL-1 sa produkuje na zápalové stimuly a 

sprostredkúva rozličné fyziol. Odpovede vrátane zápalových a imunitných reakcií. IL-1 navyše 

stimuluje resorpciu kosti a zhoršuje deštrukciu chrupky následkom straty proteoglykánov U 

apcientov s reumatoidnou artritídou prirodzený antagonista receptora IL-1 pôsobí proti zvýšeným 

koncentráciám IL-1 u týchto pacientov v synovii a synoviovej tekutine. Anakinra nepatrí do skupiny 

antireumatických liekov modifikujúci chorobu (disease-modifying antirheumatic drug, DMARD), ale 

skôr do modifikátorov biol. Odpovede (Biological Response Modifier, BRM), pretoţe je selektívne 
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zameraný na patol. substrát choroby (Kineret
®
). Nemá sa pouţívať v kombinácii s etanerceptom 

(Enbrel
®
), infliximabom (Remicade

®
), blokátormi TNF-α a adalimumabom (Humira

®
).  

anakolút – lingvistika defektná syntaktická konštrukcia typická pre nepripravené ústne prejavy. 

Porušenie pôvodne naznačenej vetnej schémy. 

analógia – lingvistika pripodobnenie jazykových výrazov uţ jestvujúcim výrazom. Základom jazyka je to 

pravidelné, nie to, čo je nepravidelné, a teea neústrojné, výnimočné. Uţ v staroveku M. T. Varro 

Reatinus zdôrazňoval, ţe analógia je základné kritérium spisovnosti (správnosti). Analógiou sa istý 

slovný tvar dotvára podľa iného, pravidelného tvaru. Slovenčina je analogickejšia ako čeština, lebo 

má menej alternácií pri skloňovaní, napr. ruka – na ruke proti českému ruka – na ruce; na oblohe – 

na obloze. 

analýza DNA – metóda molekulovej biológie, ktorá umoţňuje diagnostiku porúch genetického kódu 

a iných odlišností štruktúry DNA. Umoţňuje tieţ zistiť, či sú prítomné určité úseky (sekvencie) DNA.  

Genetická informácia je usporiadaná lineárne, preto moţno merať (genetickú) vzdialenosť 

jednotlivých známych lokusov. V rodine bohatej na príbuzenstvo s dostatočným počtom probandov 

sa dá zistiť kosegregácia sledovanej choroby s niekt. variantom iného známegho znaku (genetický 

marker). Moţno sledovať aj prenos markera v rodine a usudzovať o tom, či sa v jeho blízkosti 

preniesol aj hľadaný mutovaný gén.  

K metódam analýzy DNA patria: 1. →hybridizácia so značenou sondou; 2. polymorfizmus dĺţky 

reštrikčných fragmentov (→RFLP); 3. variabilný počet za sebou idúcich opakovaní (→VTRR); 4. 

→sekvenovanie DNA. 

Najjemnejšou metódou je hľadanie DNA-polymorfných markerov v čo najtesnejšej blízkosti (príp. aţ 

vnútri) sledovaného lokusu. Interindividuálne rozdiely sekvencie DNA, kt. nemajú funkčný dôsledok, 

sa označujú ako DNA-polymorfizmus. Touto metódou moţno nájsť znak, kt. odlíši lokus otvca 

a matky. 

Pri klasickej metóde polymorfizmu dĺžky reštrikčných fragmentov reštrikčný enzým štiepi DNA na 

mieste konkrétnej sekvencie nukleotidov, pričom moţno získať elektroforeticky rozlíšiteľné rôzne 

dlhé fragmenty DNA a zistiť, či s fragmentom známej dĺţky sa preniesol aj mutovaný lokus. 

V analýze DNA sa vyuţíva aj polymorfizmus viacnásobných opakovaní oligonukleotidových 

sekvencií v nekódujúcich oblastiach (satelitovej) DNA. Počet opakovaní je individuálny , stabilný 

a dedičný. Minisatelity sú opakovania 10 – 50 báz, mikrosatelity opakovania 2 – 10 báz. Metódy na 

hľadanie kosegregácie min/mikrosatelitových opakovaní sa nazývajú variabilný počet tandemových 

opakovaní (VNTR) a krátke tandemové opakovania (shor tandem repetition, STR). 

Na úrovni popuilačnej pravdepodobnosti markera a choroby u nepríbutzných osôb sa pouţíva 

genetická asociácia (napr. asociácia haplotypu systému HLA, Bechterewovej choroby a antignénu 

B27).  

analýza, systémová – informatika metóda všeobecnej teórie systémov na exaktné a empiricko-

intuitívne skúmanie základných vlastností a cieľov jednoduchých i zloţitých systémov v rôznych 

oblastiach ľudskej činnosti. Cieľom systémovej analýzy je zlepšiť existujúci systém alebo vytvoriť a 

zaviesť nový systém. Systémová analýza je základnou metódou riešenia problémov. Hlavnou 

činnosťou v systémovej analýze je: 1. definícia problému; 2. výskum a 

analýza pridruţenych systémov; 3. určenie metódy riešenia problému; 

4. zavedenie novej konštrukcie. Podstatnou zloţkou systémovej 

analýzy je vývoj →modelov. 

anamirta metlinovitá – Anamyrta cocculus, popínavá rastlina rastúca 

v juhových. Ázii a Indii. Jej plody Cocculus indicus, sú zdrojom 



jedovatého alkaloidu so stimulačným účinkom, pikrotoxínu. Malé ţltkasté, sladkasto zapáchajúce 

kvety (Cocculine
®
, Cocculus indicus

®
). 
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anandamid – [v sanskrte ananda rozkoš, potešenie] N-arachidonoylaetanolamín, C22H37NO2, Mr 

347,53;  AEA, endogénny kanabinoidový neurotransmiter, vyskytuje sa v rôznych tkanivách, najmä 

mozgu, Izoloval ho čes. Chemik Hanuš a amr. Farmakológ Davane r. 1992. Degraduje sa 

amidhydrolázou karboxylových kyselín (FAAH), kt. ho mení na etabnolamín a kyselinu 

arachidonovú. Inhibítory FAAH majúp za následok zvýšenie hodnôt anandamidu a dasjú sa vyuţiť v 

th. V zárodku sa receptory kanabinoidov reagujúce na anandamid secernujú v maternici a exprimujú 

sa vo včasnej fáze vývoja. Táto signalizácia je dôleţitá v regulácii časovania implantácie zárodku a 

receptivity maternice. V myšiach anandamid moduluje pravdepodobnosť implantácie v stene 

maternice. U ľudí sa zvyšuje pravdepodobnosť potratu pri vysokých i nízkych hodnotách 

anandamidu. Dokazuje to, ţe prívod exogénnnych kanabinoidov (napr. Marihuány) zniţuje 

pravdepodobnosť gravidity u ţien s vysokými hodnotami anandamidu a ţe pravdepodobnosť 

gravidity je vyššia u ţien s nízkymi hodnotami anandamidu.  

Anaplasma – rod baktérií, ktorého druhy sa vyskytujú v erytrocytoch vo forme 

guľovitých inklúzií ohraničenýchmebránou. Kaţdá inklúzia obsahuje 1 – 8 

iniciálnych teliesok. Tieto telieska sa vo vakuole erytrocytov delia priečnym 

delením. Vyskytujú sa ako obligátne parazity stavovcov a prenášajú ich 

niektoré článkonoţce. Vyvolávajú aj choroby človeka, podobné ehrlichiózach 

(horúčka, malátnosť, bolesti hlavy, poruchy krvného obrazu). Anaplazmy sa doteraz nepodarilo 

kultivovať. Patrí sem niekoľko druhov: A. ovis (pôvodca infekcie oviec a kôz), A. marginale (infekčná 

pre dobytok, zebry, bizona a i. zvieratá), A. caudatum, A. centrale, A. phagoxcytophilum →Ehrlichia 

phagocytophila. 

Anargil 100 a 200 mg
®
 cps (Medochemie s.r.o.) – Danazolum 100 al. 200 mg v 1 cps. Inhibítor 

gonadotropínov. Pouţíva sa v th. bolestí a pridruţených príznakov pri endometrióze, na redukciu 

a rozlíšenie endometritických loţísk, pri dysfunkčnom uterinnom krvácaní, ťaţkej cystickej mastalgii 

nereagujúcej na analgetiká, na kontrolu benígnych cýst prsníka, na zmiernenie gynekomastie, 

zníţenie endometria pred hysteroskopickou abláciou. Ku kontraindikáciám patrí precitlivenosť na 

zloţky prípravku, kardiopatia, hepatopatia, nefropatia, porfýria, tromboembólia, andriogén-

dependentné nádory, abnormálne vagínové krvácanie, detský vek, gravidita, dojčenie.  

anastrozol – 2-[3-(1-kyan-1-metyletyl)-5-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmetyl)fenyl]-2-metyl-propanenitril, 

C17H19N5, Mr 293.366 ; inhibítor aromatázy, antiestrogén. Pouţíva sa v th. karcinómu prsníka u ţien 

po menopauze s pozi. Nálezom estrogénových receptorov (Anastrozol-Teva
®
, Anastrozol Mylan

®
, 

Anastrozol Sandoz
®
, Ansyn

®
, Arimidex

®
, Egistrizol

®
, Zynzol

®
). 
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Anastrozol-Teva
®
 – inhibítor aromatázy, antiestrogén. Pouţíva sa v th. karcinómu prsníka u ţien po 

menopauze; →anastrozol. 

Anastrozo Mylan
®
 – inhibítor aromatázy, antiestrogén. Pouţíva sa v th. karcinómu prsníka u ţien po 

menopauze→anastrozol. 

Anastrozol Sandoz 1 mg
®
 tbl flm (Sandoz) – Anastrozolum 1 mg v 1 tbl. obalenej filmom. Inhibítor 

aromatázy, antiestrogén. Pouţíva sa v th. karcinómu prsníka u ţien po menopauze→anastrozol. 

Anastrozol-Teva 1 mg
®
 tbl flm (Teva Slovakia, s.r.o.) – Anastrozolum 1 mg v 1 tbl. obalenej filmom. 

Inhibítor aromatázy, antiestrogén. Pouţíva sa v th. karcinómu prsníka u ţien po menopauze; 

→anastrozol. 

anatoxin difterický – očkovacia látka na aktívnu imunizáciu proti záškrtu (zloţka prípravkov Dultavax
®
, 

Hexavac
®
, Imovax D. T. Adult

®
, Infanrix Hexa

®
, Tetract-HIB

®
); →anatoxíny. 

anatoxín pertusový – očkovacia látka na aktívnu imunizáciu proti pertusis (zloţka prípravkov 

Hexavax
®
, Infanrix Hexa

®
, Infanrix Penta

®
); →anatoxíny. 

anatoxín stafylokokový – Anatoxinum staphylococcicum, pouţíva sa v individuálnej th. al. profylaxii 

subajkút. a chron. recidivujúcich stafylokokových ochorení al. recidivujúcich chorôb, ako aj na 

špecifickú hyposenzibilizáciu pri alergických chorobách aj preventívne na zvýšenie odolnosti 

vnímavých jedincov (Polystafana
®
); →anatoxíny. 

anatoxín, tetanový – vakcína proti tetanu. Rozt. obsahujúce tetanický anatoxín adsorbovaný na 

hydroxid hlinitý. Tieto protilátky sa pouţívajú na preočkovanie po ukončení základnej imunizácie 

v intervale kaţdých 10 r. a na profylaxiu tetanu pri úraze a poranení u osôb s úplným al. neúplným 

očkovaním. Ochrana nastupuje do 3 týţd. po očkovaní a pretrváva min. 10 r. Kontraindikáciou pri 

preventívnom očkovaní je akút. horúčkové ochorenie, pri úrazoch nie je nijaká kontraindikácia. 

Lokálna reakcia je častá (bolestivosť v mieste vpichu a erytém), zriedka vznikajú alergické reakcie 

s opuchmi, cefaleou, horúčkou aj bezprostredné zlyhanie obehu. 

Prípravky –  Alteana
®
, Alteana S Imuna

®
, Dultavax

®
, Hexavax

®
, Imovax D.T. Adult

®
, Infanrix Hexa

®
, 

Infanrix Penta
®
, Tetavax

®
, Tetract

®
. 

anatoxíny – toxoid, umelo pripravený toxín baktérií, kt. sa vyuţíva na očkovanie. Látka zbavená 

škodlivých účinkov, ale schopná vyvolať tvorbu proilátok, kt. chránia pred účinkom prirodzených 

škodlivých toxínov vnikajúcich do organizmu pri infekcii. Patria sem anatoxíny proti diftérii, 

persussis, stafylokokom a tetanu. 

ancestim – rekombinantný metionylovaný ľudský faktor kmeňových buniek. Je to proteín 

pozostávajúci zo 166 aminokyselín produkovaný E. coli, do kt. sa vpravil gén pre rozp. ľudský faktor 

kmeňových buniek (stem cell factor, SCF, cytokín, kt. sa viaţe na cKit receptor – CD117 a má 

dôleţitú úlohu v hematopoéze, smerpatogenéze a melanogenéze. Je to monomér s Mr asi 18 500 a 

normálne existuje ako nekovalentne viazaný dimér. Sekvencia aminokyselín je identická ako v 

prirodzenej sekvencii zistenej analýzou ľudskej DNA s výnimkou prídavného N-terminálneho 

metionínu, kt. sa zachoval po expresii v E. coli. Encestim produkovaný E. coli je neglykovaný. 

Dodáva sa vo forme sterilného bieleho prášku, bez konzervancií, lyofilizovaný na rekonštitúciu a 

prípravu s. c. inj. (StamGen
®
). 

Ancotil
®
 sol inf (Valeant Czech Pharma s.r.o.) – Flucytosinum 2,5 mg v 250 ml infúzneho 

intravenózneho roztoku. Antimykotikum; →flucytozín. 



Andraxan 250 mg
®
 tbl flm (Medicom International) – Flutamidum 250 mg v 1 tbl. obalenej filmom. 

Cytostatikum; flutamid.  

Indikácie – th. pokročilého karcinómu, pri kt. je indikované potlačenie účinkov testosterónu, iniciálna 

th. v kombinácii s agonistami luliberínu (LHRH), ako adjuvantná th. pacient uţ liečených agonistami 

LHRH, th. chir. kastrovaných pacientov; th. pacientov, kt. nereagovali na iné formy hormónovej th. 

al. ju netolerujú; ako jedna zloţka th. pouţívanej na ošetrenie miestne ohraničeného B2C2 (T2b-T4) 

karcinómu prostaty; na zmenšenie objemu nádoru, na zvýšenie ovládania karcinómu a na 

predĺţenie času „bez ochorenia“. 

Androcur 50
®
 tbl (Bayer Schering Pharma AG) – Cyproteroni acetas 50 mg v 1 tbl. Antiandrogén; 

cyproterón. Pouţíva sa u muţov v th. sexuálnej deviácie, hypersexuality, karcinómu prostaty; u ţien: 

pri ťaţšej androgenizácii (hirzutizmus, androgénna alopecia, akne a seboprea). Kontraindikáciou je 

precitlivenosť na zloţky prípravku, gravidita, laktácia, hepatopatie, depresie, herpes v gravidite (v 

anamnéze), kachektizujúce choroby, tromboembolická choroba, ťaţký diabetes mellitus. 

Androcur Depot
®
 tbl (Bayer Schering Pharma AG) – Cyproteroni acetas 300 mg v 1 amp. 

Antiandrogén; cyproterón. Pouţíva sa u muţov v th. sexuálnej deviácie, hypersexuality, karcinómu 

prostaty. Kontraindikáciou je precitlivenosť na zloţky prípravku, gravidita, laktácia, hepatopatie, 

depresie, tromboembolická choroba, ťaţký diabetes mellitus. 

Androgel 50 mg
®
 gel der (Laboratoires Besins International) – Testosterón 50 mg v 1 vrecku lieku; 

→testosterón. 

Indikácie – substitúcia testosterónu pri muţskom hypogonadizme s dokázaným deficitom 

testosterónu. 

Kontraindikácie – karcinóm prostaty al. prsníka, precitlivenosť na zloţky lieku, epilepsia, migréna. 

Androhexal
®
 tbl (Hexal Pharma) – Flutamidum 250 mg v 1 tbl. Antiandrogén, cytostatikum; 

→flutamid. 

anekdota – krátka humorná príhoda, ktorou sa charakterizuje alebo zosmiešňuje nejaká známa 

osobnosť, udalosť, obdobie, sociálna vrstva ap. 

anergia – v imunoviológii absencia obranných mechanizmov reakcie na cudzorodé látky, pozostáva z 

priamej indukcie periférnej tolerancie lymfocytov. Jedinec v stave anergie vykazuje často 

neschopnosť imunitného systému normálne odpovedať na špecifický antigén, obyčajne autoantigén. 

Ako anergické sa označujú lymfocyty, kt. nie sú schopné  odpovedať na špecifický antigén. Anergia 

je jedným z troch procesov, kt. indukujú toleranciu, modifikujúc imunitný systém tak, ţe nie je 

schopný zabrániť autodeštrukcii (ďalšie dva procesy sú klonová delécia a imunoregulácia). Klonová 

delécia je proces, ktorým sa B a T bunky dezaktivujú po expresii svojich receptorov na autoantigény 

a prv neţ sa z nich vyvinú úplne imuinokompetentné lymfocyty. 

anetol – p-metoksypropenylobenzen, p-allyloanizol, C10H12O, voňavá látka obsiahnutá vo feniklovom 

a anízovom oleji; spazmolytikum močových ciest, zvyšuje diurézu, uvoľňuje spazmy močových ciest, 

a tým podporuje vylučovanie konkrementov. Ide o kombináciu terpénov, kt. vyvolávajú hyperémiu 

obličiek (Rowatinex
®
). 

anetotritión – 5-(p-metoxyfenyl)-3H-1,2-ditiol-3-tión. Choleretikum, pouţíva sa aj na zmiernenie pocitu 

sucha v ústach a zápchy po uţití trankvilizérov. 

Anexate
®
 sol inj (Roche Slovensko s.r.o.) – Flumazenil 0,5 mg v 5 ml rozt. Antidótum 

benzodiazepínov; →flumazenil. 

Angeliq
®
 tbl flm (Schering AG) – Estradiol 1 mg + Drospirenón 2 mg v 1 tbl. obalenej filmom. 

Estrogén; →estradiol. 



anglicizmus – lingvistika jazykový prvok (slovo, výraz, syntaktická konštrukcia) vypoţičaný z angličtiny. 

anidulafungín – N-[(3S,6S,9S,11R,15S,18S,20R,21R,24S,25S,26S)- 6-[(1S,2R)-1,2-dihydroxy-2-(4-

hydroxyphenyl)ethyl]-11,20,21,25-tetrahydroxy-3,15-bis[(1R)-1-hydroxyetyl]-26-metyl-2,5,8,14,17, 

23-hexaoxo-1,4,7,13,16,22-hexaazatricyclo[22.3.0.0
9,13

]heptakozan-18-yl]-4-{4-[4-(pentyloxy)fenyl]-

fenyl}benzamid, antimykotikum zo skupiny echinokandínov (inhibuje (1→3)-D-glukánsyntázu, kt. je 

dôleţitou zloţkou steny húb. Pouţíva sa od r. 2006. Má podobné spektrum účinnosti ako 

kaspofungín. Podáva sa pri kandidóze paţeráka, no úţitočný je najmä pri invazívnych kandidózach 

a aspergilóze. lp C58H73N7O17, Mr 1140,24; viaţe sa na plazmazické bielkoviny z 84 %, polčas 40 – 

50 h (Ecalta 100 mg
®
, Erasis

®
). 

 

Anidulafungín 

anogenitálny syndróm – súbor príznakov následkom chlamýdiovej infekcie prenášanej pohlavným 

stykom (→lymphogranuloma venereum). Pôvodcom choroby je Chlamydia trachomatis, sérotyp L1, 

L2, La2 a L3. Ochorebnie prebieha vo viacerých štádiách, ktoré sa líšia bolestivosťou a stupňom 

deštrukcie. Chlamýdie vyvolávajú predovšetkým zápal urogenitálneho systému, ale aj iných 

orgánov, ako sú oči, ústna dutina s cervikálnou lymfadenitídou a u homosexuálov i proktitídu. Dg. sa 

opiera o dôkazy chlamýdií al. protilátok. V th. sa dlhodo aplikujú antibiotiká; →chlamydiózy. 

anonymný FTP – inform. sluţba internetu umoţňujúca prenos informácií zo vzdialeného počítača na 

lokálny počítač. Pripájame sa ako anonymný pouţívateľ alebo guest user. Heslo sa zvyčajne 

nevyţaduje, prípadne býva anonymous alebo iné. Týmto spôsobom je k dispozícii veľa programov, 

elektronických časopisov, archívy diskusných skupín, technická dokumentácia a pod. 

anotácia – stručný, subjektívne koncipovaný záznam o prečítanom texte alebo jeho častiach; krátka 

informácia alebo analytická poznámka o obsahu dokumentu, príp. aj o jeho autorovi. Môţe plniť 

informatívnu alebo výkladovú funkciu. 

ANSI – skr. angl. American National Standard Institute Americký národný normalizačný úrad. 

Organizácia utvárajúca štandardy (SDO) pôsobiaca v oblasti zdravotníctva. 

Ansyn 1 mg
®
 tbl flm (Actavis Group) – Anastrozol 1 mg v 1 tbl. obalenej filmom; →anastrozol. 

antagonisty histamínu – antihistaminiká, lieky kompetitívne blokujúce účinok histamínu na jeho 

receptoroch. Antihistaminiká receptorov H1  

I. Antagonisty H1 receptorov – tlmia jeho účinky pri alergických reakciách. Pouţívajú sa v th. niekt. 

alergických chorôb (ţihľavky, alergických rinitíd, konjunktivitíd ap., môţu tlmiť nauzeu, vracanie ap.  

1. generácie (neselektívne, klasické) – majú tlmivý účinok na nervový systém (sedatívne          

antihistamináká), ako aj anticholínergický a antipruriginózny účinok. Patria sem:  

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Anidulafungin.svg


      Alkylamíny – bamipín · bepotastín  · brómfeniramín · feniramín  · chlórfeniramín ·  

         dexbrómfeniramín · dexchlórfeniramín · dimetindén · iproheptín · pyrobutamín · talastín ·  

         tenalidín · tolpropamín · triprolidín 

      Etanolaminy (aminoylkylestery) – bromazín/bromodifénhydramín · difenylpyralín ·  

         difénhydramín · doxylamín · embramín · fenyltoxolamín  · chlórfenoxamín  · karbinoxamín,  

         klemastín, p-metyldifénhydramín · moxastín · orfenadrín · setastín 

      Etyléndiamíny – histapyrodín  · chloropyramíne · chlorotén · metafurylén · mepyramín ·   

         metapyrilén · pyrilamín · talastín · tenyldiamín · tonzylamín · tripelenamíne (pyribenzamín) 

      Fenotiazíny (tricyklické) – ahistan · etymemazín · hydroxyetylprometazín · izoprometazín ·    

         izohipendyl · mechitazín · metdilazín · oxomemazín · prometazín · tiazinamium 

      Ostatné tricyklické – azatidín · cyproheptadín · deptropín · izotipendyl · klobenzepam 

      Piperazíny – buklizín · cinarizín  · hydroxyzín  · chlorcyklizín · klocinizíne · niaprazín ·  

         oxatomid · benzhydrylové zlúč. (cyklizín, meklizín) 

2. generácie – pôsobia selektívne, nemajú väčšinou tlmivé účinky (nesedatívne antihistaminiká), 

majú aj antiflogistický účinok. Zahŕňajú: 

      Alkylamíny – akrivastín 

      Tricyklické – olopatadín 

      Piperazín – cetirizín 

      Benzhydryl – terfenadín 

      Ostatné – antazolín · astemizol · azatadín, azelastín · bamipín · deptropín  · dimebón  · ebastín  ·  

         emedastín  · epinastín  · fenindamín  · ketotifén  · klemizol · klobenztropín · levokabastín ·  

         loratadín · mebhydrolin · mizolastín · pimetixén · pyrobutamín · rupatadín · tenalidín · tritokvalín 

   3. generácie  

        desloratadín · fexofenadín · levocetirizín 

II. Antagonisty H2 receptorov – sú kompetitívne antagonisty receptorov H, inhibujú bazálnu 

i sitmulovanú sekréciu kyseliny chlorovodíkovej v ţalúdku. Pouţívajú sa v th. peptického vredu a na 

profylaxiu jeho recidív (antiulceróza), v th. gastroezofágového refluxu a refleuxnej gastritídy, 

hyperchlórhydrie, stavov vyvolaných nesteroidnými antireumatikami vrátane krvácania. Patria sem: 

   cimetidín · famotidín · lafutidín · niperotidín · nizatidín · ranitidín  · roxatidín 

III. Antagonisty H3 receptorov 

         A-349,821 · A-423,579 · ABT-239 · burimamid · ciproxifan · impentamín  ·  jódfenpropit  ·  

         klobenpropit · konesín · tioperamid  · tiprolisant  · GSK-189,254 · JNJ-5207852 · MK-0249  ·    

         NNC 38-1049 · SCH-79687 · VUF-5681 

IV. Antagonisty H4 receptorov 

         JNJ-7777120 · tioperamid · VUF-6002 

Antalerg 0,05 %
®
 int oph (Unimed Pharma s.r.o.) – Azelastini hydrochloridum 0,5 mg v 1 ml rozt. 

Oftalmologikum, kt. sa pouţíva v th. sezónnej a celoročnej alergickej konjunktivitídy, 

rinokonjunktivitídy u dospelých a u detí od 4. r.; →azelastín. 

Anteovin
®
 tbl (Richter Gedeon RT) – Ethinylestradiolum 0,05 + Levonorgestrelum 0,05 mg v 1 bielen 

tbl. Ethinylestradiolum 0,05 mg + Levonorgestrelum 0,125 mg v 1 ruţovej tbl. Perorálny dvojfázový 

antikoncepčný prostriedok; →antikoncepcia. 

antidiabetiká, perorálne – skr.PAD, lieky, kt. sa pouţívajú v th. diabetes mellitus typu 2. Patria sem: 

1. senzibilizátory sekrécie inzulínu 

    – biguanidy (buformín, fenformín, metformín) 

    – tiazolidíndióny (receptor peroxizómov aktivovaný proliferátorom, peroxisome proliferator-activated  

       receptor, PPAR – pioglitazón, rivoglitazón, rosiglitazón, troglitazón) 

    – duálne antagonisty PPAR (aleglitazar, muraglitazar, tesaglitazar) 
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 2. sekretagoga inzulínu 

    2.1. K
+
 ATP: 2.1.1. deriváty sulfonylmočoviny:  

       I. generácia: acetohexamid, gliklazid, chlórpopamid, karbutamid, tolazamid, toblutamid 

       II. generácia: glibenklamid, glikvidón glipizid, glyklopyramid 

        III. generácia: glimepirid      

        2.1.2. meglitinidy/glinidy: mitiglinid, nateglinid, repaglitinid 

    2.2. Analógy peptidu podobného glukagónu 1 (glucagon like peptid-1, GLP-1): albiglutid, exenatid, liraglutid 

    2.3. Inhibítory dipeptidylpeptidázy 4 (DPP-4): alogliptín, linagliptín, saxagliptín, sitagliptín, vilgagliptín 

3. Analógy a iné inzulíny: 

   3.1. rýchlo pôsobiace (inzulín lispro, Inzulín aspart, Inzulín glulizín) 

   3.2. dlhodobo pôsobiace (inzulín detemir, inzulín glargín, inhalovateľný inzulín (Exubera), NPH  

          inzulín 

4. Ostatné – inhibítory -glukozidázy (akarbóza, miglitol, voglibóza) 

      – analógy amylínu (pramlintid) 

               – inhibítory proteínu transportujúceho sodík-glukózu 2 (sodium-glucose transport protein, 

                 SGLT2) (dapagliflozín, remogliflozín, sergliflozín) 

             – iné (benfluorex, tolrestán) 

Antifungol 3
®
 crm vag (Hexal AG) – Clotrimazolum 20 mg v 1 g vagínového krému. Antimykotikum; 

→klotrimazol. 

Antistax 180 mg
®
 cps (Boehringer Ingelheim International) – Vitis viniferae extractum aquosum 

siccum (4 – 6 : 1) 180 mg – štandardizovaný obsah flavonoidov 3 – 7 % (extrahované vodou) v 1 

cps. Fytofarmakum, kt. sa pouţíva v prevencii a th. chron. ţilovej insuficiencie s edémami, pocitom 

únavy, ťaţkosti, tlaku, mravenčenia a bolestí nôh. 

Antistreplase
®
 – trombolytikum, →antistrepláza. 

anistrepláza – trombolytikum, Mr 131 000, streptokinázový aktivátorový komplex anizoylovaného 

plazminogénu (anisoylated plasminogen streptokinase activator complex, APSAC). Ide o acylovaný 

komplex streptokinázového plazminogénu. Pripravuje sa zo streptokinázy a ľudského 

plazminogénu, aktívne miesto ktorého sa acyluje kvôli blokáde aktivácie inými  plazmatickými 

proteínmi pri zachovaní väzbovej kapacity pre fibrín. Katalyzuje premenu plazminogénu na plazmín, 

kt. potom rozkladá fibrín na štiepne produkty fibrínu  (Antistreplase
®
, Eliminase

®
). 

antistreptodornáza – syn. antideoxyribonukleáza B, protilátka proti streptokokovej 

deoxyribonukleáze, ktorú produkujú streptokoky skupiny A. Stanopvuje sa spolu s inými 

proptilátkami proti streptokokovým exoproduktom v dg.  reumatickej horúčky a pri aplikácii 

streptokokových prípravkov s antikoagulačným  (trommbolytickýám) účinkom (streptokináza + 

streptodoráza). Antistreptodornáza a antistreptokináza neutralizujú u pacientov aktívne enzýmy 

a inaktivuje preparát. Antistreptodornáza je pri glomerulonefritíde častejšie zvýšená ako ASLO. Za 

významné sa pokladajú titre nad 300 j/ml. 

antistreptokináza – protilátky proti streptokináze. Stanovujú sa v prípade, ţe nie je ASLO preukazne 

zvýšené a predpokladá sa prekonanie streptokokovej infekcie. 

antistreptohyaluronidáza – protilátky proti streptohyaluronidáze. Stanovujú sa spolu s ASLO pri 

poststreptokokových komplikáciách, ako je reumatcká horúčka al. glomerulonefritída. 

antistreptolyzín O – skr. ASLO al. ASO,  protilátky proti streptolyzínu O, ktorý produkujú streptokoky 

skupiny A. Stanovujú sa pri podozrení na poststreptokokovú reumatickú horúčku, chorea minor al. 

glomerulonefritídu. Za pozit. sa pokladá titer vyšší ako 200 j. Z dynamiky moţno usudzovať aj na 

účinnosť th. Ak vysoké titre ASLO pretrvávajú napriek th., pacient je vo fáze nebezpečenstva a treba 

pátrať po streptokokovom loţisku (napr. zubný granulóm).   



Antithrombin III Immuno
®
 plv iol (Baxter AG Wien) – Antithrombinum III 50 IU + Proteinum 20 – 50 

mg v 1 ml rozt. Pouţíva sa pri stavoch nedostatku antitrombínu III z vrodených al. získaných príčin 

na profylaxiu a th. trombotických a tromboembolických stavov v chirurgii, gynekológii 

a traumatológii; →antitrombín III. 

Antizid
®
 – antagonista histamínových H2 receptorov s nízkou toxickosťou, kt. inhibuje sekréciu HCl 

v ţalúdku. Pouţíva sa v th. dvanástnikových vredov; →nizatidín. 

anti-d(rh) imunoglobulín – podáva sa gravidným ţenám s krvnou skupinou Rh(D) bez 

preexistujúcich anti-D protilátok. Anti-D protilátky vznikajú spravidla pri fetomaternálnom krvácaní 

RhD-negat. ţien, ktoré nosia RhD-opozit plod. Popôrodná imunoprofylaxia pomocou anti-D 

imunoglobulínu sa vo Veľkej Británii zaviedla r. 1969. Mortalita následkom RhD aloimunizácie 

poklesla zo 46/10
5
 pôrodov r. 1969 na asi 1,6/10

5
 r. 1990.  

Profylaktické podávanie imunoglobulínu anti -Rho (D) je indikované v týchto prípadoch:  

 

matka (príjemca) plod / dieťa / transfúzia krvi 

D negatívna 

D negatívna 

D
u 

 pozitívna 

D pozitívny 

D
u 

 pozitívny 

D pozitívny 

Indikácie – profylaxia D senzibilizácie u Rh-negatívnych ţien a Du-pozitívnych ţien počas gravidity a po 

pôrode. Senzibilizácia vzniká najmä po pôrode, ale aj počas gravidity, pri potrate, amniocentéze, biopsii 

choriónu, úraze brucha, mimomaternicovej gravidite, krvácaní pred pôrodom al. externej rotácii hlavičky. 

antigén antraxový – vakcíny proti Bacillus anthracis majú isté nevýhody. V novších prípravkoch sa 

vyuţívajú protilátky anti-PA, kt. ničia spóry Bacillus anthracis, imunizácia slizníc vyvoláva imunitné 

odpovede systémového a sekrečného imunitného oddielu, proteín poly (gama-D-PGA) vyvoláva 

tvorbu protilátok IgG proti vegetatívnym baktériám. Génovou analýzou sa zistili nové patogénny. 

Dalšou generáciou vakcín proti antraxu je DNA vakcína a ţivá vektorová vakcína, kt. má kratšiu 

schému imunizácie a vyššiu ochrannú účinnosť (Biothrax®). 

Patogenita B. anthracis sa manifestuje dvoma spôsobmi: toxickým účinkom, kt. sa prejavuje 

edémom a tzv. letálny toxickým účinkom, kt. môţu usmrtiť infikovaného jedinca. Sú dva faktory 

virulencie B. anthracis, poly-D-glutánové puzdrom kt. inhibuje fagocytózu a dva binárne toxíny, kt. 

sa tvoria kombináciou z 3 proteínových faktorov. Tieto dva binárne toxíny majú spoločný väzbový 

receptor, kt. kombináciou s niekt. z ďalším tvorí aktívny toxín. Väzbový proteín v obidvoch aktívnych 

toxínoch je netoxický a zúčastňuje sa na väzbe toxínov B. anthracis na bunkovú membránu 

infikovaného hostiteľa. Ostatné dva proteínové faktory tvoria aktívne zloţky zodpovedné za 

manifestáciu toxického účinku (edém al. toxický účinok s letálnym charakterom). Tieto dva aktívne 

faktory sa označujú ako edematogénny faktor (EF) a letálny faktor (LF). Netoxický faktor 

zodpovedný za väzbu na bunkové membrány sa nazývajú protektívny antigén (PA), pretoţe počas 

imunizácie je aktívnej obranyschopnosti proti chorobe sa pôvodne pripisovala tomuto faktoru. Tri 

faktory PA, LF a EF boli izolované a purifikované Fishom a spol. (1968) a dva toxíny získané 

kombináciou PA a LF, ako aj PA a EF charakterizoval Leppla a spol. (1982). Gény B. anthracis 

genes pag, cya a lef, kt. kódujú faktory PA, EF a LF sadistribuovali na plazmide "pX01" B. anthracis. 

Gény pag, cya a lef sa navyše klonovali a opísala sa ich úplná sekvencia (Welkos a spol., 1988). 

Účinnosť experimentálnej vakcíny proti antraxu a imunitný stav pacienta, resp. jeho expozícia 

antraxu sa dá zistiť pomocou metódy ELISA, pri kt. sa stanovujú protilátky proti protektívnemu 

antraxovému antigénu IgG. Vyuţíva sa napr. pri epidemiologických štúdiách a laboratórnej dg., od r. 

2001 najmä v súvislosti s bioterorizmom.     



antigén brucelový –rozp. antigén Brucella abortus sa vyuţíva na vyšetrenie stavu infekcie dobytka 

pomocou testu stimulácie lymfocytov. Sendvičová imunosorbentná metóda s viazaným enzýmom 

(ELISA) s monoklonovou protilátkou nadviazanou na tuhú fázu je vhodná na detekciu antigénu vo 

vzorkách séra. Za optimálnych podmienok sa dá ňou zistiť 100 brucelových buniek al. 10
5
 fg/ml 

lipiopolysacharidu. Citlivosť metódy je 100 % pri porovnaní s pozit. hemoklultúry a 44 % prio 

porovnaní so sérologickými testami na protilátky proti brucelóze. Špecifickosť je 99,5 % u náhodne 

vybraných darcov krvi a 99,2 % v beţnej populácii. Zistilo sa, ţe metóda ELISA je v dg. brucelózy 

prijateľnou alternatívou hemokultúry.  

antigén Candida albicans – na povrchu buniek Candida albicans sa nachádzajú rôzne 

polysacharidy, ako je glukán, chitín a manán. Prvé dve zloţky tvoria primárne štruktúru, kým manán 

sa často kovalentne viaţe  na proteín a tvorí hlavnú zloţku antigénu organizmu. Manoproteíny majú 

aj enzýmovú aktivitu (kyslá proteáza) a funkciu ligandu receptora. Receptory komplementu C. 

albicans sú manoproteíny, kt. sú potrebné pre adhéziu organizmu na endotelové bunky. 

Receptorom C. albicans pre endotelové bunky je proteín podobný CR3 (C3bi). Adhéziu organizmu 

na plastické substráty podporuje CR2 C. albicans. Manoproteín sa opísal aj ako adhezín pre 

epitelové bunky. Receptor má aktivitu podobnú lecitínu a rozpoznáva glykoproteíny epitelových 

buniek obsahujúce fukózu a glukozamín v závislosti od kmeňa
 
C. albicans. Oligosacharidová zloţka 

receptora slúţi ako stabilizátor receptora, epitop oligosacharidového faktora
 
6 manánu máb však aj 

adhezínovú aktivitu pri rozpoznávaní epitelových buniek. Manoproteíny moţno extrahovať z buniek 

napr. zymolázou a ditiotreitolom. 

antigén tegmini hepatitidis – Energix-B
®

. 

antigén vírusu HAV – dg. sa vyšetrujú anti-HAV IgM protilátky. Pri očkovaní sa podáva 

formaldehydom inaktivovaný HAV (Havrix
®
), ktorý indukuje tvorbu špedifických protilátok proti HAV. 

Protilátky sa utvoria vo vyše 90 % očkovaných po podaní 1. dávky asi do 1 mes. Protektívna hladina 

pretrváva asi 1 r. Na zabezpečenie dlhodobej ochrany (min. 10 r.) sa odporúča podať podpornú 

dávku medzi 6. a 12. mes. od podania prvej dávky.  

Kombinovaná vakcína (Twinrix
®
) obsahuje inaktivovaný VHA i rekombinantný povrchový antigén 

VHB. Štandardná základná vakcinácia pozostáva z 3 dávok v 0., 1. a 6. mes. Protektívna hladina 

protilátok pretrváva 10 r. Odporúča sa aplikácia booster dávky po 5 r. od primárneho ochorenia. U 

rizikových osôb moţno v pravidelných intervaloch sledovať hladinu protilátok anti-HBs a anti-HAV a 

v prípade poklesu pod min. protektívnu hladinu ich preočkovať. 

antigén vírusu HBV – v dg. HBV sa dá vyšetriť aj vírusová DNA. Vakcína proti hepatitíde B (Engerix 

B
®
) obsahuje rekombinantný povrchový antigén VHB, kt. indukuje tvorbu protilátok proti HBsAg. 

Protektívna hladina protilátok u zdravých jedincov sa dosahuje za 7 mes. pri základnej schéme 

vakcinácie v 0., 1. a 6. mes. V nevyhnutných prípadoch (napr. pri vycestovaní do rizikových oblastí) 

sa dajú pouţiť aj rýchle schémy imunizácie. (Hexavac
®
) 

Kombinovaná vakcína (Twinrix
®
) obsahuje inaktivovaný VHA i rekombinantný povrchový antigén 

VHB. Štandardná základná vakcinácia pozostáva z 3 dávok v 0., 1. a 6. mes. Protektívna hladina 

protilátok pretrváva 10 r. Odporúča sa aplikácia booster dávky po 5 r. od primárneho ochorenia. U 

rizikových osôb moţno v pravidelných intervaloch sledovať hladinu protilátok anti-HBs a anti-HAV a 

v prípade poklesu pod min. protektívnu hladinu ich preočkovať. 

antigén vírusu HBV rekombinovaný povrchový – Infanrix Hexa
®
, Infanrix Penta

®
, Twinrix Adult

®
, 

Twinrix Paediatric
®
. 

antihypertenzíva pôsobiace na systém renín–angiotenzín–aldosterón pozostávajú z niekoľkých 

skupín: 1. inhibítory ACE („prily“): a) látky obsahujúce sulfhydrylové skupiny (kaptopril 

a zofenenopril); b) látky obsahujúce dikarboxylát – benazepril, enalapril, chinapril, lizinopril, 



perindopril, ramipril; c) látky obsahujúce fosfonát (fosinopril); d) ostatné (alacepril, cilazepril, delapril, 

imidapril, moexipril, rentiapril, spirapril, temokapril a trandolapril).   

anti-Müllerov hormon – angl. Anti Müllerian Hormone, AMH, proteohormón secernovaný Sertoliho 

bunkami v zárodku muţskej gonády. Vyvoláva involúciu Müllerových vývodov. Podobá sa TGF. 

Vyskytuje sa aj v ováriách fetálne i postnatálne; má inhibičný vplyv na miózu. 

antitoxín digitalisový – antidigitoxinum ovinum, antidótum, kt. sa podáva v th. intoxikácie digoxínom 

a digitoxínom ohrozujúcej ţivot (Digitalis Antidot Roche
®
); →antitoxíny. 

antitoxíny – protilátky schopné vyradiť z funkcie špecifický toxín ako príčinu špecifickej choroby, 

ktoprých produkcia je vyvolaná na lekárske účely vo zvieratách zámerne infikovaných toxínom. 

Takto získané sérum s antitoxínom pôsobí proti toxínu aj v inom indivíduu. 

antitrypsín alfa →alfa-1-antitrypsín. 

antonymia – lingvistika [g. akron začiatok, čelo] protikladnosť, vzťah protikladnosti; lexikálne jednotky 

vyjadrujúce vzťah protikladnosti sa nazývajú →antonymá. 

antonymá – lingvistika opozitá, slová s významom protikladnosti, termíny s proikladným významom, 

napr. analýza – syntéza, asimilácia – dismilácia, maximum – minimum. 

antracén – C14H10, Mr 178,23; tuhý polycyklický uhľovodík pozostávajúci z 3 benzénových kruhov, 

získaný z kamennouhoľného dechtu al. iných zvyškoch termálnej pyrolýzy. 

Pouţíva sa na výrobu červeného farbiva alizarínu, konzervancií dreva, náterov 

a ako insekticídum Je bezfarebný, ale v UV svetle vykazuje modrú 

fluorescenciu s vrcholom pri 400 – 50 nm.    

 

antropomorfizácia – lingvistika prenášanie ľudských vlastností na prírodné javy, veci, na predstavy 

bohov ap. 

antroponymum – lingvistika osobné meno, vlastné meno človeka. 

Anxiron 5 a 10 mg
®
 tbl (ICN Jungary Company Ltd.) – Buspironi hydrochloridum 5 al. 10 mg v 1 tbl. 

Anxiolytikum; →buspirón. 

apelatíva – lingvistika všeobecné mená, známe slová slúţiace ako názov veci v najširšom zmysle (napr. 

voda, vduch, ruka, noha, brucho), názvy osôb (otec, matka, brat), ale aj názvy pouţívané 

v abstraktných odboroch, napr. v matematike alebo fyzike bod, čiara, uhol. Depropriálne 

(deonymické) apelatíva častejšie vznikajú deriváciou napr. New York – newyorský. 

apelativizácia – lingvistika deproprializácia, deonymizácia, onomaziologický proces prechodu propria 

(osobného mena, geografického názvu) do kategórie apelatív bez osobitných slovotvorných 

formantov (afixoc), napr. Curie, Volt.  

Apidra 100 U/ml skl. náplň
®
 sol inj (Aventis Pharma Deutschland) – Insulinum glulisinum 100 U 

(zodpovedá 3,49 mg) v 1 ml v inj. liekovke (1 náplň = 3 ml inj. rozt. = 300 U). 

Apidra 100 U/ml OptiSet
®
 sol inj (Aventis Pharma Deutschland) – Insulinum glulisinum 100 U 

(zodpovedá 3,49 mg) v 1 ml v inj. liekovke (1 pero = 3 ml inj. rozt. = 300 U). 

Apisarthron
®
 ung der (esparma) – Apitoxinum standardisatum 0,003 g + Methylis salicylas 10 g + 

Sinapis aetheroleum artificiale 1 g v 100 g masti. Antireumatikum na lokálne pouţitie, subchronické 

a chron. polyartritídy, mylagie, ischialgie, lumbago, neuralgie, chron. neuritídy, poruchy periférneho 

prekrvenia, degeneratívne choroby kĺbov, funčné poruchy svalstva, väzivového paraátu a úponov 

šliach. Podpora zahrievania svalov pred športovým výkonom a počas neho.  

 
Antracén 
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apitoxín – jed včely medonosnej, horká bezfarebná kvapalina. Aktívna zloţka jedu je komplexná 

zmes proteínov, kt. vyvolávajú miestny zápal a pôsobia antikoagulačne. Jed produkujú včelie 

robotníčky v brušnej dutine zo zmesi kyslých a zásaditých sekrétov Apitoxín je kyslý (pH 4,5 – 5,5). 

Včela môţe svojím ţihadlom injikovať 0,1 mg jedu. Apitoxín sa podobá hadiemu jedu a toxínu 

ţihľavy. Asi 1 % populácie je alergické na apitoxín. Moţno ho deaktivovať etanolom. Th. včelím 

jedom sa pouţíva pri reumatizme a kĺbových chorobách vďaka jeho antikoagulačným a 

antiflogistickým vlastnostiam. Vyuţíva sa aj na desenzibilizáciu osôb alergických na včelí jed. Včelí 

jed sa v th. môţe aplikovať aj vo forme balzamu, kt. je však menej účinný. 

Hlavnou zloţkou je melitín (tvorí 52 % peptidov), silné antiflogistikum, kt. vyvoláva tvorbu kortizolu 

v tele a lýzu buniek. Ďalšou zloţkou je apamín, slabý neurotoxín, kt. zvyšuje produkciu kortizolu 

v kôre nadobličiek. Adolapín tvorí asi 2 – 5 % peptidov a ako blokátor cyklooxygenázy pôsobí 

antiflogisticky a analgeticky, Fosfolipáza A2 tvorí asi 10 – 12 % peptidov a je najdeštruktívnejšou 

zloţkou apitoxínu. Je top enzým, kt. degraduje fosfolipidy bunkovej membrány. Vyvoláva aj pokles 

TK a inhibuje zráţanie krvi. Aktivuje kyselinu arachidonovú, kt. sa metabolizuje 

v cyklooxygenázovom cykle za vzniku prostaglandínov. Prostaglandíny regulujú zápalovú odpoveď 

organiozmu. Toxín ôs obsahuje fosfolipázu A1. Hyaluronidáza tvorí asi 1 – 3 % peptidov. Dilatuje 

kapiláry a podmieňuje šírenie zápalu. Histamín predstavuje asi 0,5 – 2 % a zúčastňuje sa na 

alergickej odpovedi. Dopamín a noradrenalín tvoria asi 1 – 2 % a zrýchľujú pulzovú frekvenciu. 

Inhibítory proteáz tvoria 2 % a pôsobia ako antiflogistikum a hemostatikum. 

Apo-Atenol
®
 – selektívny antagonista β1-receptorov; →atenolol. 

APO-go injekcie 10 mg/ml
®
 sol inj (Forum Products Limited) – Apomorphini hydrochloridum 0,5 H2O 

10 mg v 1 ml inj. rozt. Antiparkinsonikum, agonista dopamínových receptorov, kt. sa pouţíva v th. 

Parkinsonovej choroby; →apomorfín. 

apokopa – lingvistika odpadnutie koncových samohlások alebo aj spoluhlások. Napr. zas popri zasa. 

apostrof – lingvistika odsuvník, grafické znamienko označujúce vynechanie hlášky na konci slova. 

Napr. ktos
,
 (ktosi). 

apostrofa – lingvistika oslovenie neprítomnej, fiktívnej osoby alebo personifikovanej veci. 

apozícia – lingvistika prístavok, menná polopredikatívna konštrukcia, druh zhodného substantívneho 

prívlastku, resp. syntaktický vzťah vyjadrujúci širokú aktualizovanú totoţnosť. Na základný výraz sa 

prístavok na rozdiel od prívlastku viaţe vzťahom nevetnej predikácie, kt. sa formálne vyjadruje 

nesplývavým pripojením a gramatickou zhodou obidvoch výrazov apozičného spojenia. Nesplývavé 

pripojenie sa graficky naznačuje čiarkami, pomlčkami, dvojbodkou al. zátvorkami. Apozícia sa 

vyjadruje najčastejšie substantívom al. iným substantivizovaným výrazom (Ostáva jediná možnosť – 

operovať).   

apoziopéza – lingvistika prerušená, nedokončená výpoveď, príznačná pre hovorové prejavy. 

apraklonidín – 2,6-dichloro-N-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)benzen-1,4-diamín, C9H10Cl2N4, Mr 

245,108, agonista 2-adrenergických receptorov, sympatikomimetikum, antiglaukomatózum. 

Apraklonidín sa podáva v prevencii a th. pooperačnej intraokulárnej hypertenzie v 1 % rozt. a v na 

krátkodobú doplnkovú úpravu vnútroočného tlaku v 0,5 % koncentrácii. Obyčajne sa podáva 1 kv../h 

pred laserochirurgiou oka a ďalšia kv. Po ukončení operácie (Iopidine
®
). 

Apraklonidín 
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aprepitant – 5-([(2R,3S)-2-((R)-1-[3,5-bis(trifluórmetyl)fenyl]etoxy)-3-(4-fluórfhenyl)morfolino]metyl)-

1H-1,2,4-triazol-3(2H)-ón, C23H21F7N4O3, Mr 534.427, 

antagonista substancie P. Pôsobí prostredníctvom receptora 

neurokinínu 1. Pouţíva sa v th. nauzey vracania vyvolaného 

chemoterapiou a v prevencii pooperačnej nauzey a vracania, 

ako aj sy. cyklického vracania. Do th. sa zaviedol r. 2003 

(Emend
®
), od r. 2008 pouţíva i. v. forma  (Emend Injection

®
, 

Ivemend
®
).   

 

 

Aprovel 75, 150 a 300 mg
®
 tbl flm (Sanofi Pharma & Bristol-Myers Squibb SNC) – Irbesartanum 75, 

150 al. 300  mg v 1 tbl. obalenej filmom. Antagonista receptorov angiotenzínu II (typ AT1), 

antihypertenzívum; →irbesartán. 

Aptivus 250 mg
®
 cps mol (Boehringer Ingelheim International) – Tipranavir 250 mg v 1 mäkkej cps. 

Inhibítor proteázy. Pouţíva sa v kombinovanej antiretrovírusovej th. infekcií HIV1 u viacnásobne 

preliečených dospelých pacientov s vírusrezistentným proti viacerým inhibítorom proteáz, súčasne 

sa podáva nízka dávka ritonaviru; tipranavir.  

Aqua pro injectione Biotika
®
 lif par (Biotika a.s., Slovensko) – Aqua ad injectabilia 10 ml. 

arabská guma – Gummi arabicum (ČSL 4), patol. produkt získaný z tŕnitého stromu akácie 

senegalskej (Acacia Senegal L.., WILLD, Mimosaceae), vysokého aţ 8 m, domáceho v Afrike. Po 

narezaní kôry vyteká z kmeňov, suší sa na slnku. Hlavným producentom je Sudán. Drogu tvoria 

nepravidelne guľovité kusy s priemerom do 8 cm, ţltobiele al. červenkasté, na povrchu matné, 

s mnohými tzrhlinami, krehké úlomky sú sklovito leské. Základnou zloţkou sú draselné, vápenaté 

a horečnaté soli kys. rabínovej (arabín), tvorenej L-arabinózou, L-ramnózou, D-galaktózou a kys. 

glukurónovou. Prítomné oxidázy a peroxidázy sa musia pred pouţitím tepelne inaktivovať. Pouţíva 

sa ako mucilaginózum, častejšie ako pomocou látka  – zahusťovadlo, emulgátor, stabilizátopr, 

spojivo pri výrobe tbl. Pouţíva sa aj v textilnom, farbiarskej a potravinárskom priemysle.  

Arachna propionica →Propionibacterium propionicum. 

Aralia racemosa – heomepatikum, kt. sa podáva pri astme, s kašľom zhoršujúcim sa po uľahnutí, 

nočnom potení, , hnačke, prolapse rekta a i. 

Aranesp 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 150, 300 a 500 g
®
 sol inj (Amgen Europe B.V.) – 

Darbepoetin alfa 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 150, 300 al. 500 

mg v inj. striekačke. Antianemikum; darbepoetín. Vyrába sa génovou 

technológiou v ovariálnych bunkách čínskeho škrečka (CHO-K1). 

Podáva sa pri anémii spojenej s chron. zlyhaním obličiek u dospelých 

a detí starších ako 11-r., ako aj v th. symptomatickej anémie pacientov 

s malígnym nádorom liečených chemoterapiou; →darbepoetín. 

 

Aranesp SureClick
®
 sol inj (Amgen Europe B.V.) – Darbepoetin alfa 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 

100, 150, 300 al. 500 mg v inj. pere. Antianemikum; darbepoetín. Vyrába sa génovou technológiou 

v ovariálnych bunkách čínskeho škrečka (CHO-K1). Podáva sa pri anémii spojenej s chron. 

zlyhaním obličiek u dospelých a detí starších ako 11-r., ako aj v th. symptomatickej anémie 

pacientov s malígnym nádorom liečených chemoterapiou; →darbepoetín. 

Aprepitant 

 

 

Arbutamín 
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Arava 10, 20 a 100
®
 tbl flv (Aventis Pharma Deutschland) – Leflunomidum 10, 20 al. 100 mg v 1 tbl. 

obalenej filmom. Pouţíva sa v th. aktívnej reumatoidnej artritídy ako antireumatikum modifikujúce 

ochorenie (DMARD); →leflunomid. 

arbitrárny – arbitrérny, ľubovoľný, nezávislý (premenná).  

arbitrárnosť jazykového znaku – lingvistika vlastnosť jazykového znaku spočívajúca v neexistencii 

priameho príčinného vzťahu medzi jazykovými formami (výrazmi) a nimi označovanými javmi reality; 

konvenčnosť jazykového znaku. Podľa Sokrata je reprezentácia jazykového znaku na základe 

podobnosti nadradená konvenčným znakom, istú úlohu tu však má aj konvencia, zvyk, obyčaje. 

arbutamín – 4-[(1R)-1-hydroxy-2-{[4-(4-hydroxyfenyl)butyl]amino}etyl]benzen-1,2-diol; C18H23NO4, Mr 317,38; 

syntetické selektívne -adrenergikum s pozitívne chronotropným a inotropným účinkom. 

Chronotropný účinok (zvýšenie srdcovej frekvencie) a inotropný účinok (zvýšenie sily kontrakcie) 

imituje cvičenie so zvýšenou prácou srdca (vyvolávajúou stres a ischémiu myokardu u pacientov 

s postihnutím vencovitým tepien. Arbutamín zniţuje regionálnu subendokardovú perfúziu, a tým 

oxygenáciu tkaniva. Arbutamín pôsobí selektívnejšie na betaadrenegrické receptory. 

Betaagonistický účinok arbutamínu vyvoláva zaťaţenie srdca zvýšenou frekvenciou, kontraktilitou 

a systolickou hypertenziou. Stupeň hypotenzie, kt. vzniká pri danej chronotropnej aktivite je menší 

pri arbutamíne ako napr. pri izoproterenole, pretoţe alfareceptory sú nepostihnuté. 

Arbutamín aplikovaný systémom s uzavretou slučkou s riadeným uvoľňovaním sa pouţíva na 

vyvolanie akút. kardiovaskulárnej odpovede podobnej námahe v koronaropatií u pacientov, u kt. 

nemoţno vykonať záťaţový test . 

arbutín – kryštalický glukozid z listov rastín čeľade Ericaceae, kt. sa pouţíva ako močové 

antiseptikum. 

Arcanobacterium haemolyticum – typový druh rodu Arcanobacterium z čeľade Actinomycetaceae. 

Ide o malé kyjakovité, pleomorfné, grampozit. aţ labilné paličky, morfologicky neodlíšiteľné od 

korynebaktérií.  Vytvára tzv. inverzný CAMP test, čo značí, ţe na rozhraní línie kultúry 

Arcanobacterium haemolyticum a Staphylococcus aureus je zábrana hemolýzy. Vyskytuje sa 

v nosohltane zväčša starších ľudí a môţe vyvolať farybngitídu, angínu s vyráţkami na koţi, hnisanie 

rán, endokarditídy, meningitídy a iné zápalové afekcie. Z faktorov patogenity produkuje fosfolipázu 

D a hemolyzín. 

Arcobacter butzleri – starší názov Campylobacter butzleri, gramnegat., fakultatívne anaeróbna 

palička z čeľade Campylobacteriaceae. Vyskytuje sa v dobytku a spája sa s hnačkovitými 

chorobami človeka. Známy je ešte druh Arcobacter cryaerophilus. 

Arcoxia 60, 90 a 120 mg
®
 tbl flm (Merck Sharp & Dohme B.V.) – Etoricoxibum 60, 90 al. 120 mg v 1 

tbl. obalenej filmom. Nesteroidové antiflogistikum, antireumatikum; →etorikoxib. 

argentumsulfadiazinát – strieborný derivát sulfadiazínu s baktwericídnym účinkom proti mnohým 

grampozit. a gramnegat. baktériám, ako aj kvasinkám. Pouţíva sa ako miestny antiinfekčný 

prostriedok v prevencii a th. ranovej sepsy u pacientov so II. a III. stupňom popálenín. 

arginínglutamát – zmes dvoch aminokyselín, arginínu a kys. glutámovej, kt. sa pouţíva v th. 

hypatopatií. 

arginínchlorid – chlorid kyseliny 2-amino-5-guanidinopentánovej Prvýkrát sa izolovasl r. 1886, r. 1932 

sa zistilo, ţe arginín je nevyhnutný na tvorbu močoviny, odpadového produktum, kt. sa musí 

odstraňovať z tela. R. 1939 sa objavil L-arginín je potrebný na tvorbu kreatínu, kt. sa degraduje 

stálou rýchlosťou na kreatinín a vylučuje sa z tela obličkami. Arginín sa pokladá za poloesenciálnu 

aminokyselinu. Aj keď sa jej v tele tvorí dosť, za istých okolností sa musí do tela dodávať, napr. 

u ľudí s proteínovou malnutríciou, nadmernou produkciou amoniaku, nadmerným prívodom lyzínu, 



pri popáleninách, infekciách, peritoneálne dialýze, rýchlom raste, poruchách syntézy močoviny 

a sepse. K príznakom nedostatku arginínu patrí slabé hojenie rán, vypadávanie vlasov, exantém 

a steatóza pečene. 

Arginín sa mení na oxid dusnatý a vyvoláva vazodilatáciu. Podáva sa pri angina pectoris, 

ateroskleróze, erektilnej dysfunkcii, insuficiencii srdca, intermitentnej klaudikácii pri chorobách 

periférnych ciev, vaskulárnej cefalei. Zlepšuje hojenie rán, rast, zvyšuje spermatogenézu 

a zabraňuje kachexii v kritických stavoch. Arginínchlorid má vysoký obsah chloridov, preto je 

indikovaný v th. metabolickej alkalózy. (Sargenor
®

, Spedifen
®

). 

argipresín – (S)-N-(R)-1-(2-amino-2-oxoetylamino)-5-(diaminometylénamino)-1-oxopentan-2-yl)-1-

(4S,7R,10R,13S,16R,19R)-19-amino-7-(2-amino-2-oxoetyl)-10-(3-amino-3-oxopropyl)-13-sek-butyl-

16-(4-hydroxybenzyl)-6,9,12,15,18-pentaoxo-1,2-ditia-5,8,11,14,17-pentáza; C43H67N15O12S2; 

arginine vasopresín. Je to ľudský peptidový hormón, kt. sa vylučuje pri dehydratácii organizmu 

a vyvoláva konzerváciu vody (nie však soli) koncentrovaním moču v obličkách a zníţením objemu 

vylučovaného moču. Svojím vazokonstrikčným účinokm zvyšuje tieţ TK. Vazopresín vzniká zo 

svojho prehormónového prekurzora syntetizovaného v hypotalame, z kt. sa uvoľňuje počas 

transportu do neurohypofýzy. Väčšina sa ho uskladňuje v neurohypofýze a uvoľňuje do krvného 

obehu, časť aj priamo do mozgu. 

 

Vazopresíny sú nonapeptidy so 

sekvenciou aminokyselín Cys–Tyr–Phe–

Gln–Asn–Cys–Pro–Arg–Gly 

a sulfidovými mostíkmi, kt. tvoria zvyšky 

cysteínu. Štruktúra oxytocínu je veľmi 

podobná vazopresínu: je to tieţ 

nonapeptid s jedným sulfidovým 

mostíkom, sekvencia aminokyselín sa líši 

len na dvoch miestach. 

Vazopresín sa zúčastňuje na procese 

zapamätávania vrátane oneskorených 

reflexov a obrazov, krátkodobej 

a dlhodobej pamäti. Dôleţitú úlohu má 

pri sociálnom správaní. Pripisuje sa mu 

význam pri pohlavnej aktivite, pri kt. sa 

vylučuje do mozgu, iniciuje a udrţuje 

vzorec jej aktivity a podporuje párové 

väzby medzi sexuálnym partnermi; indukuje agresívne správanie muiţských jedincov voči iným 

muţským jedincom. 

argot – „tajná reč“; 1. druh slangu pouţívaný príslušníkmi detskej, asociálnej (zlodeji, tuláci, 

narkomani) či remeselníckej (drotári) vrstvy spoločnosti s cieľom utajiť vyjadrované informácie pred 

ostatnými vrstvami; 2. druh slangu pouţívaný príslušníkmi spoločensky marginalizovaných vrstiev 

(zlodejov, tulákov…); 3. nespisovné jazykové prostriedky, ktorých funkciou a cieľom je utajiť nimi 

vyjadrované informácie a ktoré sa pouţívajú v uzavretej skupine ľudí. Napr. mariška – marihuana, 

bubáky – peniaze. Výrazy, ktoré boli pôvodne súčasťou argotu, ale stali sa všeobecne známe a 

pouţívané, prestávajú byť argotickými (napríklad bonznúť, prachy).  

argument – logika súd al. systém súdov, uvádzaný na potvrdenie pravdivosti iného súdu (alebo 

systému súdov). Premisa dôkazu, základ alebo predpoklad dôkazu, príp. dôkaz ako 

celok.v lingvistike výraz, ktorý bliţšie určuje iný výraz. 

 Argipresín 



archaizmy – lingvistika slová, niektoré významy slov alebo slovné spojenia, ktoré sa beţne nepouţívajú 

a sú štylisticky príznakové. Na rozdiel od historizmov majú v súčasnom jazyku svoje synonymá. 

Archangelika lekárska – Archangelica officinalis. Ker, rastúci do výšky 1,2 – 2 m, má ţltozelené 

kvietky. U nás rastie pri brehoch riek a močarísk, blízko lesných porastov, napr. v Tatrách. Vo vých. 

medicíne sa pouţíva ako dôleţité liečivo Archangelica sinensis (tang kuej).  

V ľudovom liečiteľstve sa u nás pouţívala do kadidiel, vydymovaní a čistení priestorov, osôb. 

Vyuţíva sa koreň, listy,kvety, stonky i semená. Jej zelené listy a výhonky sa konzumovali čerstvé, 

varili, sušili al. kandizovali. Zbierajú sa pred kvitnutím al. na jeseň pred dozretím plodov. Koreň má 

silnejšie účinky, v našich podmienkach sa pouţíval ako náhrada ţen-šenu. Ţuvanie al. pitie čaju 

vyvoláva lokálnu anestéziu a zvyšuje imunitu; pripisujú sa jej antibaktériové, antimykotické 

a antibírusové účinky. Esenciálny olej z koreňov archangeliky obsahujú β-terebangelén, C10H16 a i. 

terpény; olej zo semien obsahuj tieţ β-terebangelén spolu s kyselinou metyletyloctovou a 

hydroxymyristovou. Semená a korene sa niekedy pouţívajú na prípravu absintu. Niekedy sa mylne 

označuje ako semená angeliky perszské korenie golpar (Heracleum persicum). 

Z listov sa pripravuje zápar a z koreňa odvar, pôsobia ako digestívum. Známy bol benediktínsky 

likér. Éterický olej získavame z koreňa a semien destiláciou vodnou parou. 

Ţuvanie angeliky al. pitie odvaru má miestne anestetické  účinky a zvyšuje imunitu (pripisujä sa jej 

antibaktériové, antimykotické a antivirotické účinky). Esenciálny olej z koreňa angeliky obsahuje β-

terebangelén, C10H16 a i. terpény; olej zo semien obsahuje tieţ β-terebangelén spolu s kyselinou 

metyletyloctovou and hydroxymyristovou. Zo semien a koreňa sa niekedy pripravuje likér (absint). 

Semená perzského korenia golpar (Heracleum persicum) sa často mylne označujú ako semená 

angeliky. 

Archie – inform. pravidelne aktualizovaná báza dát s informáciami o verejne prístupných súboroch a 

programoch pomocou sluţby FTP. 

Archie  servery – inform. vo svete je k dispozícii niekoľko tisíc anonymných FTP serverov, na ktorých 

je obrovské mnoţstvo súborov. Úlohou Archie serverov je nájsť informácie v súboroch FTP. 

Aricept 5 a 10 mg
®
 tbl flm (Pfizer Company) – Donepezili hydrochloridum 5 al. 10 mg v tbl. obalenej 

filom. Pschostimulans; donezepil. Pouţíva sa v symptomatickej th. Alzheimerovej demencie; 

dozenzepil. 

Ariclaim 20 a 40 mg
®
 cps ent (Eli Lilly Nederland B.V.) – Duloxetín 20 al. 40 mg vo forme 

duloxetínchloridu v 1 tvrdej gastroerezistentnej cps. Antidepresívum; duloxetín. Pouţíva u ţien v th. 

stresovej inkontinecie moču; →duloxetín.  

Arimidex 1 mg
®
 tbl flm (Astra Zeneca UK) – Anastrozolum 1 mg v 1 tbl oblanej filmom; inhibítor 

aromatázy, antiestrogén. Pouţíva sa v th. karcinómu prsníka u ţien po menopauze ; →anastrozol. 

aripiprazol – 7-[4-[4-(2,3-dichlórfenyl)piperazin-1-yl]butoxy]-3,4-dihydro-1H-chinolin-2-ón, 

C23H27Cl2N3O2
 
, Mr 448.385; šieste atypické antipsychotikum svojho druhu. Pouţíva sa 

od r. 2002 v th. schizofrénie; podáva sa aj pri manických a zmiešaných epizódach 

súvisiacich s bipolárnou poruchou a ako doplnok th. depresií (Abilify
®
, Abilify 

Discmelt
®
). 
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Arixtra 1,5/0,3; 2,5/0,5; 5/0,4; 7,5/0,6 a 10/0,8 mg
®
 sol inj (Glaxo Group) – Fondaparinuxum natricum 

5 mg v 1 ml inj. rozt. Antitrombotikum, kt. sa pouţíva v prevencii ţilových tromboembolických príhod 

u pacientov, kt. podstupujú ortopedické operácie dolných končatín, ako je operácia bedrovej 

zlomeniny, operácie kolena al. náhrada bedrového kĺbu. Indikáciou je aj prevencia 

tromboembolických príhod u pacientov, kt. podstupujú brušnú operáciu s vysokým rizikom 

tromboembolických komplikácií (pacienti kt. podstupujú brušnú operáciu rakoviny), prevencia 

trombopembolických príhod u pacientov s vysokým rizikom tromboembolických príhod, 

imobilizovaných, so srdcovou insuficienciou, akút. poruchami dýchacej sústavy, infekciami 

a zápalovými ochoreniami; →fondaparín. 

Arketis 10, 20, 30 a 40 mg
®
 tbl (Medochemie s.r.o.) – Paroxetín vo forme bezvodého hydrochloridu 

10, 20, 30 al. 40 mg v 1 tbl. Antidepresívum, kt. sa pouţíva v th. ťaţkej depresie, obsedantno-

kompulzívnych porúch, panickej poruchy, sa príp. agorafobiou, sociálnej úzkostnej poruchy, 

sociálnej fóbie, generalizovanej úzkostnej poruchy, posttraumatickej stresovej poruchy; →paroxetín. 

Arlevert
®
 tbl (Henning Arzneimittel) – Cinnarizinum 20 mg + Dimethylhydrinatum 40 mg v 1 tbl. 

Antivertiginózum; →cinarizín. 

Arnetin
®
 sol inj (Medochemie s.r.o.) –Ranitidini hydrochloridum 56 mg (zodpovedá 50 mg ranitidínu) 

v 1 amp. (2 ml). Antacídum, antiulcerózum, antagonista histamínových H2 receptorov; →ranitidín. 

 Aromasin
®
 tbl obd (Pharmacia Enterprises) – Exemestanum 25 mg v 1 obalenej tb. Cytostatikum; 

exemestán. Pouţíva sa v adjuvantnej th. invazívneho včasného karcinómu prsníka s pozit. 

estrogénovými receptormi u ţien v postmenopazovom stave ako pokračovanie po 2 – 3 r. ioniciálnej 

adjuvantnej th. tamoxifénom, ako aj v th. prirodzene al. umelo navodenom postmenopauzovom 

stave, ktorých choroba pokračuje napriek antiestrogénovej th.; →exemestán. 

ARPA – angl. Advanced Research Projects Agency; →DARPA.  

artemeter – C16H26O5, Mr 298,374; antimalarikum, kt. sa pouţíva v th. rezistentných foriem malárie 

vyvolaných Plasmodium falciparum. Podáva sa v kombinácii s lumefantrínom 

(Co-Artem
®
, Lifamet

®
). 

 

 

 

 

artemisinín – Quinghaosu; (3R,5aS,6R,8aS,9R,12S,12aR)-oktahydro-3,6,9-trimetyl-3,12-epoxy-12H-

pyrano[4,3-j]-1,2-benzodioxepin-10(3H)-ón, C15H22O5
 
, Mr 282.332, 

seskviterpénový laktón, kt. sa získava extrakciou z rastliny Artemisia annua. 

Inhibítor PfATP6, kt. sa pouţíva sa ako antimalarikum pri vysoko rezistentných 

plazmódiách vyvolaných kmeňmi Plasmodium falciparum.  
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artemotil – β-arteéter, C17H28O5
 
, Mr 312.401; inhibítor PfATP6, vysoko účinné krvné schistocídum, kt. 

sa pouţíva v th. chlorochín-rezistentnej malárie (vyvolanej Plasmodium faklciparum a cerebrálnej 

formy). Ide o polosyntatický derivít artemisinínu, prirodzený plod čínskej rastliny 

Artemisia annua. V prípadoch ťaţkej malárie je liekom druhej voľby.  

 

 

 

artenimol – (3R,5aS,6R,8aS,9R,10S,12R,12aR)-dekahydro-3,6,9-trimetyl-3,12-

epoxy-12H-pyrano(4,3,-j)-1,2-benzodioxepin-10-ol, C15H24O5, Mr 284.348, 

antimalarikum, polosyntetický derivát artemisinínu. Vyuţíva sa ako intermediát pri 

príprave antimalarík odvodených z artemisinínu. 

 

 

 

 

Arteoptic 2 %
®
 int oph (Novartis s.r.o.) – Carteololi hydrochloridum 10 al. 20 mg v 1 ml rozt. 

Oftalmologikum, kt. sa pouiţíva v th. chron. glaukómu s otvoreným uhlom a niekt. Foriem chron. 

glaukómu, zvýšeného vnútroočného tlaku; →karteolol. 

Arteria acetabuli – r. acetabularis →arteria obturatoriae. 

arteria adrenalis media →arteria suprarenalis media. 

arteria alveolaris inferior – syn. a. dentalis inferior, a. mandibularis; dolná loţisková tepna 

prebiehajúca v oblasti mandibuly medzi m. pterygoideus medialis a r. mandibulae do canalis 

mandibulae, aţ do foramen mentale. Vychádza z a. mandibularis a vetví sa na: a) rr. dentales (vetvy 

do koreňov zubov); b) rr. peridentales (vetvy pre závesný aparát zubov a ďasná); c) r. mylohyoideus 

(odstupuje pred vstupom a. alveolaris inferior do canalis mandibularis, sprevádza n. mylohyoideus v 

rovnomennej brázde a prebieha pod m. mylohyoideus dopredu; anastomozuje s a. submentalis); d) 

r. mentalis (koncová vetva zásobujúca bradu). Zásobuje sánku, dolnú peru a bradu (obr. 4.12).  

arteriae alveolares superiores anteriores – horné predné loţiskové tepny, vetvy a. infraorbitalis, 

opúšťajú ju v canalis infraorbitalis a idú kosťou k predným zubom. Vychádzajú z nej koncové vetvy 

do zubov, rr. dentales a vetvy pre ďasná a závesný aparát zubov, rr. peridentales (obr. 5.2). 

arteria alveolaris superior posterior – syn. a. dentalis superior; zadná horná loţisková tepna 

prebiehajúca v oblasti sánky; odstupuje z a. maxillaris, ide zozadu do maxily a steny sinus 

maxillaris, k horným stoličkám, a ich ďasnám; vetví sa na rr. dentales (pre horné stoličky) a rr. 

peridentales (pre závesný aparát zubov, ďasná a sliznicu dutiny hornej čeľuste). Zásobuje rezáky, 

očné zuby hornej čeľuste a sinus maxillaris (obr. 4.28). 

Arteria analis – syn. →arteria rectalis.  

Arteria angularis – tepna očného kútika, koncová vetva a. facialis, anastomozuje s a. ophthalmica. 

Zásobuje slzový vak, dolnú mihalnicu a nos (obr. 3c). 

Arteria anonyma →truncus brachiocephalicus. 

arteria appendicularis – syn. a. vermiformis, tepna červovitého prívesku, tepna zásobujúca červovitý 

výbeţok, vetva a. ileocolica; leţí najprv za ileom, potom vo voľnom okraji mezenteriola. Značne 

varíruje, niekedy je dvojitá (obr. 15a.9). 
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arteria arciformis renis →arteria arcuata.  

arteria arcuata pedis – syn. arcus dorsalis pedis, oblúkovitá tepna prebiehajú na dorsum pedis. 

Vychádza z a. dorsalis pedis, prebieha oblúkovito laterálne pod m. extensor digitorum brevis, cez 

bázy metatarzov. Vetví sa na štyri aa. tarsales dorsales (hlboké stupajové tepny) smerujúce distálne 

nad spatia interossea metatarsi, z kt. sa kaţdá vetví na dve aa. digitalles dorsales k priľahlým 

stranám susedných prstov. Z jednej a. tarsalis dorsalis vystupuje hrubá a. plantaris profunda, 

perforujúca vetva pre spojenie s arcus plantaris profundus. Zásobuje nohu a jej prsty (obr. 21). 

arteria arcuata renis – syn. arcus arteriosus renis, a. arciformis renis, oblúková tepna obličiek; vetva 

a. interblobaris, vetví sa na aa. interlobulares a arteriolae rectae. Zásobuje parenchým obličiek (obr. 

15d.3).  

arteria ascendens – vystupujúca tepna. 

arteria ascendens ileocolica – r. colicus →arteria ileocolicae. 

arteria auricularis posterior – zadná ušnicová tepna. 

arteria auricularis profunda – hĺbková ušnicová tepna.  

arteria axillaris – pazuchová tepna, pokračovanie a. subclavia, prebieha na vonkajšom okraji 1. rebra 

aţ po dolný okraj m. pectoralis major (po collum chirurgicum humeri). Ventrálne a mediálne od nej je 

v. axillaris, rodzálne plexus brachialis. Podbieha m. pectoralis minor, čím je podmienené jej 

rozdelenie na 3 úseky. V 1. úseku ju kryje fascia coracocleidopectoralis a vystupuje z nej a. 

thoracoacromialis a obyčajne aj a. thoracica suprema. V 2. úseku ju kryje m. pectoralis minor. V 3. 

úseku, navonok od m. pectoralis minor, spočíva na okraji m. subscapularis, úponových šľachách m. 

latissimus dorsi a m. teres major, zvonka sa dotýka m. coracobrachialis. V tomto úseku ju obklopujú 

dva nervové zväzky, ktorými sa utvára z plexus brachialis n. medianus (,,vidlica n. medianus“). A. 

axillaris má tieto vetvy: 1. a. thoracica suprema; 2. a. thoracoacromialis; 3. a. thopracica lateralis; 4. 

a. thoracica superficialis; 5. a. subscapularis; 6. a. circumflexa humeri volaris; 7. a. circumflexa 

humeri dorsalis. Zásobuje hornú časť ramena, pazuchu, hornú časť hrudníka a pleco (obr. 11.9). 

arteria azygos – nepárová tepna. 

arteriae azygoi vaginae – nepárová pošvová tepna, rr. vaginales →arteria uterinae. 

arteria basilaris – syn. a. basialis cerebri, spodinová (mozgová) tepna, bazilárna tepna na spodine 

mozgu, nepárový hrubý kmeň od spodiny pravej a ľavej a. vertebralis aţ k aa. cerebri posteriores 

pravej a ľavej strany (obr. 8.17). 

arteria bicipitalis – vetva a. brachialis, začína sa asi v polovici ramena, kríţi n. medianus a zanára sa 

do m. biceps. 

arteria brachialis – ramenná tepna, pokračovanie a. axillaris od dolného okraja m. pectoralis major 

(collum chirurgicum), prebieha v sulcus bicipitalis medialis (ulnaris), aţ po plica cubiti, kde sa 

rozdeľuje na a. ulnaris (cubitalis) a a. radialis; najprv sa nachádza na ulnárnom okraji m. 

coracobrachialis a m. A. brachialis superficialis – povrchová ramenná tepna, variácia, kde sa a. 

brachialis vysoko rozdeľuje na dve paralelné vetvy, z kt. povrchová leţí pred n. medianus a 

pokračuje na predlaktie ako a. radialis (obr. 11.26). 

arteria brachialis superficialis – povrchová ramenná tepna. 

arteria bronchialis – rr. bronchiales, prieduškové vetvy odstupujúce z aorty. odstupujú variabilne, 

obyčajne vo výške bifurkácie trachey a zásobujú bronchy aţ po bronchioli respiratorii, interlobulárne 

väzivo a popľúcnicu (obr. 12.3). 



arteria buccalis – lícna tepna, vetva a. maxillaris prebbiehajúca na m. buccinatorius. Zásobuje tvár a 

ďasná (obr. 4.27).  

arteria bulbi penis – tepna hľuzy údu, vetva a. pudenda interna, tepna idúca dopredu k bulbus penis; 

zásobuje ešte m. transversus perinei profundus a glandulka bulbourethralis. 

arteria bulbi vestibuli (vaginae) – tepna jľuzy predsiene, vetva a. pudenda interna, tepna zásobujúca 

bulbus vestibuli vaginae (toporivé teleso veľkých pyskov).  

arteria caecalis anterior – predná tepná slepého čreva, vetva a. ileocolica prebiehajúca v plica 

caecalis vascularis k prednej ploche céka (obr. 15.7). 

arteria caecalis posterior – zadná tepna slepého čreva, vetva a. ileocolica, prebieha za ileocékovým 

ústím k zadnej ploche céka (obr. 15.8). 

arteria callosa mediana – stredová svorová tepna. 

arteria callosomarginalis – okrajovosvorová tepna, vetva a. cerebri anterior prebiehajúca v sulcus 

corporis callosi (obr. 7.10). 

arteria canalis pterygoidei – tepna krídlovitého kanála, vetva a. carotis interna idúca cez canalis 

pterygoideus dozadu k tuba auditoria a jej okoliu; vydáva r. pharyngeus (vetva pre sliznicu nosovej 

časti hltana) (obr. 5.4). 

arteriae capsulares – aa. perirenales, tepny puzdra obličky, vychádzajú z a. renalis (obr. 15.17a). 

arteriae caroticotympanicae – bubinkovokrčnicové tepny, jemné tepienky vznikajúce z pars petrosa 

a. carotis interna, idúce z canalis caroticus do stredoušnej dutiny (obr. 5c). 

arteria carotis communis – spoločná krčnica; odstupuje vpravo z truncus brachiocephalicus (a. 

anonyma), v ľavo priamo z arcus aortae. Preto je vľavo asi o 4 cm dlhšia ako vpravo. Začiatky 

obidvoch karotíd leţia vedľa seba a rozbiehajú sa kraniálne popri priedušnici, dostávajú sa na 

dorzolaterálny obvod štítnej ţľazy, moţu podmieňovať na ţľaze plytký odtlačok, stúpajú kraniálne a 

laryngu pod m. sternocleidomastoideus. A. carotis comm. nemá vetvy, výnimočne z nej vychádza 

vetva k štítnej ţľaze. Asi vo výške okraja chrupavky štítnej ţľazy (vo výške C3–4) sa delí na a. 

caroticus externa a interna. Jej priebeh moţno rozdeliť na dva úseky. V kaudálnom úseku ju kryje m. 

sternocleidomastoideus, m. omohyoideus a hlboký list povrchovej krčnej fascie. Tu moţno karotídu 

pritláčať proti tuberculum ventrale priečneho výbeţka C4 (tuberculum caroticum Chassaignaci). 

Kraniálny oddiel sa premieta na trigonum caroticum, kt. ohraničuje m. omohyoideus, zadné bruško 

m. biventeris spolu s m. stylohyoideus a m. sternocleidomastoideus. V tomto úseku je karotída krytá 

len platyzmou a povrchovým listom fascie a tu sa štiepi (obr. 1). 

arteria carotis externa – vonkajšia krčnica, siaha od rozvetvenia a. carotis communis aţ k svojmu 

koncovému rozdeleniu na a. maxillaris a a. temporalis superficialis pri collum mandibulae. Leţí v 

trigonum caroticum a kraniálne stúpa za collum mandibulae. Jej začiatok kryje predný okraj m. 

sternocleidomasteideus. Na vonkajšej strane od nej je v. jugularis interna, kt. s a kraniálne dostáva 

dozadu. Cez a. carotis externa prebieha: 1. a. facialis, v. lingualis, vv. thyroideae superiores 

(niekedy spoločný ţilový kmeň, truncus thyrolinguofacialis); 2. arcus n. hypoglossi; 3. zadnú bruško 

m. biventeris a m. stylohyoideus; 4. nakonic sa pred ňu kladie glandula parotis. Mediálne je blízko 

steny hltana, potom na m. stylopharyngicus a m. styloglossus, kt. ju oddeľujú od a. carotis interna, a 

nakoniec blízko lig. stylomandibulare. A. carotis ext. zásobuje svojimi vetvami hlavu okrem mozgu, 

očnice a vnútorného ucha, ďalej väčšinu krčných orgánov, svaly na prednej strane krku a časť 

šijového svalstva. Má 9 vetiev, a to 3 ventrálne (a. thyroidea superior, a. lingualis a a. facialis), 3 

dorzálne (a. sternocleidomastoidea, a. occipitalis a a. retroauricularis), 1 mediálnu (a. pharyngica 

ascendens) a 2 koncové vetvy (a. temporalis superficialis a a. maxillaris) (obr. 1, 2, 3a, 3b). 



arteria carotis interna – vnútorná krčnica; prebieha od rozdelenia a. carotis communis bez vetiev aţ 

k lebkovej báze, pozom skrz canalis caroticus ku koncovému vetveniu na a. cerebri media a a. 

cerebri anterior. Leţí najprv laterálne a mierne dorzálne od a. carotis externa, potom sa stáča 

mediálne od nej a prebieha pred prevertebrálnou fasciou blízko bočnej steny hltana. Jej začiatok je 

vretenovito rozšírený do tzv. bulbus caroticus (sinus carotidis internae); je predilekčné miesto 

aterosklerózy. Jej stena, najmä média je stenčená, v adventícii sú uloţené nervové terminálne siete, 

z kt. sa zbierajú aferentné vlákna idúce do n. glossopharyngicus. Ide o presoreceptor 

(baroreceptor), z kt. sa reflektoricky reguluje TK, a tým prítok krvi k mozgu. Tlakom na bulbus 

caroticus sa dá vyvolať pokles TK (Heringov-Breuerov reflex).  

Proc. stylohyoideus, m. styloglossus a m. stylopharyngeus delia a. carotis interna od a. carotis 

externa. Na lebkovej spodine vstupuje a. carotis interna do canalis caroticus; tesne pred vstupom do 

kanála je mierne ohnutá laterálne al. mediálne ohnutá.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Obr. 3a–c. Vetvy a. carotis externa. 1 – a. lingualis; 2 – r. suprahyoideus; 3 – a. sublingualis; 4 – rr. dorsales 

linguae; 5 – a. profunda linguae; 6 – truncus linguofacialis; 7 – a. facialis; 8 – a. palatina ascendens; 9 – r. 

tonsillaris; 10 – a. submentalis; 11 – r. glandularis; 12 – a. labialis inferior; 13 – a. labialis superior; 13a – r. septi 

nasi; 13b – r. lateralis nasi; 14 – a. angularis; 15 – a. occipitalis; 16 – r. mastoideus; 17 – r. auricularis; 18 – r. 

sternocleidomastoideus; 20 – rr. occipitales; 21 – r. descendens; 22 – a. auricularis posterior; 23 – a. 

stylomastoidea; 24 – a. tympanica posterior; 25 – r. stapedius; 27 – r. auricularis; 28 – r. parotideus (podľa 

Feneisa, 1996) 

V canalis caroticus prebieha najprv kraniálne, potom ventromediálne a je tu opradená tenkou 

ţilovou spleťou (plexus venosus caroticus) a nervovými vláknami (nn. caroticus). Stena canalis 

caroticus v mieste, kde tvorí prednú hranicu cavum tympani, je tenká a môţe byť neúplná (obvod 

tepny sa tak môţe vykleňovať do bubienkovej dutiny). Z canalis caroticus sa prikladá do 

synchondrosis sphenopetrosa a na sulcus caroticus klinovej kosti. V tomto úseku je konvexne 

ohnutá, najprv mediálne, potom laterálne. Vstupuje do sinus cavernosis a v ňom sa opäť zahýba, 

najprv konvexitou dozadu, potom konvexitou dopredu. A. carotis vystupuje zo sinus cavernosus cez 

dura mater mediálne od processus alae parvae (proc. clinoideus ant.), blízko vonkajšieho okraja 

hypofýzy a fasciculus opticus. Rozšírená tepna tu môţe tlačiť na jeden z týchto útvarov. Po 

prechode cez dura mater vysiela do očnicovej dutiny a. ophthalmica a sama sa delí na svoje hlavné 

vetvy. Vnútorná krkavica zásobuje mozog, očnicu a jej okolie. 

Priebeh a. carotis interna moţno rozdeliť na tieto úseky: a) pars cervicalis – úsek bez vetiev idúci na 

krku aţ k vstupu do canalis caroticus v pars petrosa spánkovej kosti; b) sinus caroticus – niekedy 

presunutý presorecepčný sinus caroticus z konca a. carotis communis na začiatok a. carotis 

interna); c) pars petrosa – úsek prebiehajúci v canalis caroticus; vydáva  aa. caroticotympanicae 

(jemné vetvičky, kt. prenikajú stenou canalis caroticus do sliznice cavum tympanum) a r. 

pterygoideus ( sprevádza n. canalis pterygoidei v odstupe krídlovitých výbeţkov); d) pars cavernosa 

– úsek v sinus cavernosus, aţ do blízkosti canalis opticus; vydáva r. basalis tentorii (vetva pre 

tentorium cerebelli tiahnuca sa nad margi superior partis petrosae spánkovej kosti), r. marginalis 

tentorii (vetva prebiehajúca blízko incisura tentorii), r. meningeus (vetva k dura mater strednej 

lebkovej jamy); r. ggl. trigeminalis, rr. nervorum (pre n. III., IV. VI. a n. ohpthalmicus prebiehajúce v 

stene sinus cavernosus a ggl. semilunare), r. sinus cavernosi (zásobuje steny sinus cavernosus) a 

a. hypophysialis inferior (dolná tepna pre hypofýzu zásobujúca zadný lalok hypofýzy); e) pars 

cerebralis – intradurový úsek siahajúci od odstupu a. ophthalmica na poslednom karotickom ohybe 

aţ ku konečnému rozvetveniu na a. cerebri anterior a a. cerebralis media; vydáva a. hypophysalis 

superior (zásobuje stopku hypofýzy, infundibulum a sčasti dolnú časť hypotalamu) a r. clivi (vetva 

pre clivus). Okrem toho z a. carotis interna vychádza a. ohpthalmica, a. communicans posterior a a. 

chorioidea anterior (obr. 2, 9.13). 

arteria caudae pancreatis – tepna chvosta pankreasu, odstupuje z distálneho konca a. spelnica al. 

niekt. jej koncovej vetvy a anastamozuje v cauda pancreatis s a. pancreatica inferior (obr. 14.30).  

arteriae centrales anterolaterales – bočné predné stredové tepny, aa. thalamostriatae 

anterolaterales, vetvy a. pars sphenoidalis cerebri mediae vnikajúce do substantia perforata 

anterior. Vychádzajú zt nej rr. mediales (tiahnuce sa skrz ncl. lentiformis do ncl. caudatus a capsula 

interna) a rr. laterales (vetvy idúce laterálne okolo ncl. lentiformis ku capsula interna a k ncl. 

caudatus (7.20). 

arteriae centrales anteromediales – predné prístredné stredové tepny, aa. thalamostriatae 

anteromediales, vetvy pars praecommunicalis a. cerebri anterior idúce zdola do talamu a corpus 

striatum (obr. 8.25). 



arteriae centrales posterolaterales – bočné zadné stredové tepny, vetvy a. cerebri posterior pre 

zadnú časť talamu, lamina quadrigemina, corpus pineale a corpus geniculatum mediale (obr. 8.27). 

arteriae centrales posteromediales – prístrednozadné stredové tepny, vetvy a. cerebri posterior do 

substantia perforata posterior, pre talamus, bočnú stenu III. komory a globus pallidus (obr. 7b). 

arteria centralis brevis – stredová krátka tepna, krátka vetva a. cerebralis anterior idúca do mozgu 

(obr. 7.4). 

arteria centralis longa – stredová dlhá tepna, a. recurrems, Heubnerova a., spätne prebiehajúca 

vetva a. cerebri anterior. Vniká do substantia perforata anterior a zásobuje strednú a vonkajšiu časť 

ncl. lentiformis, capout ncl. caudati a predné rameno capsula interna (obr. 7.5). 

arteria centralis retinae – stredová tepna sietnice, vetva a. ophthalmica; vstupuje asi 1 cm za očnou 

guľou zdola do n. opticus a delí sa v oku na povrchu sietnice (obr. 6.2). 

arteria cerebelli inferior anterior →arteria inferior anterior cerebelli. 

arteria cerebelli inferior posterior →arteria inferior posterior cerebelli. 

arteria cerebri anterior – predná mozgová tepna, jedna z dvoch koncových vetiev a. carotis interna; 

zásobuje väčšinu mediálnej plochy hemisféry a prebieha pozdĺţ hornej strany corpus callosum 

dozadu. Má dva úseky: par praecommunicalkis (pred a. communiocans anterior) a pars 

postcommunicalis (a. pericallosa, od miesta spojenia s a. communicans anterior)(obr. 7.1). 

arteria cerebri media – stredná mozgová tepna, druhá koncová vetva a. carotis interna, prebieha 

medzi čelovým a spánkovým lalokom hemisféry do sulcus lateralis (cerebri), odkiaľ zásobuje 

väčšinu superolaterálnej plochy hemisféry. Má tri úseky: pars sphenoidalis (horizontálny, 

prebiehajúci pribliţne paralelne s ala minor ossis sphenoidalis, pars insularis (na povrchu inzuly) a 

pars terminalis (corticalis, koncový úsek) 

arteria cebrebri posterior – zádná mozgová tepna,kocová vetva a. basialris; zásobuje záhlavný lalok 

a dve tretiny spánkového laloka hemisféry (obr. 8.23).  

arteria cervicalis – krčná (šijová) tepna. 

arteria cervicalis ascendens – vystupujúca krčná tepna, vetva a. thyroidea inferior, prebieha smerom 

nahor po m. scalenus anterior, mediálne od n. phrenicus. Môţe siahať aţ k lebkovej báze (obr. 

10.20). 

arteria cervicalis profunda – hĺbková šijová tepna, idúca medzi priečnymi výbeţkami stavcov C7 a 

Th1 dozadu, potom nahor po m. semispinalis; zásobuje šijové svalstvo (obr. 11.4). 

arteriae ciliares anteriores – predné vráskovcové (nitkovité) tepny, odstupujú z a. lacrimalis al. 

svalových vetiev; preráţajú sklérou a zásobujú chorioideu a corpus ciliare (obr. 6.9). 

arteriae ciliares posteriores breves – krátke zadné vráskovcové (nitkovité) tepny, 10 – 15 vetiev 

preráţajúcich sklérou okolo n. opticus; zásobujú cievnatku (obr. 6.6). 

arteriae cilares posteriores longae – dlhé zadné vráskovcové (nitkovité) tepny, dve tepienky, jedna 

laterálne a jedna mediálne od n. opticus, prebiehajú medzi sklérou a chorioideou do corpus ciliare 

(obr. 6.7). 

arteriae circumferentiales breves – krátke obvodobé tepny. 

arteria circumflexa femoris lateralis – bočná stehnová ovíjajúca tepna, vetva a. profunda femoris, 

ide pod m. rectus femoris laterálne. 

arteria circumflexa femoris medialis – prístredná stehnová ovíjajúca tepna, vetva a. profunda 

femoris, ide medzi m. iliopsoas a m. pectineus mediálne a dozadu. 



arteria circumflexa humeri anterior – predná ovíjajúca tepna ramena, odstupuje pod m. latissimum 

dorsi podobne ako niţšie nasledujúca tepna a ide pred colum chirurgicum humeri k m. 

coracobrachialis a m. biceps brachii; anastomozuje s a. cirumflexa posterior humeri (obr. 11.23). 

arteria circumflexa iliaca profunda – hĺbková bedrová ovíjajúca tepna, vetva a. iliaca externa idúca 

oblúkovito dozadu a laterálne pozdĺţ crista iliaca, pdo fascia transversalis (obr. 17.27). 

arteria circumflexa iliaca superficialis – povrchová bedrová ovíjajúca tepna, vetva a. femoralis 

idúca pozdĺţ lig. inguinale smerom k spina iliaca anterior superior (obr. 17.31). 

arteria circumflexa posterior humeri – zadná ovíjajúca tepna ramena, vetva a. axillaris, ide s n. 

axillaris cez foramen humerotricipitale dozadu okolo humeru k ramennému kĺbu a m. deltoideus; 

anastomozuje s a. circumflexa ant. humeri, a. suprascapularis a a. thoracoacromialis (obr. 11.24). 

arteria circumflexa scapulae – ovíjajúca tepna lopatky. 

arteria circumscripta flexa – ohnutá tepna, prebiehajúca napr. v oblasti svalstva stehna. 

arteria cochlearis communis – spoločná slimáková tepna. 

arteria cochlearis propria – vlastná slimáková tepna. 

arteria colica dextra – pravá hrubočrevná tepna, prebieha retroperitoneálne ku colon ascendens; 

anastomozuje s r. colicus z a. ileocolica a a. s colica media(obr. 15.10). 

arteria colica media – stredná hrubočrevná tepna, vetva a. mesenterica superior, prebieha v 

mesocolon ku colon transversum (obr. 15.11). 

arteria colica sinistra – ľavá hrubočrevná tepna, vetva a. mesenterica inferior, prebieha 

retroperitoneálne ku colon descendens (obr. 15.13). 

arteria collateralis – pobočná tepna (napr. v oblasti lakťa a predlaktia; kolaterálne artérie v 

ischemických orgánoch vyvinuté na kompenzáciu upchatých tepien). 

arteria collateralis media – stredná pobočná tepna, koncová vetva a. profunda brachii, prebieha 

vzadu stredom pozdĺţ humeru v caput ulnare m. tricipitis aţ k lakťu, kde sa zúčastňuje na utváraní 

rete articulare cubiti (obr. 11.30). 

arteria collateralis radialis – vretenná pobočná tepna, vetva a. brachialis, jej tenší r. volaris je v 

brázde medzi m. brachialis a m. brachioradialis a sprevádza na malú vzdialenosť r. superficialis n. 

radialis; hrubší r. dorsalis ide spolu s n. radialis do rete articulare cubiti (obr. 11.31). 

arteria collateralis (ulnaris) inferior – dolná lakťová pobočná vetva, a. collateralis ulnaris distalis, 

tepna odstupujúca z a. brachialis nad epicondylus medialis humeri, prebieha po m. brachialis a pred 

epikondylom, skrz septum intermusculare med. aţ do rete articulare cubiti; vetví sa v m. brachialis, v 

spoločnom začiatku flexorov a pronátorov predlaktia a púzdre lakťového kĺbu (obr. 11.33). 

arteria collateralis (ulnaris) superior – horná lakťová pobočná tepna, a. collateralis ulnaris 

proximalis, tepna často odstupujúca z a. brachialis blízko a. profunda brachii; prebieha spolu s n. 

ulnaris najprv na volárnej strane septum intermuisculare, potom za septom, kladie sa za epicondylus 

ulnaris humeri a končí sa v rete articulare cubiti (obr. 11.32). 

arteria collicularis – hrbčeková tepna. 

arteria comitans nervi ischiadici – sprievodná tepna sedacieho nervu, rudimentárna, fylogeneticky 

pôvodne hlavná tepna dolnej končatiny, vetva a. glutea inferior, sprevádza n. ischiadicus; 

anastomozuje s a. circumflexa femoris a rr. ferforantes (obr. 16.25). 

arteria comitans nervi mediani – sprievodná tepna stredového nervu, dlhá tenká vetvička z a. 

interossea communis sprevádzajúca n. medianus (obr. 18). 



arteria communicans anterior – predná spojovacia tepna, nepárová spojka medzi a. cerebri anterior 

pravej a ľavej strany (obr. 7.6). 

arteria communicans anterior circuli arteriosi – spojenie medzi pravostrannou a ľavostrannou a. 

cerebri anterior (obr. 9.15). 

arteria communicans posterior (circuli arteriosi) – zadná spojovacia tepna, párová tepnová spojka 

medzi a. carotis interna al. a. cerebri media a a. cerebri posterior (obr. 9.18). 

arteriae conjunctivales anteriores – predné spojovkové tepny, vetvy a. ciliares anteriores do 

spojovky (6.10). 

arteriae conjunctivales posteriores – zadné spojovkové tepny, idú do spojovky z a. lacrimalis a a. 

supraorbitalis (obr. 6.11). 

arteria coronaria dextra – pravá vencovitá tepna, prebieha v pravom sulcus coronarius, odstupuje v 

oblasti sinus coronarius aortae dexter; vystupujú z nej rr. atrioventriculares, r. coni arteriosi, r. nodi 

sinuatrialis, rr. atriales, r. marginalis dexter, r. atrialis intermedius. Koncovou vetvou je r. 

interventricularis posterior, z kt. vychádzajú rr. interventriculares septales, r. nodi atrioventricularis a 

r. posterolateralis dexter. 

arteria coronaria sinistra – ľavá vencovitá tepna, krátka; odstupuje v oblasti sinus aortae sinister; 

vydáva r. interventricularis anterior, r. circumflexus, r. atrioventricularis a rr. atriales. 

arteriae corticales radiatae (arteriae interlobulares) – lúčovité kôrové tepny, tepna(y) prebiehajúca 

lúčovite do obličkovej kôry. 

arteria cremasterica – tepna pre m. cremaster v semenovodovom povrazci, vetva a. iliaca interna; 

zodpovedá lig. teretis uteri (obr. 17.25). 

arteria cubitalis – syn. a. cubitalis, a. brachialis antebrachii Göppert, lakťová tepna, úsek a. brachialis 

ohraničený proximálne odstupom a. radialis a distálne a. ulnaris; zodpovedá pôvodnému úseku a. 

interossea, resp. interossea + začiatku a. mediana. 

arteria cystica – ţlčníková tepna idúca k prednej a zadnej stene ţlčníka, vetva a. hepatica communis 

(obr. 14.5). 

arteria deferentialis →arteria ductus deferentis.  

arteria descendens genicularis – a. descendens genus, zostupujúca tepna kolena, odstupuje v 

canalis adductorius distálne a preráţa membrana vastoadductoria; vychádza z nej r. saphenius 

(sprevádzajúci n. saphenus aţ na predkolenie) a rr. articulares (spojky z vetiev prebiehajúcich skrz 

m. vastus medialis do rete articulare genus) (obr. 18). 

arteria digitales dorsales (manus) – spakručné prstové tepny, tepny pre chrbtové strany prstov 

vystupujúce po dvoch pre susedné prsty z kaţdej dorzálnej metakarpálnej tepny.  

arteria digitales dorsales (pedis) – stupajové prstové tepny, tepny chrbtovej strany prstov (nohy), 

vystupujú z a. arcuata distálne nad spatia interossea metatarsi a delia sa kaţdý na dve aa. digitales 

dorsales (obr. 21).  

arteriae digitales palmares – spakručné prstové tepny.  

arteria digitales palmares communes – spoločná, hlavná tepna(y) zásobujúca prsty rúk. 

arteria digitales palmares propriae – vlastné dlaňové prstové tepny, vetvy z aa. digitales palmares 

communes pozdĺţ ulnárnych a radiálnych okrajov prstov, bliţšie pri palmárnej strane. 

arteria digitales plantares communes – spoločné stupajové prstové vetvy, úseky aa. metatarsales 

plantares od distálneho r. perforans po delenie na aa. digitales plantares propriae (obr. 21). 



arteria digitales planatares propriae – vlastné stupajové prstové tepny vetvy predchádzajúcich 

tepien; prebiehajú distálne po vnútorných i vonkajších stranách prstov pri plantárnych okrajoch (obr. 

21). 

arteria dorsales clitoridis – chrbtová tepna dráţdca, zodpovedá a. dorsalis penis muţa; prebieha na 

dorzálnej strane dráţdca (obr. 17.19). 

arteria dorsalis nasi – chrbtová tepna nosa (obr. 6.21). 

arteria dorsalis pedis – spaknoţná tepna, pokračovanie a. tibialis anterior na chrbte nohy; po 

podbehnutí šľachy m. extensor hallucis longuis a retinacula mm. extensorum leţí laterálne od šľachy 

m. extensor hallucis longus a dá sa tu nahmatať (obr. 21). 

arteria dorsalis penis – chrbtová tepna údu, vetva a. pudenda interna, prebieha na dorsum penis 

pod fascia penis a pokračuje aţ k ţaluďu (obr. 17.17). 

arteria dorsalis scapulae – zadná tepna lopatky, starý názov r. profundus a. transversae cervicis; asi 

v 2/3 prípadov odstupuje priamo z a. subclavia a sprevádza n. dorsalis scapulae. Jej vetvy zásobujú 

margo medialis scapulae a súsedné svaly. 

arteria ductus deferentis – tepna semenovodu, zostupuje v panve aţ k spodine močového mechúra 

a odtiaľ sprevádza ductus deferens aţ k a. testicularis (obr. 16.27). 

arteriae encephali – mozgové tepny. 

arteria epigastrica inferior – dolná nadbrušková tepna, odstupuje dorzálne od lig. inguinale a ide 

kraniálne k vnútornej ploche m. rectus abdominis; nadvihuje peritonálnu plica umbilicalis lateralis; 

anastomozuje s a. epigastrica superior (obr. 17.21). 

arteria epigastrica superficialis – povrchová nadbrušková tepna, vetva a. femoralis, odstupuje 

distálne od lig. inguinale a ide po povrchu brušného svalstva smerom k pupku (obr. 17.30). 

arteria epigastrica superior (arteria thoracica interna) – horná nadbrušková tepna, pokračovanie a. 

thoracica interna kaudálne na brušnú stenu, po prechode medzi pars sternalis a pars costalis 

bránice (Larreyova štrbina, trigonum sternocostale)(obr. 10.12). 

arteriae episclerales – nadbielkové tepny, vetievky aa. ciliares anteriores prebiehajúce po sklére 

(obr. 6.12). 

arteria ethmoidalis anterior – predná čuchová tepna, vetva a. ophthalmica, ide cez foramen 

ethmoidale anterius nahor cez lamina cribrosa do prednej lebkovej jamy, kde zásobuje dura mater a 

potom sa cez lamina cribrosa vracia do nosovej dutiny, predných čuchových dutín a sinus frontalis 

(obr. 6.15). 

arteria ethmoidalis posterior – zadná čuchová tepna, vetva a. opthalmica, ide pod m. obliquus 

superior cez foramen ethmoidale posterius do zadných čuchových dutín a zadnej časti nosovej 

dutiny (obr. 6.14). 

arteria facialis – tvárová tepna, tretia prdná vetva z a. carotis externa; ide pod m. stylohyoideus 

nahor, potom alterálne a kríţi sánku pred predným okrajom m. masseter. Vychádza z nej: 1. a. 

palatina ascendens; 2. r. tonsillaris (pre podnebnú mandľu); 3. a. submentalis; 4. rr. glandulares 

(priame vetvy pre glandula submandibularis); 5. a. labialis superior; 6. r. septi nasi (spojenie k 

bohato prekrvenému miestu nosovej priehradky, locus Kiesselbachi); 7. r. lateralis nasi (k báze 

nosového krídla); 8. a. angularis (obr. 3.7). 

arteria femoralis – stehnová tepna, pokračovanie a. iliaca externa, siaha od lig. inguinale aţ po a. 

poplitea, do kt. prechádza. Vystupuje z nej: 1. a. epigastrica superficialis; 2. a. circumflexa iliaca 

superficialis; 3. dve aa. pudendae externae (obr. 17.29). 



arteria femoralis profunda – hĺbková stehnová tepna; →arteria profunda femoris. 

arteria femoralis superficialis – porvchová stehnová tepna, kt. distálne pokračuje ako a. poplitea 

(17.29). 

arteria fibularis – ihlicová tepna, odstupuje v hornej časti predkolenia z a. tibilalis posterior, zostupuje 

medzi m. flexor hallucis longus a fibulou aţ k pätovej kosti. Vychádza z nej r. perforans (preráţa 

membrana interossea blízko nad členkom a ide do rete malleolare laterale a chrbát nohy), r. 

communicans (spojovacia vetva prebiehajúca naprieč do a. tibialis posterior), rr. malleolares 

laterales (vetvy, často aj z r. communicans, k vonkajšiemu členku), rr. calcanei (vetvy idúce najmä 

na vonkajšiu plochu pätovej kosti) a rete calcaneum (tepnová sieť vzadu na pätovej kosti). Okrem 

toho z nej vychádza a. nutriens do lýtkovej kosti (obr. 21). 

arteria flexurae dextrae – tepna pravého ohybu, vetva a. mesentrerica superior pre pravý ohyb 

hrubého čreva (obr. 15.10a). 

arteria frontobasalis lateralis – bočná spodinovočelová tepna, r. orbitofrontalis lateralis, vetva a. 

cerebri media idúca dopredu k dolnej a laterálnej strane čelového laloka hemisféry (obr. 7.25). 

arteria frontobasalis medialis – prístredná základňovočelová tepna, r. orbitofrontalis medialis, vetva 

a. cerebri anterior k spodine čelového laloka hemisféry (obr. 7.9). 

arteria gastrica dextra – pravá ţalúdková tepna, vetva a. hepatica communis, ide k hornému okraju 

pyloru, potom pozdĺţ malej kurvatúry ţalúdka do anastomózy s a. gastrica sinistra (obr. 14.3). 

arteria gastrica posterior – zadná ţalúdková tepna, vetva a. splenica k zadnej stene ţalúdka (obr. 

14.35a). 

arteria gastrica posterior sinistra – ľavá zadná ţalúdková tepna, vetva truncus coeliacus, ide v plica 

gastropancreatica ku kardii, odkiaľ prebieha po malej kurvatúre ţalúdka (obr. 12.29). 

arteriae gastricae breves – krátke ţalúdkové tepny, vetvy a. splenica al. jej rozvetvení k fundu 

ţalúdka (obr. 14.34). 

arteria gastroduodenalis – ţalúdkovodvanástniková tepna, vetva a. hepatica communis, ide 

kaudálne za pylorom a na jeho spodnom opkraji sa delí na a. supraduodenalis dopredu a a. 

gastroomentalis dextra (obr. 14.13). 

arteria gastroepiploica dextra →arteria gastroomentalis dextra.  

arteria gastroepiploica sinistra →arteria gastroomentalis sinistra. 

arteria gastroomentalis dextra – pravá predstierkovoţalúdková tepna, a. gastroepiploica dextra, 

odstupuje z a. gastroduodenalis vo výške dolného okraja pyloru a ide ako pokračovanie kmeňa v 

omentum majus naľavo, vo variabilnom odstupe od curvatura major, k anastomóze s a. 

gastroomentalis sinistra (obr. 14.19). 

arteria gastroomentalis sinistra – ľavá predstierkovoţalúdková tepna, a. gastroepiploica vetva a. 

splenica, ide najprv v lig. gastrolienale, potom v omentum majus do anastomózy s a. 

gastroomentalis dextra; vychádzajú z nej rr. gastrici k stene ţalúdka (obr. 14.31). 

arteria glutealis inferior – dolná sedacia tepna, tepna sedacej oblasti. vetva a. iliaca interna, 

prechádza cez formaen ischiadicum majus pod m. piriformis (foramen infrapiriforme) a delí sa na 

hlbokej ploche m. gluteus maximus; anastomozuje s a. glutealis superior, a. obturatoria a a. 

circumflexae femoris; vystupuje z nej a. comitans n. ischiadici, kt. zásobuje n. ischiadicus a 

anastomozuje s a. circumflexa femoris medialis a rr. perforantes (obr. 16.24). 

arteria glutealis superior – horná sedacia tepna, vetva a. iliaca interna idúca cez foramen 

ischiadicum majus nad m. piriformis (foramen infrapiriforme) do gluteálnej oblasti. Vystupuje z nej r. 



superficialis (ide medzi m. glutaeus maximus a medius; anastomozuje s a. glutaealis inferior) a r. 

profundus (leţí medzi m. glutaeus medius a minimus; jeho r. superior ide po hornom okraji m. 

glutaeus minimus aţ k m. tensor fasciae latae, r. inferior prebieha v m. glutaeus medius aţ na 

trochanter major) (obr. 16.19).  

arteria gyri angularis – vetva a. cerebri media ku gyrus angularis (obr. 6.34). 

arteria helicinae – závitové tepny, tepny s vinutým al. vlnovitým priebehom (a. profunda penis). 

arteria hepatica communis – spoločná pečeňová tepna, vetva z truncus coeliacus (niekedy z a. 

mesenterica superior) doprava k pečeni; čiastočne zásobuje ţalúdok, dvanástnik a pankreas. Delí 

sa na a. hepatica propria a a. gastroduodenalis (obr. 14.1). 

arteria hepatica propria – vlastná pečeňová tepna, jedna z dvoch koncových vetiev a. hepatica 

communis; ide do pečene (obr. 14.2). 

arteria hyaloidea – tepna sklovca, vetva a. ophthalmica, jestvuje len v embryonálnom štádiu vývoja, 

zásobuje cievny obal šošovky. Z jej kmeňa vnútri n. opticus perzistuje a. centralis retinae. 

arteria hypophysialis inferior – dolná hypofýzová tepna, vetva a. carotis interna; zásobuje zadný 

lalok hypofýzy (obr. 5.23). 

arteria hypophysalis superior – horná hypofýzová tepna; vetva a. carotis interna; zásobuje stopku 

hypofýzy, infundibulum a sčasti aj dolnú časť hypotalamu (obr. 5.25). 

arteria chorioidea anterior – predná cievovková tepna, odtupuje z a. carotis externa, väčšinou 

sleduje priebeh tractus opticus, vstupuje do plexus chorioideus dolného rohu postrannej komory a 

prebieha v plexe, niekedy aţ k foramen interventriculare (obr. 6.22). 

arteriae ileales – bedrovníkové tepny.  

arteria iliaca externa – vonkajšia bedrová tepna, druhá hlavná vetva a. iliaca communis; prechádza 

do a. femoralis. Vydáva: 1. a. epigastrica inferior s jej vetvami – r. pubicus (k os pubis); r. 

obturatorius (vstupuje do anastomózy s r. pubicus a. obturatoriae – ,,corona mortis“), a. obturatoria 

accessoria, a. cremastericaa a. ligamenti teretis uteri; (obr. 17.20; 2. a. circumflexa iliaca profunda s 

jej vzostupnou vetvou r. acsendens. 

arteria ileocolica – bedrovníkovohrubočrevná tepna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

a) A. teporalis superficialis      

b) A. maxillaris              

 

   

 

 

 

 

  

                     c) A. meningea media 

 

Obr. 4a–c. A. temporalis superficialis a jej vetvy. 1 – a. temporalis superficialis; 2 – r. parotideus; 3 – a. 

transversa faciei; 4 –rr. auriculares anteriores; 5 – a. zygomaticoorbitalis; 6 – a. temporalis media; 7 – r. 

frontalis; 8 – r. parietalis; 9 – a. maxillaris; 10 – a. auricularis profunda; 11 – a. tympanica anterior; 12 – a. 

alveolaris inf.;  13 – rr. dentales; 13a – rr. peridentales; 14 – r. mylohyoideus; 15 – r. mentalis; 16 – a. 

meningea media ; 17 – r. accessorius; 18 – r. petrosus ; 19 –a. tympanica superior ; 20 – r. frontalis ; 21 – r. 

parietalis; 22 – r. orbitalis; 23 – r. anastomoticus cum a. lacrimali; 23a – a. pterygomeningea; 24 – a. 

masseterica; 25 – a. temporalis (profunda) posterior; 26 –rr. pterygoidei; 27 – a. buccalis; 28 – a. alveolaris 

superior posterior ; 29 – rr. denatales; 29a – rr. peridentales (podľa Feneisa, 1996) 

Obr. 5a. Arteria infraorbitalis 

 

 

      

      

Obr. 5b. Arteria carotis interna – vetvy a. maxillaris pre nosovú dutinu a podnebie   



1 – a. infraorbitalis; 2 – aa. alveolares superiores anteriores; 3 – rr. dentales; 4 – a. canalis pterygoidei; 4a – r. 

pharyngeus; 5 – a. palatina descendens; 6 – a. palatina major; 7 – aa. palatinae minores; 7a – r. pharyngeus; 8 

– a. sphenopalatina; 9 – aa. nasales posterior laterales; 10 – a. carotis interna; 11 – pars cervicalis; 12 – sinus 

caroticus; 13 – pars petrosa; 14 – aa. caroticotympanicae; 15 – r. pterygoideus; 16 – pars cavernosa; 17 – r. 

basialis tentorii; 18 – r. marginalis tentorii; 19 – r. meningeus; 20 – r. ganglii trigeminalis; 21 – rr. nervorum; 22 – 

r. sinus cavernosi; 23 – a. hypophysialis inferior; 24 – pars cerebralis; 25 – a. hypophysíalis superior; 26 – r. 

clivi; 27 – rr. nasales anteriores laterales 

arteria ileolumbalis – bedrovníkovodrieková tepna, vetva a. iliaca interna, ide pod m. psoas major a 

a. iliaca interna do fossa iliaca (obr. 16.8). 

arteria iliaca communis – spoločná bedrová tepna, siaha od rozdelenia aorty na L4 po svoje 

rozdelenie na a. iliaca externa et interna pred articulatio sacroiliaca. Má len nevýznamné vetvičky 

(obr. 16.6). 

arteria iliaca externa – vonkajšia bedrová tepna, vetva a. iliaca communis, prechádza do a. 

femoralis. Vetví sa na a. epigastrica inferior a a. circumflexa iliaca profunda (obr. 17.20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 6a. Arteria ophthalmica Obr. 6b. Tvárová vetva a. ophthalmica, vpravo jej vetvy na stene bulbus oculi 
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Obr. 6a–d. Arteria ophthalmica a jej vetvy. 1 – a. ophthalmica; 2 – a. centralis retinae; 3 – a. lacrimalis; 4 – r. 

anastomoticus cum a. meningea media; 5 – aa. palpebrales lat.; 5a – r. meningeus recurrens; 6 – aa. ciliares 

post. breves; 7 – aa. ciliartes post. longae; 8 – aa. musculares; 9 – aa. ciliares ant.; 10 – aa. conjunctivales ant.; 

11 – aa. conjunctivales post.; 12 – aa. episclerales; 13 – a. supraorbitalis; 13a – r. diploicus; 14 – a. ethmoidalis 

post.; 15 – a. ethmoidalis ant.r; 16 – r. meningeus ant.; 16a – rr. septales ant.; 17 – aa. palpebrales med.; 18 – 

arcus palpebralis inf.; 19 – arcus palpebralis inf.; 20 – a. supratrochlearis; 21 – a. dorsalis nasi; 22 – a. 

chorioidea ant.; 23 – rr. chorioidei ventriculi lat.; 24 – rr. chorioidei ventriculi III; 25 – rr. substantiae perforantes 

ant.; 26 – rr. tractus optici; 27 – rr. corporis geniculati lat.; 28 – rr. capsulae int.; 29 – rr. globi pallidi; 30 – rr. 

caudae ncl. caudati; 31 – rr. tuberis cinerei; 32 – rr. nucleorum hypothalamicorum; 33 – rr. substantiae nigrae; 

34 – rr. nuclei rubri; 35 – r. corporis amygdaloidei (podľa Feneisa, 1996) 

arteria iliaca interna – vnútorná bedrová tepna, začína sa rozdelením a. iliaca communis a ide do 

malej panvy, siaha aţ k hornému okraju foramen ischiadicum majus. Jej vetvy značne varírujú; sú 

to: 1. a. iliolumbalis; 2. aa. sacrales laterales; 3. a. obturatoria; 4. a. glutealis superior; 5. a. glutealis 

inferior; 6. a. umbilicalis (obr. 16.7). 

arteriae iliales – bedrové tepny, vetvy a. mesenterica superior idúce mezentériom k ileu (obr. 15.4). 

arteria iliocolica – bedrovníkovohrubočrevná tepna, vetva a. mesenterica superior; ide v radix 

mesenterii doprava dole na ileocékový prechod (obr. 15.5). 

arteria inferior anterior cerebelli – predná dolná mozočková tepna, tepna idúca na prednej časti 

spodnej plochy mozočka (obr. 8.18). 

arteriae insulares – ostrovové tepny; odstupujú z inzulárnej časti a. cerebralis media, zásobujú kôru 

inzuly. 

arteria inferior medialis genus – prístredná dolná tepna kolena, vetva a. poplitea, ide pod mediálnou 

hlavou m. gastrocnemius a lig. collaterale tibiale do rete articulare genus (obr. 18). 

arteria inferior posterior cerebelli – zadná dolná mozočková tepna zásobujúca zadnú spodnú časť 

mozočka (obr. 8.12). 

arteria infraorbitalis – podočnicová tepna, koncová vetva a. maxillaris; prebieha cez fissura orbitalis 

inferior, ďalej v sulcus et canalis infraorbitalis a foramen infraorbitale do tváre.  

arteriae ileales – bedrovníkové tepny. 

arteriae insulares – ostrovové tepny, vetvy a. cerebri media pre inzulu (obr. 7.24). 

arteriae intercostales posteriores – zadné medzirebropvé tepny (tepny do 3. – 11. medzirebria) 

(obr. 12.8). 

arteria intercostalis posterior prima et secunda – prvá a druhá zadná medzirebrová tepna (obr. 

11.6). 

arteria intercostalis suprema – najvrchnejšia medzirebrová tepna, spoločné kmeň pre prvé dve 

interkostálne a. (obr. 112.5). 

arteria Interlobares renis – tepna prebiehajúca medzi obličkovými pyramídami (obr. 15d). 

arteria interlobulares hepatis – tepna prebiehajúca lúčovite medzi lalôţkami. 

arteriae interlobares – medzilalôčikové tepny. 



arteria interlobulares renis – vetvy z aa. arcuatae prebiehajúce lúčovite v drene do obličkovej kôry 

(obr. 15d). 

arteria interossea anterior (a. ulnaris) – predná medzikostná tepna, vetva a. interossea communis, 

prebieha vpredu po membrana interossea a vstupuje pod m. pronator quadratus cez membrána 

interossea do rete carpale dorsale (obr. 18).  

arteria interossea communis (arteria ulnaris) – spoločná medzikostná tepna, krátky kmeň od 

odstupu z a. ulnaris po rozdelení na a. interossea posterior et anterior (obr. 18). 

arteria interossea posterior (a. ulnaris) – zadná medzikostná tepna, vetva a. ulnaris, prebieha 

medzi membrana interossea a chorda obliqua na dorzálnu stranu a zásobuje extenzory na predlaktí 

(obr. 18). 

arteria interossea recurrens – návratná medzikostná tepna, vetva a. interossea communis, prebieha 

pod m. anconaeus do anastomózy s a. collateralis media (obr. 18). 

arteriae interlobulares – medzilalokové tepny. 

arteriae intrarenales – vnútroobličkové tepny. 

arteria jejunales – lačníkové tepny, vetvy a. mesenterica superior idúce mezentériom k jejúnu (obr. 

15.3).  

arteria labialis inferior – tepna dolnej pery, dolná perová tepna, vetva a. lingualis. odstupuje na 

prednom okraji m. hyoglossus, prebieha medzi m. myohyoideus a glandula sublingualis k spodine 

jazyka a dosahuje aţ k ďasnám (obr. 3.12). 

arteria labialis superior – tepná hornej pery, vetva a. facialis pre hornú peru, prebieha medzi 

sliznicou a svalovinou; anastomozuje s a. transversa faciei, a. infraorbitalis a protiľahou tepnou; 

vetví sa na r. septi nasi a r. lateralis nasi (obr. 3.13). 

arteria labyrinthi – bludisková tepna, r. meatus acustici interni, odstupuje z a. basilaris pred a. 

cerebelli inferior; ide spolu s n. vestibulocochlearis v skalnej kosti, kde sa vetví na rr. vestibulares 

(zásobujú ampuly, makuly, polkruhovité kanáliky a dolnú tretinu prvého závitu blanitého slimáka) a r. 

cochlearis (prebieha v ose slimáka a zásobuje ggl. spirale a ductus cochlearis vrátane obsahu, s 

výnimkou dolnej tretiny bazálneho závitu blanitého slimáka) (obr. 8.19). 

arteria lacrimalis – slzná tepna, vystupuje z a. ophthalmica, laterálne a ide po hornom okraji m. 

rectus lateralis k slzovej ţľaze (obr. 6.3). 

arteria laryngea superior – horná hrtanová tepna, vetva a. carotis externa, preráţa membrána 

thyrohyoidea a leţí pod sliznicou recessus piriformis (obr. 1.13). 

arteria laryngealis inferior – dolná hrtanová tepna, a. laryngea inferior, vetva a. thyroidea inferior, 

prebieha za tracheou nahor, preráţa m. constrictor pharyngis inferior a zásobuje časť hrtana (obr. 

10.15).  

arteria lienalis – slezinová tepna, →arteria splenica. 

arteria ligamenti teretis uteri – tepna oblého väzu maternice, vetva a. epigastrica inferior zásobujúca 

väzivo a hladké svalstvo v lig. teretis uteri (obr. 17.26). 

arteria lingualis – jazýčková tepna, druhá vetva a. carotis ext. idúca do jazyka (obr. 3.1). 

arteria lobi caudati – vetva a. hepatis propria idúca k lobus caudatus hepatis (obr. 14.6). 

arteriae lobares inferiores – dolné lalokové tepny. 

arteriae lobares mediae – stredné lalokové tepny. 



arteriae lobares superiores – dolné lalokové tepny. 

arteria lobi caudalis – tepna chvostového laloka. 

arteria lumbales – driekové tepny, štyri segmentové tepny zodpovedajúce medzirebrovým tepnám 

(obr. 12.22). 

arteriae lumbales imae – najspodnejšie driekové tepny, párová laterálna vetva z a. sacralis mediana; 

zodpovedá 5. a lumbalis (obr. 12.26). 

arteria malleolaris anterior lateralis – bočná predná vonkajšia členková tepna, vetva a. tibialis 

anterior; ide pod šľachou m. extensor digitorum longus do rete malleolare laterale (obr. 21). 

arteria malleolaris anterior medialis – prístredná úredná členková tepna, vetva a. tibialis anterior; 

ide pod šľachou m. tibialis anterior do rete malleoalare mediale (obr. 21). 

arteriae mammillares – bradavkovité tepny. 

arteria marginalis coli – hrubočrevná okrajová tepna, oblúková spojka hrubého čreva, vetva a. 

mesenterica superior, ide v mesocolon ku colon transversum (obr. 15.11a).. 

arteria masseterica – čeľustná tepna,vetva a. maxillaris idúca laterálne cez zárez sánky (incisura 

mandibulae) do m. masseter (obr. 4.24). 

arteria maxillaris – tepna hornej čeľusti, silnejšia z dvoch koncových vetiev a. carotis externa; začína 

sa pod čeľustným kĺbom, ide laterálne al. mediálne od m. pterygoideus lateralis a vetví sa cestou a 

vo fossa pterygopalatina (obr. 4.9). 

arteria media genus – stredná kolenová tepna, vetva a. poplitea, ide dozadu a dole k skríţeným 

väzom a synóviovým riasám kolenového kĺbu (obr. 21). 

arteria mediana – tepna sprevádzajúca n. medianus na predklaktí. 

arteria mediastinalis – tepna zásobujúca medzihrudie. 

arteriae mediastinaeles anteriores – rami mediastinales arteria thoracicae internae. 

arteria medullaris segmentalis – segmentová miechová tepna, vetvičky aa. intercostales 

posteriores. 

arteriae membri inferioris – tepny dolnej končatiny. 

arteriae membri superioris – tepny hornej končatiny. 

arteria meningea media – stredná plenová tepna, tepna idúca do strednej lebečnej jamy na vnútornej 

strane lebečných kostí.  

arteria meningea posterior – zadná plenová tepna, tepna zásobujúca dura mater zadnej lebkovej 

jamy, umiestená na vnútornej strane lebečných kostí (obr. 1.18). 

arteriae mesencephalicae – strednomozgové tepny. 

arteria mesenterica inferior – doná okruţová tepna (zásobujúca okruţie, blanu na kt. je zavesené 

tenké črevo). 

arteria mesenterica superior – horná okruţová tepna, nepárová vetva brušnej aorty; odstupuje asi 1 

cm pod truncus coeliacus, najprv je za pankreasom, potom na processus zásobujúca tenké črevo. 

arteria musculophrenica – svalovobránicová tepna. 

arteria metacarpales dorsales – spaknoţné záprstné tepny, štyri tepny z r. carpalis dorsalis alebo 

rete caprale dorsale idúce po dorzálnej strane intermetakarpálnych priestorov distálne (obr. 21). 



arteria metacarpales palmares – dlaňové záprstné tepny, tenké vetvy z hlbokého dlaňového oblúka 

pozdĺţ intermetakaprálnych priestorov (obr. 21). 

arteriae metatarsales dorsales – spaknoţné predpriehlavkové tepny.  

arteria metatarsales plantares – hĺbkový stupajový oblúk, štyri tepny vystupujúce z arcus plantaris 

profundus; prebiehajú pod intermetatarzálnymi priestormi distálne (obr. 21). 

arteria musculares – svalové tepny, vetvičky a. ophthalmica do okohybných svalov (obr. 6.8). 

arteria musculophrenica (arteriae thoracicae internae) – vetva a. thoracica interna prebiehajúca za 

rebrovým oblúkom; vysiela rr. intercostales anteriores do 7. a ďalších medzirebrí (obr. 10.11). 

arteria nasales posteriores laterales (et septi) – bočné zadné nosové tepny, koncové vetvy a. 

sphenopalatina zásobujúce bočnú stenu a priehradku zadnej časti nosovej dutiny (obr. 5.9). 

arteria nasi externa – a. nasi externa, zadná nosová tepna, vetva a. ophthalmica, preráţa m. 

orbicularis oculi a ide na chrbát nosa; anastomozuje s a. facialis (obr. 6.21). 

arteria nutricia – vyţivujúca tepna; →arteria nutriens. 

arteriae nutriciae femoris – vyţiviovacie tepny stehna. 

arteriae nutriciae humeri – vyţivovacie tepny ramena. 

arteria nutriens fibulae – vyţivovacia tepna ihlice, a. nutricia fibulae, vetva a. fibularis do lýtkovej 

kosti (obr. 21). 

arteria nutriens humeri – a. nutricia humeri, vyţivovacia tepna ramena, vetva a. brachialis profunda 

idúca do drene humeru (obr. 11.28). 

arteria nutriens tibialis – a. nutricia tibialis, výţivovacia tepna píšťaly, vstupuje pod linea m. solei do 

foramen nutriens tibiae (obr. 21). 

arteriae nutrientes femoris – aa. nutriciae femoris, vyţivovacie tepny  stehna, vetvy do stehnovej 

kosti odstupujúce z aa. perforantes I et III (obr. 21). 

arteriae nutrientes humeri – vyţivovacie tepny ramena. 

arteria obturatoria – zapchávajúca tepna, vetva aa. sacrales laterales, ide v bočnej stene panvy a 

prechádza cez foramen obturatum k adduktorom stehna (obr. 16.14). 

arteria obturatoria accessoria (rami pubici) – prídavná zapchávajúca tepna, nekonštantná vetva a. 

epigastrica inferior (obr. 17.24). 

arteria occipitalis – záhlavná tepna, druhá vetva z dorzálnej strany a. carotis ext. (obr. 3.15). 

arteria occipitalis lateralis – bočná záhlavná tepna, kmeňová tepna pre tri tepnové vetvenia na 

spánkovom laloku hemisféry (obr. 9.2). 

arteria occipitalis medialis – prístredná záhlavná tepna, tepna pre mediálnu plochu spánkového 

laloka (obr. 9.6). 

arteria ophthalmica – očná tepna, odstupuje z a. carotis interna vnútri lebky z dopredu konvexného 

oblúka a ide s očným nervom cez canalis opticus do očnice. V očnici je uloţená najprv navonok od 

fasciculus opticus, potom sa kladie nad neho a prebieha medzi m. rectus bulbi superior, dostáva sa 

na mediálnu stranu fasciculus opticus a smeruje k vnútornému očnému kútiku. Za svojho priebehu 

vydáva: 1. a. centralis retinae; 2. a. lacrimalis; 3. rr. musculares; 4. aa. tunicae mediae ocoli; 5. a. 

frontalis lateralis; 6. aa. ethmoideae; 7. aa. palpebrales nasales. Koncovými vetvami sú a. frontalis 

media (a. frontalis) a a. dorsalis nasi (obr. 6.1). 



arteria ovarica – vaječníková tepna, vetva aorta abdominalis, vystupuje z jej ventrolaterálneho 

obvodu asi vo výške L2, blízko aa. renales. Niekedy je dvojitá. Prebieha v lig. suspensorium ovarii; 

po prekročení a. ilica externa zahýba do plica lata uteri a dostáva sa k vaječníkového hílu. Vysiela r. 

ovaricus (spojku k vetve a. uterina), rr. ureterici (k močovodu) a r. tubarii (vetvičku k tuba uterina) 

(obr. 16.3). 

arteria palatina ascendes – vystupujúca podnebná tepna, vetva a. carotis externa, vystupuje medzi 

m. styloglossus a m. stylopharyngeus, dotýka sa horného hltanového zvierača a jednou vetvičkou (r. 

tonsillaris) zásobuje mandľu. Koncové vetvičky sú určené pre stenu hltana aţ po ústie tuba 

pharyngotympanica a dosahujú aţ do mäkkého podnebia zásobujúca podnebné oblúky s priľahlou 

svalovinou (obr. 3.8). 

arteria palatina decendens – zostupujúca podnebná tepna, vetva a. maxillaris, zostupuje cez canalis 

pterygopalatinus k podnebiu. Tu sa jej predná vetva, a. palatina major vystupujúca z formane 

palatinum majus vetví do sliznice tvrdého podnebia a cez canalis incisivus anastomozuje s 

tepnovými vetvičkami v ústnej dutine. Vo foranina palatina minora vystupujú aa. palatinae minores, 

kt. sa vetvia do mäkkého podnebia. Ich vetvičky dosahujú aţ ku krániálnemu okraju tonzíl (obr. 5.5).  

arteria palatina major – veľká podnebná tepna, vetva a. palatina descendens, vystupuje z foramen 

palatinum majus dopredu do podnebia a priľahlých ďasien; zásobuje tvrdé podnebie (obr. 5.6). 

arteriae palatinae minores – malé podnebné tepny, vetvy a. palatina descendens, kt. opúšťajú v 

kanále a idú cez foramina palatina minora k mäkkému podnebiu (obr. 5.7). 

arteria palpebrales laterales – bočné mihalnicové tepny, vonkajšie mihalnicové tepny, vetvy a. 

lacrimalis na vonkajšie okraje mihalnníc (obr. 6.5).  

arteriae palpebrales mediales – prístredné mihalnicové tepny, po jednej vetve z a. ophthalmica k 

mediálnej strane hornej a dolnej mihalnice; anastomozujú cez arcus palpebralis superior et inferior s 

aa. palpebrales laterales (obr. 6.17). 

arteria pancreatica dorsalis – chrbtová tepna podţalúdkovej ţazy, odstupuje z a. splenica ihneď na 

jej začiatku, ide za collum pancreatis kaudálne, čiastočne uţ zanorená v pankrease; často 

anastomozuje doprava s aa. pancreaticoduodenales superiores (obr. 14.27). 

arteria pancreatica dorsalis inferíor – dolná vetva podţalúdkovej ţľazy,vetva a. pancreatica dorsalis 

doľava na spodnú a zadnú plochu tela pankreasu (obr. 218.28). 

arteria pancreatica magna – veľká tepna podţalúdkovej ţľazy, ide asi od polovice a. splenica 

kaudálne na zadnú plochu tela pankreasu, kde sa delí a anastomozuje s a. pancreatica inferior (obr. 

14.29). 

arteria pancreaticoduodenalis inferior – dolná dvanástnikovopodţalúdková ţľazová tepna.  

arteria pancreaticoduodenalis superior anterior – predná horná dvanástnikovopodţalúdková 

ţľazová tepna, koncová tepna a. gastroduodenalis, zostupuje po prednej ploche pankreasu pozdĺţ 

dvanástnika; anastomozuje s vetvami a. pancreaticoduodenalis inferior (obr. 14.22). 

arteria pancreaticoduodenalis superior posterior – zadná horná dvanástniková podţalúdková 

ţľazová tepna, vetva a. gastroduodenalis zostupujúca za pankreas, pozdĺţ dvanástnika; ide zhora 

po zadnej ploche pankreasu; anastomozuje s a. pancreaticoduodenalis inferior (obr. 14.15). 

arteria paracentralis – vetva a. cerebri anterior pre oblasť za sulcus centralis (obr. 7.15). 

arteria parietales, anterior et posterior – predná a zadná temenná tepna, vetvy a. cerebri media k 

lobus parietalis hemisféry (obr. 7.33). 



arteria parietooccipitalis – temennozáhlavná tepna, vetva a. cerebri anterior v sulcus 

parietooccipitalis (obr. 7.17). 

arteriae perforantes – prevrtávajúce tepny. 

arteriae perforantes anteriores – predné prevrtávajúce tepny. 

arteriae perforantes penis – prevrtávajúce tepny údu 

arteria perforantes radiatae – lúčovité prevrtávajúce tepny, tepny prenikajúce napr. pri stehnovej 

kosti na zadnú stranu stehna (obr. 21). 

arteria pericallosa – okolsvorová tepna, pars postcommunicalis →arteriae cerebri anterioris (obr. 

7.8).  

arteria pericardiacophrenica – osrdcovníkovobránicová tepna, tepna zásobujúca osrdcovník a 

bránicu, sprevádza n. phrenicus (obr. 10.5). 

arteria perinealis – hrádzová tepna, začína sa na zadnom okraji diaphragmae urogenitale, zásobuje 

m. bulbospongiosus a m. ischiocavernosus (obr. 17.10). 

arteria peronealis – ihlicová tepna.  

arteria pharyngea ascendens –vystupujúca hltanová tepna, začína sa vzadu dole z a. carotis 

externa a ide medzi svalmi faryngu a svalmi začínajúcimi sa na proc. styloideus, aţ k báze lebky 

(obr. 1.17). 

arteria phrenica inferior – dolná bránicová tepna, párová tepna vychádzajúca z aorta abdominalis, 

zásobuje spodnú plochu bránice (obr. 12.20). 

arteria phrenicae superiores – horné bránicové tepny, malé vetvy z kaudálneho úseku hrudnej aorty 

k častiam bránice priľahlým k aorte (obr. 12.7). 

arteria plantaris lateralis – bočná stupajová tepna. Silnejšia laterálna koncová vetva a. tuibialis 

posterior; prebieha medzi m. flexor digitorum brevis a m. quadratus plantae oblúkovito dopredu a 

laterálne Jej distálnym konvexným pokračovaním k prstom medzi mm. interossei a caput obliquum 

m. adductoris hallucis je →arcus plantaris lateralis (obr. 22). 

arteria plantaris medialis – prístredná stupajová tepna, väčšinou tenšia koncová vetva a. tibialis 

posterior idúce k m. abductor hallucis a m. flexor digitorum brevis (obr. 21). 

arteria plantaris profunda – hĺbková stupajová tepna, silná, perforujúca vetva jednej z aa. tarsales 

dorsales na spojenie s arcus plantaris profundus (obr. 21). 

arteria polaris frontalis – tepna čelového pólu. 

arteria polaris tempralis – tepna spánkového pólu. 

arteriae pontis – mostové tepny, vetva a. basilaris pre pons (obr. 206.20). 

arteria poplitea – zakolenová tepna, siaha od konca canalis adductorius aţ po svoje delenie na a. 

tibialis anterior et posterior pri dolnom okraji m. popliteus. Vydáva a. superior lateralis et medialis 

genus, a. media genus, aa. surales, a. inferior lateralis et medialis genus a rete patellare (obr. 21). 

arteria pr(a)ecunealis – vetva a. cerebri anterior pre praecuneus (obr. 7.16). 

arteria pr(a)efrontalis  – predčelová tepna 

arteriae pr(a)eopticae – predzrakové tepny. 

arteria pr(a)epancreatica – tepna pred podţalúdkovou ţľazou, anastomóza medzi hlavnou vetvou a. 

pancreatica dorsalis a a. pancreaticoduodenalis superior anterior (obr. 14.28a). 



arteria princeps pollicis – hlavná tepna palca, na dlaňovej strane, vetva a. a. radialis po jej vstupe do 

m. interosseus dorsalis I; vetví sa na dlaňovej strane palca. 

arteria profunda brachii – hĺbková ramenná tepna, vetva a. brachialis, začína sa z jej dorzálnej 

strany pri okraji m. teres major, sprevádza n. radialis a vniká do štrbiny medzi caput ulnare et radiale 

m. tricipitis, šikmo zozadu obieha humerus a dostáva sa v septum intermusculare radiale a medzi m. 

brachialis a m. brachioradialis. Vydáva tieto vetvy: 1. r. deltoideus (pre úponovú časť m. deltoideus); 

2. a. nutricia humeri; 3. a. collateralis media; 4. a. collateralis radialis (obr. 11.27). 

arteria profunda clitoridis – hĺbková tepna dráţdca, vetva a. pudenda interna, zdpovedá a. dorsalis 

penis muţa; prebieha na dorzálnej strane dráţdca (obr. 17.18). 

arteria profunda femoris – hĺbková stehnová tepna, silná vetva, spočiatku prebieha vedľa a. 

femoralis, podbieha ju a vydáva a. circumflexa femoris medialis et lateralis, aa. perforantes a aa. 

nutriens femoris (obr. 21). 

arteria profunda linguae – hĺbková tepna jazyka, vetva a. lingualis, ide medzi m. genioglossus a m. 

longitudinalis inferior k hrotu jazyka, kde anastomozuje s druhostrannou tepnou (obr. 3.5). 

arteria profunda penis – hĺbková tepna údu, koncová z a. pudendi interna; prebieha dopredu v 

corpus cavernosum penis. Zásobuje corpus cavernosum penis (obr. 17.16). 

arteria pterygomeningea – krídlovoplenová tepna, vetva a. maxillaris al. meningea media pre mm. 

pterygoidei, m. tensor veli palatini a sluchovú trubicu; prebieha cez foramen ovale ku ggl. 

semilunare a dura mater (obr. 4.23a). 

arteria pudenda externa – hĺbková vonkajšia ohanbová tepna, vonkajšia lonová tepna, obvykle dve, 

pre dolnú časť brušnej steny a vonkajšie genitálie; vznikajú z a. femoralis a vetvia sa na: 1. r. 

scrotalis anterior (vetvy pre miešok); 2. r. labialis anterior(vetvy pre labia pudendi); 3. r. inguinalis 

(vetvy pre ingvinálnu oblasť)(obr. 17.32). 

arteria pundenda interna – vnútorná ohanbová tepna, vnútorná lonová tepna dolnej časti brušnej a 

genitálnej oblasti, vzniká z a. iliaca interna, prebieha cez foramen ischiadicum majus (foramen 

infrapiriforme) z panvy a cez foramen ischiadicum minus na bočnú stenu fossa ischioanalis. Vetví sa 

na: 1. rr. scrotales posteriores (u ţeny rr. labiales posteriores); 2. a. rectalis inferior; 3. a. perinealis; 

4. a. urethralis; 5. a. bulbi penis (u ţeny a. vestibuli); 6. a. penis profunda (u ţeny a. clitoridis 

profunda); 7. a. dorsalis penis (u ţeny a. clitoridis dorsalis). Zásobuje vonkajšie genitálie, análny 

kanál a perineum (obr. 17.8). 

arteria pulmonalis – truncus pulmonalis, pľúcna tepna, pľúcnica; kmeň pľúcnych tepien, vystupuje z 

pravej komory srdca a delí sa na a. pulmonalis dextra et sinistra (obr. 13). 

arteria pulmonalis dextra – pravá pľúcnica, vzniká z truncus pulmonalis a vydáva vetvy pre horný 

lalok: r. apicalis (apikálna vetva pre segmentum apicale), r. posterior descendens (zadná zostupná 

vetva pre dolnú časť segmentum posterius), r. anterior ascendens (predná vzostupná vetva pre 

hornú časť segmentum anterius); pre stredný lalok: r. lateralis (bočná vetva pre segmentum laterale) 

a r. medialis (stedná vetva pre segmentum mediale); pre dolný lalok: r. apicalis (superior) lobi 

inferioris (dolná hrotová vetva pre segmentum apicale), r. basalis medialis (cardiacus) (stredná 

bazálna vetva pre sagmentum basale mediale), r. basalis lateralis (bočná bazálna vetva pre 

segmentum basale mediale), r. basalis posterior (zadná bazálna vetva pre segmentum basale 

posterius). A. pulmonalis dx. zásobuje pravé pľúca (obr. 13.14). 

arteria pulmonalis sinistra – ľavá pľúcnica, vzniká z truncus pulmonalis a vydáva vetvy pre horný 

lalok: r. apicalis (hrotová vetva pre hornú časť segmentum apicoposterius), r. anterior descendens 

(predná zostupná vetva pre segmentum anterius), r. anterior ascendens (predná vzostupná vetva 

pre hornú časť segmentum anterius), r. lingularis superior et inferior (horná a dolná lingulárna vetva 



pre segmentum lingulare superius et inferius); pre dolný lalok: r. superior (horná vetva pre 

segmentum apicale lobi inferioris sinisti), r. basalis anterior, lateralis et posterior (predná, bočná a 

zadná bazálna vetva pre segmentum basale anterius, laterale et posterius). A. pulmonalis sinistra 

zásobuje ľavé pľúca (obr. 13). 

arteria quadrigemnalis – tepna štvorhrbolia. 

arteria radialis – vretenná tepna, vzniká z a. brachialis obyčajne pod lacertus fibrosus a kladie sa do 

brázdy medzi m. brachioradialis a m. pronator teres, distálnejšie medzi m. brachioradialis a m. flexor 

carpi radialis. V distálnej štvrtine predlaktia je uloţená povrchne pod fasciou a tu je jej pulz 

hmatateľný. Medzi proc., styloides radii a os naviculare podbieha šľachy m. abductor pollicis longus 

a m. extensor pollicis brevis a dostáva sa do foveola radialis. podbieha potom šľachu m. extensorir 

pollicis longus k 1. intermetakarpovému priestoru a medzi obidvoma hlavami m. interosseus dorsalis 

I. preráţa do dlane, kde sa delí na svoje koncové vetvy, a. princeps pollicis a r. volaris profundus, kt. 

tvorí arcus volaris profundus. A. vydáva tieto vetvy: 1. a. recurrens radialis; 2. rr. musculares; 3. r. 

carpalis palmaris (volaris); 4. r. palmaris (volaris) superficialis; 5. r. carpalis dorsalis; 6. a. 

metacarpalis dorsalis; 7. a. princeps pollicis; 8. r. plamaris (volaris) propfundus), kt. odbočuje v dlani 

z a. princeps pollicis, zahýba po mm. interossei palmares (volares) vo výške báz metakarpov a 

utvára (spolu s tenším r. profundus a. ulnaris) hlboký dlaňový oblúk, arcus palmaris (volaris) 

dorsalis. A. radialis zásobuje predlaktie, zápästie a ruku (obr. 18). 

arteria radialis indicis – vretenná tepna ukazováka, syn. volaris indicis radialis, vretenná tepna 

ukazováka, koncová vetva a. princeps pollicis; zásobuje ukazovák (obr. 21). 

arteria radicularis anterior – predná koreňová tepna, vetva aa. intercostales posteriores (obr. 

12.10d). 

arteria radicularis posterior – zadná koreňová tepna, vetva aa. intercostales posteriores (obr. 

12.10c). 

arteria rectalis inferior – dolná konečníková tepna, syn. a. haermorrhoidalis inferior, dolná 

konečníková tepna, koncová vetva a. pudendalis interna; tepnová vetvička pri análnej časti rekta, 

prebieha naprieč fossa ischioanalis a zásobuje obidva sfinktery a koţu pod valvulae anales (obr. 

17.9). 

arteria rectalis media – sredná konečníková tepna, syn. a. haemorrhoidalis media, stredná 

konečníková tepna, vzniká z a. iliaca interna, prebieha nad panvovým dnom ku konečníku. Vydáva 

rr. vaginales idúce k dolnej časti pošvy; zásobuje konečník, prostatu, vesiculae seminales a pošvu 

(obr. 17.7). 

arteria rectalis superior – horná konečníková tepna, syn. a. haemorrhoidalis superior, horná 

konečníková tepna, koncová tepna a. mesenterica inferior; zásobuje konečník (obr. 15.15). 

arteria recurrens – návratná tepna, →arteria centralis longa. 

arteria recurrens radialis – vretenná návratná tepna, koncová vetva a. radialis; zásobuje m. 

brachioradialis, m. brachialis a oblasť lakťa (obr. 21). 

arteria recurrens tibialis anterior – lakťová píšťalová návratná tepna, koncová tepna a. tibialis 

anterior; zásobuje m. tubialis anterior, m. extensor digitorum longus, kolenový kĺb okolité fascie a 

koţu (obr. 226.24). 

arteria recurrens tibialis posterior – zadná píšťalová návratná tepna, vzniká z a. tibialis anterior; 

zásobuje koleno (obr. 21). 

arteria recurrens ulnaris – lakťová návratná tepna, spätná tepna, kt. vzniká z a. ulnaris a vetví sa na 

r. anterior a r. posterior; zásobuje oblasť lakťového kĺbu (obr. 20). 



arteria renalis – syn. aa. renis, obličková tepna, vzniká z aorta abdominalis a vetví sa na rr. ureterales 

a a. suprarenalis inferior; zásobuje obličky, nadobličky a močovod (obr. 15.17).  

arteriae retroduduodenales – retroduodenálne tepny koncové vetvy, tvoria prvú vetvu a. gastro-

duodenalis; zásobujú ţlčovod, dvanástnika a hlavu pankreasu (obr. 14.18).  

arteriae sacrales laterales – bočné kríţové tepny, vznikajú z a. iliolubaris a vetví sa na rr. spinales; 

zásobuje štruktúry v okolí kostrča a kríţovej kosti (obr. 16.12). 

arteria sacralis mediana – prístredná kríţová tepna, syn. aorta sacrococcygea, a. caudalis, a. 

coccygealis, a. sacralis media, a. sacrococcygealis, stredná kríţová tepna, pokračovanie aorty, 

tepna idúca na kríţovú kosť; vychádza z nej najdolnejšia drieková tepna; zásobuje kríţovú kosť, 

kostrč a konečník (obr. 216.25). 

arteria scapularis descendens – zostupujúca lopatková tepna, r. profundus a. transversae cervicis. 

arteria scapularis dorsalis – zadná lopatková tepna; 1. a. dorsalis scapulae; 2. r. profundus a. 

transversae cervicis.  

arteriae scrotales anteriores – predné mieškové tepny, rr. scrotales anteriores a. femoralis. 

arteriae scrotales posteriores – zadné mieškové tepny, rr. scrotales posteriores a. pudendae 

internae, zadné mieškové vetvičky, vetvy a. pudenda interna idúce zozadu k miešku (obr. 17.11). 

arteria segmentalia anterior – predná segmentová tepna. 

arteria segmentalis apicalis – hrotová segmentová tepna. 

arteria segmentalis basalis anterior – predná základňová segmentová tepna. 

arteria segmentalis basalis medialis – prístredná základňová segmentová tepna. 

arteria segmentalis basalis posterior – zadná základňová segmentová tepna. 

arteria segmentalis lateralis – bočná segmentová tepna. 

arteria segmentalis medialis – prístredná segmentová tepna. 

arteria segmentalis posterior – zadná laloková tepna. 

arteria segmentalis superior – zadná laloková tepna. 

arteria segmenti anterioris – tepna predného segmentu. 

arteria segmenti anterioris inferioris – tepna dolného predného segmentu, predná dolná 

segmentová tepna, predná vetva a. renalis; zásobuje predný dolný segment obličky (obr. 14.7, 

15.22). 

arteria segmenti anterioris superioris – predná horného predného segmentu, predná vetva a. 

renalis; zásobuje predný horný segment obličky (obr. 15.21). 

arteria segmenti inferioris – tepna dolného segmentu, predná vetva a. renalis; zásobuje dolný 

segment obličky (obr. 15.23).  

arteria segmenti lateralis – tepna bočného segmentu, koncová tepna vznikajúca z a. hepatica 

communis sinistra; zásobuje laterálny segment ľavého laloka pečene (obr. 14.12). 

arteria segmenti medialis – tepna prístredného segmentu, koncová tepna vznikajúca z a. hepatica 

communis sinistra; zásobuje stredný segment ľavého laloka pečene (obr. 14.11). 

arteria segmenti posterioris – tepna zadného segmentu; 1. koncová vetva a. hepatica dextra 

zásobujúca zadný segment pravého laloka pečene); 2. koncová zadná vetva a. renalis zásobujúca 

zadný segment obličky (obr. 14.8, 15.25). 



arteria segmenti superioris – tepna horného segmentu, koncová tepna vznikajúca z prednej vetvy 

obličkovej tepny; zásobuje horný segment obličky (obr. 15.20). 

arteria sigmoideae – esovité tepny, koncové tepny vznikajúce z a. mesenterica inferior; zásobujú 

esovitú slučku (obr. 15.14).  

arteria spermatica externa →arteria cremasterica. 

arteria sphenopalatina – klinovopodnebná tepna, vzniká z a. maxillaris a prebieha sfenopalatíno-vým 

otvorom do zadnej časti nosovej dutiny, vetví sa na a. nasalis lateralis posterior a r. septalis 

posterior; zásobuje štruktúry priľahlé k nosovej dutine a nosohltan (obr. 5.8). 

Arteria spinalis anterior – predná tŕňová tepna, koncová tepna vznikajúca z intrakraniálneho úseku 

a. vertebralis; zásobuje miechu (obr. 8.11). 

arteria spinalis posterior – zadná tŕňová tepna, koncová vetva a. cerebralis inferior anterior 

(obvykle); zásobuje miechu (obr. 8.16). 

arteria spiralis modioli – haditá tepna vretienka. 

arteria splenica – a. lienalis, slezinová tepna, ľavá vetva truncus coeliacus, prebieha pozdĺţ horného 

okraja pankreasu a v lig. phrenicolienale do sleziny, a vetví sa na r. pankrcreaticus a r. splenicus, 

ďalej na a. gastroomentalis sinistra a a. gastricae breves (obr. 14.25). 

arteria sternocleidomastoidea – rr. sternocleidomastoidei a. occipitalis. 

arteria striata medialis – vzdialenejšia prístredná prúţkovaná tepna. 

arteriae striatae mediales proximales – bliţšie prístredné prúţkované tepny. 

arteria stylomastoidea – násadcovohlávková tepna, tepna vychádzajúca z a. auricularis posterior, 

sprevádza a. facialis a vetví sa na r. masteoideus a r. stapedius a a. tympanica posterior; jej 

vetvičky idú do vnútorného a stredného ucha a zásobujú steny bubienkovej dutiny, hlávkového 

výbeţka spánkovej kosti a m. stapedius (obr. 3.23). 

arteria subclavia – podkľúčna tepna prebiehajúca pod kľúčnou kosťou, vzniká z truncus 

brachiocephalic (vpravo) a arcus aortae (vľavo) a vetví sa na a. vertebralis, a. thoracica interna, 

truncus thyrocervicalis a truncus costocervicalis; zásobuje krk, stenu hrudníka, mozog, mozgové 

blany a hornú končatinu (obr. 8.1).  

arteria subcostalis – podrebrová tepna, zodpovedá medzirebrovým tepnám pod 12. rebrom; vzniká z 

aorta thoracica a vydáva dorzálne a spinálne vetvy; zásobuje hornú zadnú brušnú stenu (obr. 8.16). 

arteria sublingualis – podjazyková tepna, koncová vetva zásobujäca podjazykovú ţľazu (obr. 3.3). 

arteria submentalis – podbradová tepna, koncová vetva a. facialis; zásobuje tkanivá pod bradou 

(obr. 3.10). 

arteria subscapularis – podlopatková tepna (na vnútornej strane lopatky), vzniká z a. axillaris a vetví 

sa na a. thoracodorsalis a a. scapularis circumflexa; zásobuje oblasť lopatky a pleca (obr. 11.20). 

arteria sulci centralis – tepna ústrednej brázdy, koncová tepna a. cerebralis media; zásobuje kôru na 

obidvoch stranách ústrednej brázdy (obr. 7.30). 

arteria sulci postcentralis – tepna zaústrednej brázdy, koncová tepna a. cerebralis media; zásobuje 

kôru na obidvoch stranách zaústrednej brázdy (obr. 7.32). 

arteria sulci pr/a)ecentralis – tepna predstrednej brázdy, koncová tepna a. cerebralis media; 

zásobuje kôru na obidvoch stranách predústrednej brázdy (obr. 7.31). 



arteria superior cerebelli – horná mozočková tepna, vetva a. basilaris, ide okolo stredného mozgu, 

teda cez cisterna albiens, na hornú plochu mozočku uloţenú pod tentoriom (obr. 8.22). 

arteria superior lateralis genus – syn. a. genus superior lateralis, bočná horná tepna kolena, 

koncová vetva a. poplitea; zásobuje kolenový kĺb, femur, patelu a okolité svaly (obr. 20). 

arteria superior medialis genus – syn. a. genus superor medialis, stredná horná tepna kolena, 

koncová vetva a. poplitea; zásobuje kolenový kĺb, femur, patelu a okolité svaly (obr. 20). 

arteria supraduodenalis – naddvanástniková tepna, vzniká z a. gastroduodenalis a vydáva a. 

duodenalis; zásobuje hornú prvú časť dvanástnika (obr. 14.14). 

arteria suprachiasmatica – tepna nad zrakovým skríţením. 

arteria supraoptica – nadzraková tepna.  

arteria supraorbitalis – nadočnicová tepna, vzniká z a. ophthalmica a vetví sa na r. superficialis, r. 

diploicus a r. profundus; zásobuje čelo, horný očnicový sval, hornú mihalnicu a sinus frontalis (obr. 

14.13). 

arteria suprarenalis inferior – syn. a. capsularis inferior, dolná nadobličklová tepna; zásobuje 

nadobličku; →arteria renalis. 

arteriae suprarenales superiores – horné nadobličkové tepny, koncové vetvy vychádzajúce z a. 

phrenica inferior; zásobujú nadobličku; →arteria renalis. 

arteria suprarenalis inferior media – syn. a. capsularis media, a. suprarenalis aortica, stredná dolná 

nadobličková tepna, koncová vetva vychádzajúca z aorta abdominalis; zásobuje nadobličky. 

arteria suprascapularis – syn. a. transversa scapulae, nadlopatková tepna (na vonkajšej strane 

lopatky), vzniká z truncus thyrocervicalis a vydáva r. acromialis; zásobuje oblasť kľúčnice, m. 

deltoideus a lopatky (obr. 11.1). 

arteria supratrochlearis – syn. a. frontalis, nadkladková tepna, koncová vetva a. ohthalmica; 

zásobuje prednú vlasatú časť lebky (obr. 6.20). 

arteriae surales – tepny pre svalstvo lýtka, koncové tepny a. poplitea; zásobujú zákolenový priestor a 

lýtko (obr. 21). 

arteriae tarsales dorsales – zadné priehlavkové tepny, štyri vetvy idúce z a. arcuta distálne nad 

spatia interossea metatarsi; kaţdá z nich sa delí na dve aa. digitales dorsales (obr. 21). 

arteria tarsalis lateralis – bočná priehlavková tepna, koncová vetva a. doralis pedis, odstupuje vo 

výške caput tali a prebieha pod krátkymi extenzormi prstov smerom k os cuboideum; anasto-mozuje 

s a. arcuata; zásobuje priehlavok (obr. 21.2). 

arteria tarsales mediales – aa. tarseae mediales, prístredné priehlakové tepny, koncové tepny a. 

dorsalis pedis; zásobujú vnútorný kraj nohy (obr. 21). 

arteria tarsalis lateralis – a. tarsea lateralis, bočná priehlavková tepna, vetva a. dorsalis pedis, 

odstupuje vo výške caput tali a ide pod krátkymi extenzormi prstov smerom k os cuboideuim; 

anastomozuje s a. arcuata (obr. 21). 

arteria temporalis anterior – predná spánková tepna, koncová vetva inzulárnej časti a. cerebralis 

media; zásobuje kôru prednej časti spánkového laloka (obr. 7.26). 

arteria temporalis media a. temporalis superficialis – stredná spánková vetva povrchovej 

spánkovej tepny, koncová vetva a. temporalis superficialis, prebieha nad arcus zygomaticus, pod m. 

temporalis; zásobuje spánkovú oblasť (obr. 4.6). 



arteria temporalis media partis insularis a. cerebri mediae – stredná spánková vetva povrchovej 

spánkovej tepny, koncová vetva a. temporalis superficialis; zásobuje spánkovú oblasť (obr. 7.27). 

arteria temporalis posterior – zadná spánková tepna, koncová vetva inzulovej časti a. cerebralis 

media; zásobuje kôru zadnej časti spánkové laloka (obr. 4.25a). 

arteria temporalis posterior (cerebri) – zadná vetva a. cerebri media pre spánkovú oblasť (obr. 

7.28). 

arteria temporalis profunda anterior – predná hĺbková spánková tepna, vzniká z a. maxillaris a 

vydáva vetvičku k os zygomaticum a ala major ossis sphenoidis; zásobuje m. temporalis a utvára 

anastomózu s a. temporalis media (obr. 4.25). 

arteria temporalis (profunda) posterior – zadná hĺbková spánková tepna, koncová vetva a. 

maxillaris; zásobuje m. temporalis a utvára anastomózu s a. temporalis media. 

arteria temporalis superficialis – povrchová spánková tepna, jedna z koncových vetiev a. carotis 

externa; stúpa do spánkovej oblasti pozdĺţ n. auriculotemporalis, pred ušnicou a vetví sa na r. 

parotideus, r. auricularis a r. occipitalis, ďalej na a. transversa faciei, a. zygomaticoorbitalis a a. 

temporalis media. Jej prednou koncovou vetvou je r. frontalis (anastomozuje s protiľahlou vetvou, a. 

supratrochlearis a a. supraorbitalis z a. carotis interna), zadnou koncovou tepnou r. parietalis 

(anastomozuje s protiľahlou tepnou, a. auricularis posterior a a. occipitalis). Zásobuje priušnicu a 

spánkovú oblasť (obr. 4.1). 

arteria terminalis – koncová tepna bez spojení s inou tepnou. 

arteria testicularis – syn. funicularis, semenníková tepna prebiehajúca vedľa semenovodu 

slabinovým kanálom do testes, vzniká z aorta abdominalkes vo výške L2, kríţi ventrálne močovod a 

ide po ductus deferens ingvínovým kanálom do testes. Vetví sa na r. uretericus a r. epididymalis; 

zásobuje močovod, nadsemenník a semenník (obr. 16.1). 

arteria thalami perforans – prevrtávajúca tepna lôţka. 

arteria thalamogeniculata – lôţkovokolenková tepna. 

arteria thalamostriatae anterolaterales →arteriae centrales anterolaterales. 

arteria thalamostriatae anteromediales →arteriae centrales anteromediales. 

arteria thalamotuberalis – lôţkovohrboľová tepna. 

arteria thoracica interna – syn. a. mammaria interna, vnútorná hrudníková tepna, vzniká z a. 

subclavia a vetví sa na r. mediastinalis, r. thymicus, r. bronchialis, r. trachealis, r. sternalis, r. 

perforans, r. mammarius medialis, r. costalis lateralis a r. intercostalis anterior, ďalej na a. 

pericardio-phrenica, a. musculophrenica a a. epigastrica superior; zásobuje prednú stenu hrudníka, 

štruktúry mediastína a bránicu (obr. 10.1). 

arteria thoracica lateralis – syn. a. mammaria externa, bočná hrudníková tepna, vzniká z a. axilla-ris 

a vetví sa na rr. mammarii; zásobuje mm. pectorales a prsník (obr. 11.18). 

arteria thoracica superior – horná hrudníková tepna. 

arteria thoracica suprema – najhornejšia hrudníková tepna, variabilná koncová vetva a. axillaris pre 

m. subclavius, mm. intercostales 1. – 2. medzirebria a m. serratus anterior; zásobuje pazuchová 

oblasť hrudnej steny. (obr. 11.11). 

arteria thoracoacromialis – hrudníkovonadpecková tepna, syn. axis thoracicus, vzniká z a. axillaris a 

vetví sa na r. clavicularis, r. pectoralis, r. deltoides, r. acromialis; zásobuje oblasť m. deltoides, 

kľúčnice a hrudníka (obr. 11.12). 



arteria thoracodorsalis – hrudníkovochrbtová tepna, koncová vetva a. subclavia; zásobuje m. 

subscapularis a m. teres (obr. 11.21). 

arteria thymicae – syn. rr. thymici a. thoracicae internae, tepny zásobujúce dojčenskú ţľazu.  

arteria thyr(e)oidea ima – syn. Neubauerova tepna, najspodnejšia štítna tepna, vzniká z arcus 

aortae, truncus brachiocephalicus al. a. carotis communis dx.; zásobuje štítnu ţľazu (obr. 1.5). 

arteria thyr(e)oidea inferior – dolná štítna tepna, z truncus thyrocervicalis a vetví sa na r. pharyn-

gealis, r. oesophagealis, r. trachealis, a. laryngealis inferior a a. cervicalis ascendens; zásobuje 

štítnu ţľazu a okolité štruktúry (obr. 10.14). 

arteria thyr(e)oidea superior – horná štítna tepna, vzniká z a. carotis externa a vetví sa na r. 

hyoideus, r. sternocleidomastoideus, r. laryngealis superior, r. cricothyroideus, r. muscularis a r. 

glandularis anterior, posterior et lateralis; zásobuje štítnu ţľazu a okolité štruktúry (obr. 1.10). 

arteria tibialis anterior – predná píšťalová tepna, vzniká z a. poplitea, siaha od svojho začiatku pri 

dolnom okraji m. popliteus aţ po dolný okraj retinaculum musculorum extensorum inferius; po 

prechode cez membrana interossea leţí medzi m. tibialis m. tubialis anterior a m. extensor digitorum 

longus, potom medzi m. tibialis anterior a m. extensor hallucis longus. Vetví sa na a. recurrens 

tibialis posterior et anterior, a. malleolaris anterior lateralis et medialis a rete malleolare laterale; 

zásobuje predkolenie, členok a nohu (obr. 21.22). 

arteria tibialis posterior – zadná píšťalová tepna, vzniká z a. poplitea, prebieha pod arcus tendineus 

m. solei a tade pod povrchovou vrstvou lýtkových svalov, zhora zozadu k vnútornému členku, kde 

sa v menlivej vrstve vetví na a. plantaris medialis et lateralis, r. circumflexus fibularis (ide od 

začiatku okolo fibuly dopredu do rete articularte genus), rr. malleolares mediales (idú za vnútorným 

členkom do rete malleolare articulare mediale) a rr. calcanei (idúce na vnútornú plochu pätovej 

kosti); zásobuje predkolenie, členok a nohu (obr. 21, 22). 

arteria transversa cervicis (colli) – krčná priečna tepna, vzniká z a. subclavia a vetví sa na rr. 

profundae et superficiales; zásobuje koreň krku a svaly lopatky (obr. 10.22). 

arteria transversa facialis – a. transversa faciei, priečna tepna tvára, vetva a. temporalis 

superficialis, ide kaudálne pozdĺţ arcus zygomaticus k lícam, krytá priušnicou; zásobuje oblasť 

priušnice (obr. 4.3). 

arteria transversa scapulae – a. suprascapularis. 

arteria tympanica anterior – predná bubienková tepna, koncová vetva a. maxillaris; ide ako 

sprievodná tepna pri chorda tympani cez fissura petrotympanica do stredoušnej dutiny (obr. 4.11). 

arteria tympanica inferior – dolná bubienková tepna, koncová tepna a. pharyngea ascendens; 

zásobuje bubienkovú dutinu (obr. 4.11). 

arteria tympanica posterior – zadná bubienková tepna, koncová vetva a. meningea media 

vystupujúca z canalis facialis pozdĺţ chorda tympani idúäca k bubienku; zásobuje stredoušná dutinu 

(obr. 3.24). 

arteria tympanica superior – horná bubienková tepna, malá koncová vetva a. meningica media 

idúca do lebkovej dutiny, kde anastomozuje skrz hiatus canalis n. petrosi majoris s a. 

stylomastoidea; zásobuje stredoušnú dutinu (obr. 4.18). 

arteria ulnaris – lakťová tepna, vzniká z a. brachialis, odbočuje pod m. pronator teres, prebieha 

medzi m. flexor digitorum superficialis et profundus a potom medzi m. flexcro digitorum superficialis 

a m. flexor carpi ulnaris. Medzi týmito dvoma svalmi prebieha n. uilnaruis a je v distálnej štvrtine 

predlaktia uloţená pomerne povrchne. Kladie sa na lig. carpi transversum radiálne od os pisiforme. 

Tu ju obyčajne kryje m. palmaris brevis. Jej koncové vetvy sú r. palmaris (volaris) superficialis et r. 



profundus. Vo svojom priebehu a. ulnaris okrem rr. musculares vydáva tieto vetvy: 1. r. carpalis 

palmaris; 2. r. carpalis dorsalis; 3. r. palmaris (volaris) superficialis – kladie sa na lig. carpi 

transversum a prebieha oblúkovito pod palmárnou aponeurózou; medzi ňou a šľachami 

povrchového ohýbača prstov, a utvára dlaňový oblúk, arcus palmaris (volaris) superficialis tým, ţe 

sa spája s r. palmaris (volaris) superficialis a. radialis; 4. r. profundus; 5. a. ulnaris recurrens; 6. aa. 

interosseae communes. A. ulnaris zásobuje predlaktie, zápästie a ruku (obr. 18.14). 

arteria umbilicalis – pupková tepna, vzniká z iliaca interna a vetví sa na a. deferentialis a a. vesicalis 

superior; zásobuje ductus deferens, vesiculae seminales, testes, močový mechúr a močovod (obr. 

16.26).  

arteria uncalis – hákovitá tepna; vetva mozgovej časti vnútornej krčnice. Zásobuje uncus gyri 

hippocampi (stredný zakrivený predný koniec háku prihipokampového závitu). 

arteria urethralis – tepna močovej trubice, koncová vetva a. pudenda interna; vzniká v mieste 

spojenia crura penis do corpus spongiosum a ide aţ do glans; anastomozuje s a. dorsalis penis a s 

a. profunda penis; zásobuje močovú rúru (obr. 17.13). 

arteria uterina – maternicová tepna, zodpovedá a. ductus deferentis muţa; vzniká z a. iliaca interna, 

prebieha v spodine lig. latum k cervix uteri a stúpa, silne zvlnená, pozdĺţ hrany maternicovej hrany k 

maternicovému roh. Vetvy: 1. rr. helicini (ako vývrtka vinutej koncovej vetvy a. uterina); 2. rr. 

vaginales (rr. azygoivaginae, odstupujúce na cervixe; zásobujú horný úšek pošvy, anastomozujú s 

protiľahlými tepnami); 3. r. ovaricus (idúci pozdĺţ lig. ovarii proprium a v mezováriu do vaječníka; 

anastomozuje s a. ovarica a r. tubarius a. uterinae); 4. r. tubarius (r. tubalis, v mezosalpinx pre 

vajíčkovod, anastomozuje s a. ovarica). A. uterina zásobuje maternicu, pošvu a lig. teres uteri (obr. 

17.2). 

arteria vaginalis – pošvová tepna, vychádza priamo z a. iliaca interna; zásobuje pošvu a fundus 

močového mechúra (obr. 17.6). 

arteria vermis superior – horná tepna červa. 

arteria vertebralis – chrbticová tepna prestupujúca priečne výbeţky krčných stavcov. Vzniká z a. 

subclavia; vetví sa na transverzálnu (cervikálnu) časť, kt. sa vetví na r. spinalis a r. muscularis a a 

intrakraniálnu časť, z kt. vzniká a. spinalis anterior a a. cerebellaris posterior inferior a jej vetvy. 

Zásobuje svalstvo krku, stavce, miechu, mozočok a vnútro mozgu (obr. 8.2). 

arteria vesicae felleae – syn. a. cystica, ţlčníková tepna.  

arteria vesicalis inferior – dolná  mechúrová tepna. 

arteriae vesicales superiores – horné mechúrové tepny, vetvy a. umbilicalis k hornému a strednému 

úseku močového mechúra, urcahu a močovodu (obr. 16.29). 

arteria vesicalis inferior – dolná mechúrová tepna, vzniká z a. iliaca interna, vydáva prostatickú 

vetvu (r. prostaticus k prostate a vesicula seminalis); zásobuje dolnú časť močového mechúra, u 

muţa prostatu, vesiculae seminales a dolný úsek močovodu (obr. 16.29). 

arteria vestibularis anterior – predná predsieňová tepna. 

arteria vestibuli – predná predsieňová tepna. 

arteria vestibulocochlearlis – predsieňovoslimáková tepna. 

arteria volaris indicis radialis →arteria radialis indicis.  

arteria zygomaticoorbitalis – jarmovoočnicová tepna, tepna idúca nad oblúkom jarmovej kosti k 

laterálnemu okraju očnice. Koncová vetva a. temporalis superficialis, zásobuje laterálnu stranu 

očnice (obr. 198.5). 



 
 

Obr. 1. Arcus aortae a tepny krku (pohľad zľava). 1 – arcus aortae; 2 – isthmus aortae; 3 – corpora 

paraaortica; 4 – truncus brachiocephalicus; 5 – a. thyroidea ima; 6 – a. carotis communis; 7 – glomus 

caroticum; 8 – sinus caroticus; 8a – bifurcatio carotica; 9 – a. carotis externa; 10 – a. thyroidea sup.; 11 – r. 

infrahyoideus; 12 – r. sternocleidomastoideus; 13 – a. laryngea superior; 14 – r. cricothyroideus; 15 – r. 

glandularis anterior; 16 – r. glandularis posterior; 16a – r. glandularis lat.; 17 – a. pharyngea ascendens; 18 – a. 

meningea post.; 19 – rr. pharyngeales; 20 – a. tympanica inf. (podľa Feneisa, 1996) 

 



     
Obr. 3a. Vetvy a. carotis externa   Obr. 3b. Vetvy a. carotis externa  

 

 
Obr. 3c. Vetvy a. carotis externa 

 
Obr. 3a–c. Vetvy arteria carotis externa. 1 – a. lingualis; 2 – r. suprahyoideus; 3 – a. sublingualis; 4 – rr. 

dorsales linguae; 5 – a. profunda linguae; 6 – truncus linguofacialis; 7 – a. facialis; 8 – a. palatina ascendens; 9 

– r. tonsillaris; 10 – a. submentalis; 11 – r. glandularis; 12 – a. labialis inferior; 13 – a. labialis superior; 13a – r. 

septi nasi; 13b – r. lateralis nasi; 14 – a. angularis; 15 – a. occipitalis; 16 – r. mastoideus; 17 – r. auricularis; 18 

– r. sternocleidomastoideus; 20 – rr. occipitales; 21 – r. descendens; 22 – a. auricularis posterior; 23 – a. 

stylomastoidea; 24 – a. tympanica posterior; 25 – r. stapedius; 27 – r. auricularis; 28 – r. parotideus (podľa 

Feneisa, 1996) 

 

Obr. 3a–c. Vetvy arteria carotis externa. 1 – a. lingualis; 2 – r. suprahyoideus; 3 – a. sublingualis; 4 – rr. 

dorsales linguae; 5 – a. profunda linguae; 6 – truncus linguofacialis; 7 – a. facialis; 8 – a. palatina ascendens; 9 

– r. tonsillaris; 10 – a. submentalis; 11 – r. glandularis; 12 – a. labialis inferior; 13 – a. labialis superior; 13a – r. 

septi nasi; 13b – r. lateralis nasi; 14 – a. angularis; 15 – a. occipitalis; 16 – r. mastoideus; 17 – r. auricularis; 18 

– r. sternocleidomastoideus; 20 – rr. occipitales; 21 – r. descendens; 22 – a. auricularis posterior; 23 – a. 

stylomastoidea; 24 – a. tympanica posterior; 25 – r. stapedius; 27 – r. auricularis; 28 – r. parotideus (podľa 

Feneisa, 1996) 



                      
Obr. 4a. A. temporalis superficialis   Obr. 4b. Arteria maxillaris 

 Obr. 4c. A. meningea media 

   
Obr.4a–c. Arteria temporalis superficialis a jej vetvy. 1 – a. temporalis superficialis; 2 – r. parotideus; 3 – a. 

transversa faciei; 4 – rr. auriculares anteriores; 5 – a. zygomaticoorbitalis; 6 – a. temporalis media; 7 – r. 

frontalis; 8 – r. parietalis; 9 – a. maxillaris; 10 – a. auricularis profunda; 11 – a. tympanica anterior; 12 – a. 

alveolaris inf.; 13 – rr. dentales; 13a – rr. peridentales; 14 – r. mylohyoideus; 15 – r. mentalis; 16 – a. meningea 

media ; 17 – r. accessorius; 18 – r. petrosus ; 19 – a. tympanica superior ; 20 – r. frontalis; 21 – r. parietalis; 22 

– r. orbitalis; 23 – r. anastomoticus cum a. lacrimali; 23a – a. pterygomeningea; 24 – a. masseterica) 25 – a. 

temporalis (profunda) posterior; 26 –rr. pterygoidei; 27 – a. buccalis; 28 – a. alveolaris superior posterior ; 29 – 

rr. denatales; 29a – rr. peridentales (podľa Feneisa, 1996) 
 



           
      Obr. 5a. Arteria infraorbitalis  Obr. 5b. Arteria carotis interna – vetvy a. maxillaris pre nosovú dutinu a podnebie 

 
Obr. 5a–b. Arteria carotis interna a jej vetvy. 1 – a. infraorbitalis; 2 – aa. alveolares superiores anteriores; 3 

– rr. dentales; 4 – a. canalis pterygoidei; 4a – r. pharyngeus; 5 – a. palatina descendens; 6 – a. palatina major; 

7 – aa. palatinae minores; 7a – r. pharyngeus; 8 – a. sphenopalatina; 9 – aa. nasales posterior laterales; 10 – 

a. carotis interna; 11 – pars cervicalis; 12 – sinus caroticus; 13 – pars petrosa; 14 – aa. caroticotympanicae; 15 

– r. pterygoideus; 16 – pars cavernosa; 17 – r. basialis tentorii; 18 – r. marginalis tentorii; 19 – r. meningeus; 20 

– r. ganglii trigeminalis; 21 – rr. nervorum; 22 – r. sinus cavernosi; 23 – a. hypophysialis inferior; 24 – pars 

cerebralis; 25 – a. hypophysíalis superior; 26 – r. clivi; 27 – rr. nasales anteriores laterales (podľa Feneisa, 

1996) 

        
Obr. 6a. Arteria ophthalmica Obr. 6b. Tvárová vetva a. ophthalmica, vpravo jej vetvy na stene bulbus oculi 



                          
Obr. 6c. A. chorioidea ant. v ľavej bočnej mozgovej   Obr. 6d. A. chorioidea ant. (pohľad zdola) 
komore (pohľad zhora) 
  

Obr. 6a–d. Arteria ophthalmica a jej vetvy. 1 – a. ophthalmica; 2 – a. centralis retinae; 3 – a. lacrimalis; 4 – r. 

anastomoticus cum a. meningea med.; 5 – aa. palpebrales lat.; 5a – r. meningeus recurrens; 6 – aa. ciliares 

post. breves; 7 – aa. ciliartes post. longae; 9 – aa. ciliares ant.; 10 – aa. conjunctivales ant.; 11 – aa. 

conjunctivales post.; 12 – aa. episclerales; 13 – a. supraorbitalis; 14 – a. ethmoidalis post.; 15 – a. ethmoidalis 

ant.; 16 – r. meningeus ant.; 17 – aa. palpebrales med.; 18 – arcus palpebralis inf.; 19 – arcus palpebralis inf.; 

20 – a. supratrochlearis; 21 – a. dorsalis nasi; 22 – a. chorioidea ant.; 23 – rr. chorioidei ventriculi lat.; 24 – rr. 

chorioidei ventriculi III; 25 – rr. substantiae perforantes ant.; 26 – rr. tractus optici; 27 – rr. corporis geniculati 

lat.; 31 – rr. tuberis cinerei; 33 – rr. substantiae nigrae; 34 – rr. nuclei rubri; 35 – r. corporis amygdaloidei (podľa 

Feneisa, 1996) 

 

 
Obr. 7a. Arteria cerebri anterior a arteria cerebri media 

 
Obr. 7b. Vetvy a. cerebri anterior – 9 – a. frontobasalis med. (r. orbitofrontalis med.); 10 – a. 

callosomarginalis; 11 – r. frontalis anteromedialis; 12 – r. frontalis mediomedialis; 13 – r. frontalis 



posteromedialis; 14 – r. cingularis; 15 – a. paracentralis; 16 – a. praecunealis; 17 – a. parietooccipitalis (podľa 

Feneisa, 1996) 

 

 
Obr. 7c. Arteria cerebralis media – 25 – a. frontobasalis lat. (r. orbitofrontalis lat.); 26 – a. temporalis ant.; 27 

– a. temporalis media; 28 – a. temporalis post.; 30 – a. sulci centralis; 31 – a. sulci praecentralis; 32 – a. sulci 

postcentralis; 33 – aa. parietales, anterior et posterior; 34 – a. gyri angularis (podľa Feneisa, 1996) 
 

 
Obr. 7d. Tepny inzuly. 23 – pars insularis a. cerebralis ant.; 24 – aa. insulares; 25 – a. frontobasalis lat. (r. 

orbitofrontalis lat.); 26 – a. temporalis ant.; 27 – a. temporalis media; 28 – a. temporalis post.; 29 – pars 

terminalis (pars corticalis); 30 – a. sulci centralis; 31 – a. sulci praecentralis; 32 – a. sulci postcentralis; 33 – aa. 

parietales, anterior et posterior; 34 – a. gyri angularis (podľa Feneisa, 1996) 



              
             Obr. 8. A. vertebralis               Obr. 8b. Tepny mozgovej bázy 

  
         Obr. 8c. A. cerebri posterior      Obr. 8d. A. basilaris 

 
Obr. 8a–d. Arteria vertebralis a jej vetvy. 1 – a. subclavia; 2 – a. vertebralis; 3 – pars praevertebralis; 4 – 

pars transversaria (cervicalis); 5 – rr. spinales (radiculares); 6 – rr. musculares; 7 – pars atlantica; 8 – pars 

intracranialis; 9 – r. meningeus (anterior); 10 – r. meningeus (posterior); 11 – a. spinalis anterior; 12 – a. inferior 

posterior cerebelli; 17 – a. basilaris; 18 – a. inferior anterior cerebelli; 19 – a. labyrinthi (r. meatus acustici 

interni); 20 – aa. pontis; 21 – aa. mesencephalicae; 22 – a. superior cerebelli; 23 – a. cerebri posterior; 24 – 

pars praecommunicalis; 26 – pars postcommunicalis (podľa Feneisa, 1996) 



        
    Obr. 9a. A. cerebri posterior (pohľad z mediálnej strany)          Obr. 9b. A. cerebri posterior 

 
Obr. 9c. Circulus arteriosus 

 
Obr. 9a–c. Arteria cerebri posterior a circulus arteriosus. 2 – a. occipitalis lateralis; 3 – rr. temporales 

anteriores; 4 – rr. temporales (intermedii mediales); 5 – rr. temporales posteriores; 6 – a. occipitalis medialis; 9 

– r. parietooccipitalis; 10 – r. calcarinus; 11 – r. occipitotemporalis; 12 – circulus arteriosus cerebri; 13 – a. 

carotis interna; 14 – a. cerebri anterior; 15 – a. communicans anterior; 16 – aa. centrales anteromediales; 17 – 

a. cerebri media; 18 – a. communicans posterior; 19 – r. chiasmaticus; 20 – r. n. oculomotorii; 21 – r. 

thalamicus; 22 – r. hypothalamicus; 23 – r. caudae ncl. caudati; 24 – a. cerebri posterior (podľa Feneisa, 1996) 



          
Obr. 10a. Truncus thyreocervicalis  Obr. 10b. A. thoracica interna a truncus thyreocervicalis 

 

Obr. 10a–b. Truncus thyreocervicalis a a. thoracica int. 1 – a. thoracica interna; 2 – rr. mediastinales; 3 – rr. 

thymici; 4 – rr. bronchiales; 4a – rr. tracheales; 5 – a. pericardiophrenica; 6 – rr. sternales; 7 – rr. perforantes; 8 

– rr. mammarii mediales; 9 r. costalis lateralis; 10. – rr. intercostales anteriores; 11 – a. musculophrenica; 12 – 

a. epigastrica superior; 13 – truncus thyrocervicalis; 14 – a. thyroidea inferior; 15 – a. laryngealis inferior; 16 – 

rr. glandulares; 17 – rr. pharyngeales; 18 – rr. osesophageales; 19 – rr. tracheales; 20 – a. cervicalis 

ascendens; 21 – rr. spinales; 22 – transvera cervicis (colli); 23 – r. superficialis; 23a – r. ascendens; 23b – r. 

descendens; 24 – r. ascendens; 24a – a. dorsalis scapulae (podľa Feneisa, 1996) 



 
 

Obr. 11a–b. Vetvy a. subclavia. 1 – a. suprascapularis; 2 – r. acromialis; 3 – truncus costocervicalis; 4 – a. 

cervicalis profunda; 5 – a. intercostalis suprema; 6 – a. intercostalis posterior prima et secunda; 7 – rr. dorsales; 

8 – rr. spinales; 9 – a. axillaris; 10 – rr. subscapulares; 11 – a. thoracica superior; 12 – a. thoracoacromialis; 13 

– r. acromalis; 14 – rete acromiale; 15 – r. clavicularis; 16 – r. deltoideus; 17 – rr. pectorales; 18 – a. thoracica 

lateralis; 19 – rr. mammarii laterales; 20 – a. subscapularis; 21 – a. thoracodorsalis; 22 – a. circumflexa 

scapulae; 23 – a. circumflexa anterior humeri; 24 – a. circumflexa posterior humeri; 25 – a. brachialis; 26 – a. 

brachialis superficialis; 27 – a. profunda brachii; 28 – aa. nutriciae humeri; 29 – r. deltoideus; 30 – a. collateralis 

media; 31 – a. collateralis radialis; 32 – a. collateralis ulnaris usperior; 33 – a. collateralis ulnaris inferior (podľa 

Feneisa, 1996) 



       

Obr. 12a–b. Aorta thoracica et abdominalis a ich vetvy. 1 – pars ascendens aortae; 2 – pars thoracica 

aortae; 3 – rr. brohciales; 4 – rr. oesophageales; 5 – rr. pericardiaci; 6 – rr. mediastinales; 7 – aa. phrenicae 

superiores; 8 – aa. intercostales; 9 – truncus brachiocephalicus; 10 – a. carotis communis sinistra; 11 – a. 

subclavia sinistra; 12 – ľavý hlavný bronchus; 13 – r. collateralis; 14 – paţerák; 15 – bránica; 16 – nadoblička; 

17 – a. mesenterica superior; 18 – oblička; 19 – pars abdominalis aortae; 20 – a. phrenica inferior; 21 – aa. 

suprarenales; 22 – aa. lumbales; 23 – r. dorsalis; 24 – a. testicularis; 24a – a. mesenterica inferior; 25 – a. 

sacralis mediana; 26 – a. lumbalis ima; 27 – glomus coccygeum; 28 – truncus coeliacus; 29 – a. gastrica 

sinistra; 30 – rr. oesophageales (podľa Feneisa, 1996) 
 

 

Obr. 13. Truncus pulmonalis (11) a pľúcne tepny. 12 – sinus trunci pulmonalis; 13 – bifurcatio trunci 

pulmonalis; 14 – a. pulmonalis dextra; 15 – r. apicalis; 16 – r. posterior descendens; 17 – r. anterior 

descendens; 18 – r. anterior ascendens; 19 – r. posterior descendens; 20 – rr. boli medii; 21 – r. lateralis; 22 – 

r. medialis; 23 – r. apicalis lobi inferioris; 24 – pars basalis; 25 – r. basalis medialis (cardiacus); 26 – r. basalis 

anterior; 27 – r. basalis lateralis; 28 – r. basalis posterior; 29 – a. pulmonalis sinistra; 30 – r. apicalis; 31 – r. 

anterior descendens; 32 – r. posterior; 33 – r. anterior ascendens; 34 – r. lingularis; 35 – r. lingularis superior; 



36 – r. lingularis inferior; 37 – r. superior lobi inferioris; 38 – pars basalis; 39 – r. basalis medialis; 40 – r. basalis 

anterior; 41 – r. basalis lateralis; 42 – r. basalis posterior 

    
                 Obr. 14a. Truncus coeliacus a tepny žalúdka           Obr. 14b. Vetvy a. hepatica propria 

Obr. 14c. Tepny pankreasu a dvanástnika 
 

Obr. 14a–c. Truncus coeliacus a tepny žalúdka, pečene a sleziny. 1 – a. hepatica communis; 2 – a. 

hepatica propria; 3 – a. gastrica dextra; 4 – r. dexter; 5 – a. cystica; 6 – a. lobi caudati; 7 – a. segmenti 

anterioris; 8 – a. segmenti posterioris; 9 – r. sinister; 10 – a. lobi caudati; 11 – a. segmenti medialis; 12 – a. 

segmenti lateralis; 12a – r. intermedius; 13 – a. gastro-duodenalis; 14 – a. supraduodenalis; 15 – a. 

pancreaticoduodenalis superior posterior; 16 – rr. pancreatici; 17 – rr. duodenales; 18 – aa. retroduodenales; 

19 – a. gastroomentalis; 20 – rr. gastrici; 21 – rr. omentales; 22 – a. pancreaticoduodenalis superior anterior; 23 

– rr. pancreatici; 24 – rr. duodenales; 25 – a. splenica; 26 – rr. pancreatici; 27 – a. pancreatica dorsalis; 28 – a. 

pancreatica inferior; 29 – a. pancreatica magna; 30 – a. caudae pancreatis; 31 – a. gastro-omentalis 

(gastroepiploica sinistra; 32 – rr. gastrici; 33 – rr. omentales; 34 – aa. gastricae breves; 35 – rr. splenici; 35a – 

a. gastrica posterior  



 

artesunát – C19H28O8, Mr 384.421, antimalarikum, kt. sa pripravuje reakciou dihydroartemisínu 

s anhydridom kyseliny jantárovej v zásaditom prostredí. 

Inhibuje tvorbu vajíčok pri infekcii druhom trematód 

Schistosoma hematobium. Artesunát sa má vţdy podávať 

s inými antimalarikami, ako je meflochín al. amodiachín, aby sa 

tak predišlo vzniku rezistencie. Kombinácia 

artesunát/amodiachín je ekvivalentná ko-artemeteru. 

 

 

 

Arthrotec Forte
®
 tbl ent (Pfzer Europe MA EEIG) – Diclofencaum natricum 75 mg + Misoprostolum 

0,2 mg v 1 enterosolventnej tbl. Kombinované antireumatikum, antiflogistikum, antiuratikum. 

Pouţíva sa v akút. i dlhodobej th. reumatoidnej artritídy, osteoartrózy, ankylozujúcej spondylitídy 

a akút. svalovokostrových porúch; →diklofenak. 

Arthrotec
®
 tbl (Pfzer Europe MA EEIG) – Diclofencaum natricum 50 mg + Misoprostolum 0,2 mg v 1 

enterosolventnej tbl. Nesteroidové antiflogistikum, kombinácia diklofenaku s mizoprostolom. Pouţíva 

sa v akút. i dlhodobej th. reumatoidnej artritídy, osteoartrózy, ankylozujúcej spondylitídy a akút. 

svalovokostrových porúch; →diklofenak. 

artikaín – (RS)-metyl-4-metyl-3-(2-propylaminopropanoylamino)tiofén-2-karboxyláthydrochlorid, C13H20N2O3S
 
, 

Mr 320.836, stomatologické lokálne anestetikum obsahujúce tiofén, 

podobné mepivakaínu (Supracain
®
). 

 

 

 

 

 
Artesunát 

 
Artikaín 
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artikulácia – lingvistika 1. pohyby rečových ústrojov pri reči, t. j. členenie (článkovanie) vzduchového 

a hlasového prúdu zmenami pozícií a postavení pohyblivých rečových ústrojov v nadhrtanových 

priestoroch; artikulácia je modulovanie veľkých slovných úsekov reči zmenami dychu a hlasu, teda 

činnosťou mäkkého podnebia zapája (alebo sa z nej vylučuje) nosová dutina, na rozličných 

miestach sa tvoria úţiny a prekáţky pre výdychový a fonačný prúd. Činnosť artikulačných orgánov 

sa dá študovať metódou röntgenografie, palatografie, lingvografie, labiografie, elektromyografie a i. 

artikulačné orgány – ústroje ľudského organizmu priamo sa zúčastňujúce na článkovaní rečového 

prúdu (→artikulácii). V širšom zmysle sem patrí dýchanie a hlasové orgány (rečové orgány). Ich 

vyuţitie je ich druhotnou funkciou, prvotnou je prijímanie potravy a výmena plynov (dýchanie), resp. 

ochrana dýchacích orgánov pred vonkajšími vplyvmi. K artikulačným orgánom patria: pery, zuby, 

jazyk, sánka, podnebná klenba zakončená mäkkým podnebím s čapíkom, Do artikulácie sa 

zmenami sily aj výšky hlasu, ba aj zmenami tempa reči, t. j. rýchlosti segmentálnej artikulácie; 2. 

rozčlenená, zreteľná výslovnosť pri slovnom prejave alebo pri speve. Informácie o artikulačnmých 

procesoch sa dajú získať röntgenografiou. 

artikulačný stereotyp – vţitý spôsob stvárňovania zvukového jazykového materiálu. Ide o druh 

dynamického stereotypu. V širšom zmysle ide o jazykový stereotyp. 

Artrodar
®
 cps dur (Trb Chemedica GmbH) – Diacereinum 50 mg v 1 tvrdej cps. Antireumatikum, 

antiflogistikum, antiuratikum; →diacereín. 

Arufil
®
 int opo (Chauvin Ankerpharm) – Povidonum (K30) 20 mg v 1 ml očnej roztokovej instilácie. 

Oftalmologikum, umelé slzy. Pouţíva sa v symptomatickej th. sy. „suchého oka“; →povidón. 

Arutimol 0,25 a 0,5 %
®
 int oph (Chauvin Ankerpharm) – Timololi hydrogenomaleas 3,42 al. 6,83 mg 

(zodpovedá 2,5, resp. 5 mg timolulu) v 1 ml vodného rozt. Oftalmologikum, antiglaukomatikum; 

→timolol. 

arzeničnan draselný – Kalium arsenicosum, homeopatikum (Laboratoires Boiron). Liek bez 

schálených indikácií. Pouţíva sa pri dermatózach so svrbením zhoršeným teplom.   

arzenitan meďnatý – Cuprum arsenicosum, paríţska zelená, Scheeleho zelená, homeopatikum. Liek 

bez schálených indikácií. Pouţíva sa ako doplnok th. pri obliterujúcej 

arteritíde dolných končatín. 

 

 

 

arztinol – arsthinol, antiprotozoikum. Prvú syntézu uskutočnil Friedheim r. 1949 komplexáciou 

acearzolu s 2,3-dimerkaptopropanolom (Brith anti-Lewisit) a opísal je 

účinnosť pri amebióze a frambézii. V ostatnom čase sa skúša jeho 

antileukemický účinok (Balarsen
®
).  

 

 

ASCII – informatika angl. American Standard Code For Information Exchange, amer. štandaqrdný kód 

na výmenu informácií, medzinárodná norma, prostredníctvom ktorej sa konvertuje text, číslice a 

interpunkcia do binárneho kódu. Binárny kód je postupnosť núl a jedničiek. Je to jazyk, ktorému 

rozumie počítač. 

Asentra 50 a 100 mg
®
 tbl flm (Krka) – Sertralini hydrochloridum 55,95 al. 111,9 nmg (zodpovedáí 50 

al. 100 mg sertralínu) v 1 tbl. obalenej filmom. Antidepresívum; →sertralín. 

 

Arzenitan meďnatý 

 

Arztinol 
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asibilácia – zmena mäkkého ď, ť, na mäkké dž, č. Vyslovovanie spoluhlásky c za pôvodné ť sa 

nazýva cekanie, spoluhlásky dz za pôvodné ď dzekanie. 

asimilácia spoluhlások – prispôsobovanie artikulácie dvoch susedných blízkych spoluhlások alebo 

ich vlastností (napr. mlaččí z mladší, succa  – zo sudca). 

Asmanex 200 a 400 g
®
 plv inh (SP Europe) – Mometazonfuroát 200 al. 400 g v 1 dávke. 

Antiastmatikum; →mometazónduroát. 

asparagín – Asn, Asx al. B, jedna z 20 najčastejšie sa prirodzene vyskytujúcich aminokyselín na 

zemi. Bočnú funkčnú skupinu tvorí karboxamid, C4H8N2O3, Mr 132.12. Nie je 

u človeka esenciálnou aminokyselinou; jeho kodón y sú AAU a AAC. Reakciou 

medzi asparagínom a redukujúcimi cukrami al. reaktívnymi karbonylmi 

v potravinách po ich zahriatí vzniká akrylamid. Reakciou medzi asparagínom a 

redukujúcim cukrami al. reaktívnymi karbonylmi v potravinách po ich zahriatí na 

dostatočnú teplotu vzniká akrylamid . Tento produkt vzniká pri pečení potravín, ako 

sú zemiakové hranolky a praţená káva. Asparagín bol prvýkrát izolovaný r. 1806 zo 

šťavy asparágu. Charakteristický zápach po poţití asparágu sa pripisuje rozličným 

metabolickým vedľajším produktom asparagínu. 

asparagináza – EC 3.5.1.1, enzým kt. katalyzuje hyxdrolýzu asparagínu na kyselinu asparágovú. E. 

coli L-asparagínamidohydroláza, C1377H2208N382O442S17
 
, Mr 31731.9, je enzým, kt. sa pouţíva v th. 

akút. lymfoblastickej leukémie (ALL) a nádorov z mastocytov. Leukemické bunky pri ALL nie sú totiţ 

schopné syntetizovať neesenciálnu aminokyselinu asparagín, kým normálne bunky produkujú 

vlastný asparagín. Asparagináza katalyzuje premenu L-asparagínu na kyselinu asparágovú 

a amoniak. To má za následok depriváciu leukoemických buniek odkázaných na cirkulujúci 

asparagín. K neţiaducim účinkom apsaraginázy patrí alergická reakcia, pankreatitída, koagulopatia 

(následkom inhibície proteosyntézy kogaluačných faktorov, napr. fibrinogénu) a antikoagulačných 

faktiorov, napr. antitrombínu III, príp. proteínu C a S, čo má za následok krvácanie a trombotické 

príhody, ako je iktus. Podáva sa i. m., s. c. al. i. v. bez neţiaduceho podráţdenia tkaniva (Elspar
®
). 

aspergiláza – zloţka digestíva →Combizym Compositum
®
. 

Aspirin Protect 100 a 300
®
 tbl ent (Bayer spol. s r.o.) – Acidum acetylosalicylicum 100 al. 300 mg v 1 

gastrorezistentnej tbl. Analgetikum, antilpyretikum; →kyselina acetylsalicylová. 

aspirácia – lingvistika prídychová výslovnosť záverových spoluhlások (v slovenčine nejestvuje).  

Asterias rubens (Boiron) – homeopatikum z morskej hviezdice vo forme granulátu bez schválených 

th. indikácií. Podáva sa pri kongestívnej fecalei v období menopauzy al. artériovej hypertenzii a pri 

mastodýnii a niekt. benígnych ľavostranných mastopatiách.  

asyndeton – lingvistika bezspojkové pripojenie slov, slovných spojení a viet. Najčastejšie sa vypúšťa 

parataktická spojka a. 

Atacand 8, 16 a 32 mg
®
 tbl (Astra Zeneca S.p.A.) – Candesartanum cilexetilum 8, 16 al. 32 mg v 1 

tbl. Hypotenzívum; kandesartán. 

Atacand Plus 16/12,5 mg
®
 tbl (Astra Zeneca S.p.A.) – Candesartanum cilexetilum 16 mg + 

Hydrochlorothiazidum 12,5 mg v 1 tbl. Kombinované antihypertenzívum; obsahuje kandesartán a 

hydrochlorotiazid. 

 
L-asparagín 
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atazanavir –  antiretrovirotikum z triedy inhibítoprov proteáz. Pouţíva sa v th. infekcií ľudským 

vírusom imunodeficiencie (HIV) (Reyataz). Atazanavir je prvý inhibítor proteáz, kt. sa uţíva raz/d 

v dávke 300 mg vo forme cps. V kombinácii s ritonavirom má 

ekvivalentný účinok ako lopinavir v „spásnej” th. pacientov s 

rezistenciou, zniţuje však metabolické výhody atazanaviru. 

Podáva sa vo forme cps. V dávke 300 mg/d. V kultúre inhibuje 

rast buniek mozgového nádoru 

Nežiaduce účinky – hyperbilirubinémia, opísal sa prípad 

torsade de pointes. Nemáva neţiaduce účinky vo forme 

lipodystrofie a hypercholesterolémie. Nemáva skríţené 

rezistencie s inými inhibítormi proteáz. 

Interakcie – nemá sa pouţívať s inhibítormi protónovej pumpy, ako je ezomeprazol (Nexium
®
), 

omeprazol (Prilosec
®
) al. rabeprazol (Aciphex

®
), kt. zniţujú účinok atazanaviru. 

Prípravky – Reyataz
®
.  

ATC – skr. Anatomic Therapeutic Chemical Classification. Klasifikácia liekov zavedená WHO. Táto 

klasifikácia umoţňuje analýzu údajov o spotrebe (uţívaní) liekoch a vyhľadávanie prípadov, 

v ktorých sa uskutočnil predpis liekov. Neumoţňuje však jednoznačnú identifikáciu jednotlivých 

liekov, ktoré sa vyrábajú a dodávajú na trh, informácie o ich registrácii, kontrole a financovaní. 

V USA organizácia Health Level 7 (HL7) vypracovala slovník, ktorý slúţi na takúto jednoznačnú 

identifikáciu liekov. Systém identifikácie liekov zaloţený na EAN (European Article Number) určený 

pre trh vyvinuli aj v Austrálii. V SR systém identifikácie liekov vypracoval a manaţuje Štátny ústav 

pre kontrolu liečiv (ŠUKL). Podobný systém jestvuje na európskej úrovni (European Medicines 

Agency, EMEA). 

Atehexal 25, 50 a 100 mg
®
 tbl flm (Hexal AG) – Atenololum 25, 50 al. 100 mg v 1 tbl. obalenej filmom;  

selektívny antagonista β1-receptorov, antihypretenzívum; →atenolol. 

Atenobene 50 a 100 mg
®
 tbl flm (ratiopharm) – Atenololum 50 al. 100 mg v 1 tbl. obalenej filmom;  

selektívny antagonista β1-receptorov, antihypretenzívum; →atenolol. 

Atenol
®
 tbl flm (ratiopharm) – Atenololum 50 al. 100 mg v 1 tbl. obalenej filmom;  selektívny 

antagonista β1-receptorov, antihypretenzívum; →atenolol. 

atenolol – (RS)-2-{4-[2-hydroxy-3-(propan-2-ylamino)propoxy]fenyl}acetamid, C14H22N2O3, Mr 

266.336; selektívny antagonista β1-receptorov, β-blokátor, kt. 

sa pouţíva najmä pri kardiovaskulárnych chorobách. Do th. sa 

zaviedol r. 1976, keď nahradil v th. hypertenzie propranolol. 

Vyvoláva spomalenie akcie srdca a zniţuje jeho zaťaţenie. Na 

rozdiel od propranololu neprechádza hematoencefalickou 

bariérou a nemá teda neţiaduce účinky na CNS. Od r. 2006 sa 

vo Veľkej Británii prestal pouţívať ako liek prvej voľby pri hypertenzii, pretoţe tak ako ostatné β-

blokátory vykazujú riziko vzniku diabetes mellitus 2. typu. 

Indikácie – hypertenzia, koronárna srdcová choroba, arytmie, angina pactoris a stavy po infarkte 

myokardu. Pouţíva sa aj v th. hypertyreózy s antityreoidálnymi liekmi. V dôsledku jeho hydrofilných 

vlastností je menej vhodný v profylaxii migrény ako propranolol, pretoţe v mozgu nedosahuje účinnú 

koncentráciu. 

Kontraindikácie – alergia na zloţky prípravku, niekt. druhy arytmií, asthma bronchiale, hypertyreóza 

a nefropatie; zvyšuje riziko angina pectoris.  

 

Atazanavir 

 

Atenolol 
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Nežiaduce účinky -- atenolol je tzv. β1-selektívny (kardioselektívny) liek, t. j. vyvoláva silnejšiu 

blokádu β1-receptorov v myokarde ako β2-blokátory v pľúcach. β2-receptory sú zodpovedné za 

udrţiavanie priesvitu bronchiálneho systému. Keď sa tieto receptory blokujú, môţe nastať 

bronchospazmus s ťaţkým nedostatkom kyslíka v tele. Následkom kardioselektívnych vlastností je 

pri atenolole riziko bronchospazmu menšie ako pri neselektívnych liekoch, napr. propranolole. 

Avšak túto reakciu môţe vyvolať aj atenolol vo vyšších dávkach. Opatrnosť je ţiaduca u pacientov s 

astmou. Keď sa dostaví astmatický záchvat, treba podať β2-mimetické antiastmatikum v inhalačnej 

forme, napr. hexoprenalín al. salbutamol. Atenolol má slabší protektívny vplyv na kardiovaskulárne 

komplikácie (infarkt myokardu, iktus) ako iné antihypertenzíva, napr. diuretiká; definitívne dôkazy o 

tom však chýbajú. Na rozdiel od ostatných β-blokátorov sa vylučuje takmer výlučne obličkami, čo je 

výhodné v prípade ťaţších hepatitíd. Atenolol môţe u niekt. Pacientov vyvolať depresiu (pocit viny, 

pocit menejcennosti, trvale zlú náladu, úzkosť a stratu záujmov a koníčkov), závraty, hypoglykémiu 

(s potením, závratmi a hladom), impotenciu, prírastok telesnej hmotnosti, suchosť očí, vypadávanie 

vlasov. 

Interakcie – súčasné uţívanie ampicilínu, rezerpínu a alfablokátorov môţe nadmerne zníţiť TK a 

vyvolať bradykardiu. 

Prípravky – Atehexal
®
, Atenobene

®
, Tenormin

®
.   

ATG-Fresenius
®
 con inf (Fresenius HemoCare Immune Therapy) – Immunoglobulinum 

antithymocytarum cuniculum 20 mg v 1 ml koncentrátu na prípravu infúzie. Imunopreparát, 

selektívne imunosupresívum. Polyklonová protilátka, králiči antihumánny aktivovaný T-lymfocytový 

globulín, kt. sa pouţíva pri transplantácii obličiek, pankreasu, srdca, pľúc a pečene a pri 

transplantácii kmeňových buniek v th. hematologických malignít, genetických porúch kmeňových 

buniek, aplastickej anémie, myelodysplastického sy. Navodzuje imunotoleranciu. Pouţíva sa aj v th. 

kortikorezistentných rejekcií a na zvýšenie imunosupresívneho účinku- 

Atimos 12 g
®
 sol inh (Torex Pharma Slovakia s.r.o.) – Dihydrát formoteroliumfumarát 12 g v 1 

dávke. Bronchodilatancium; →formoterol. 

Atizid-250
®
 – antibiotikum podobné erytromycínu; →azithromycin. 

atomoxetín – (3R)-N-metyl-3-(2-metylfenoxy)-3-fenyl-propan-1-amín; (R)-N-metyl-3-fenyl-3-(o-

tolyloxy)propan-1-amín, C17H21NO, Mr 255,355, hydrochlorid 291,82; 

inhibítor spätného vychytávania noradrenalínu, nestimulujúce liečivo 

pouţívané v th. porúch pozornosti pri sy. hyperaktivity. Pouţíva sa vo 

forme hydrochloridu (Attentin
®
, Strattera

®
, Tomoxetin

®
). 

 

 

Atopharm 10, 20 a 40 mg
®
 tbl flm (Medis ehf.) – Atorvastatín ako vápenatá soľ atorvastatínu 10, 20 

al. 4é mg v 1 tbl. obalenej filmom. Inhibítor HMG-koenzýmreduktázy. Doplônok k diéte na redukciu 

zvýšeného celkového cholesterolu, LDL cholesterolu, apolipoproteínu B al. triacylglycerolov 

u pacientv s prim. hyopercholesterolémiou, heterozygotnou familiárnou hypercholesterolémiou al. 

kombinovanou hyperlipidémiou podľa Fredericksona typu IIa a IIb. 

atopia – [alfa priv. + g. topos miesto] dedičný sklon k alergii, kt. sa môţe manifestovať ako atopický 

ekzénm, bronchiálna astma, polinóza, ţihľavka, alergia na potravy, angioedém a i. Je 

charakterizovaná zvýšenou tvorbou IgE, kt. sa zúčastňuje na stretnutí s alergénom na vyplavení 

niekt. látok (histamín, leukotriény) vyvolávajúcich zvýšenú permeabilitu ciev, bronchokonstrikciu, 

tvorbu edému a i. Látka vyvolávajúca atopiu (alergén) vstupuje do organizmu obyčajne prirodzenou 

cestou (vdýchnutím poţitím) a reakcia sa niekedy môţe prejaviť aj na miestach vzdialených od 
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miesta vstupu alergénu. Geneticky podmienená dispozícia na alergické xchoroby sa nazýva 

atopická diatéza. Atopia je polygénne podmienená, vplyv majú gény pre IgE a celková konštelácia 

imunitného systému, rovnobváha medzi cytokínmi, res. Subpopuláciami pomocných T lymfocytov 

(Th1 a Th2 s prevahou Th2 a cytokínov IL-4, IL-5 a IL-10). Alergén, na kt. vzniká príslušná reakcia, 

moţno špeciálnym testovaním odhaliť (koţné, príp. inhalačné  testy) a niekedy postupnou 

desenzibilizáciou, príp. hyposenzibilizáciou precitlivenosť odstrániť.  

Atopobium – rod grampozit., anaeróbnych paličiek z čeľade Coriobacteriaceae, ktoré sa podobajú 

laktobacilom. K najznámejším druhom patrí A. minutum a A. rimae. Sú súčasťou ústnej flóry 

a príleţitostne sa zúčastňujú na zápalových procesoch. 

Atoris 10, 20 a 40
®
 tbl flm (Krka) – Atorvastatinum calcicum 10,4, resp. 20,7 al. 41,4 mg (zodpovedá 

10, 2é al. 40 mg atorvastatínu) v 1 tbl. obalenej filmom; antihyperlipoproteinemikum, inhibítor HMG-

CoA reduktázy; →atorvastatín. 

atorvastatín – kyselina (3R,5R)-7-[2-(4-fluórfenyl)-3-fenyl-4-(fenylkarbamoyl)-5-(propan-2-yl)-1H-

pyrol-1-yl]-3,5-dihydroxyheptanová, C33H35FN2O5
 
, Mr 558.64; 

statín, kt. sa pouţíva ako hypocholesterolemikum. Stabilizuje 

plaky a zabraňuje iktom svojím antiflogistickým a i. pôsobením. 

Inhibuje HMG-CoA reduktázu, enzým limitujúci rýchlosť vziniku 

mevalonátu v pečeni, malej molekuly, kt. sa vyuţíva na syntézu 

cholesterolu a derivátov mevalonátu. Zniţuje tvorbu cholesterolu, 

a tým celkové mnoţstvo LDL cholesterolu. Prvý ho syntetizoval 

Roth r. 1985 (Atopharm
®
, Atoris

®
, Atorvastatin Actavis

®
, Atorvin

®
, Caduet

®
, Liptor

®
, Sortis

®
, 

Torvacard
®
, Tulip

®
). 

atosiban – 2-(O-etyl-D-tyrozín)-4-L-treonín-8-L-ornitín-oxytocín, 1-(kyseliny 3-merkaptopropanovej), 

C43H67N11O12S2, Mr 994,199, inhibítor oxitocínu 

a vazopresínu, vyvinutý r. 1985, kt. sa pouţíva 

na zadrţanie predčasného pôrodu. Ide 

o chemickú modifikáciu oxytocínu, kt. tlmí 

kontrakcie maternice (tokolytikum). Má menej 

neţiaducich účinkov ako iné likey (napr. 

ritodrín). Podáva sa i. v. V štúdii 

z Cochranovho laboratória (2005) sa zistilo, ţe 

výsledky th. sa nelíšia výsledkov v skupine s 

placebom a ţe vhodnejším liekom je nifedipín 

(RWJ 22164
®
, Antocin

®
, Tractocile

®
). 

 

Atorvastatin Actaviss 10, 20 a 40
®
 tbl flm (Actavis Group) – Atorvastatinum calcicum 10,4, resp. 

20,7 al. 41,4 mg (zodpovedá 10, 20 al. 40 mg atorvastatínu) v 1 tbl. obalenej filmom; 

antihyperlipoproteinemikum, inhibítor HMG-CoA reduktázy; →atorvastatín. 

Atorvin 10, 20 a 40
®
 tbl flm (Medis ehf.) – Atorvastatinum calcicum 10,4, resp. 20,7 al. 41,4 mg 

(zodpovedá 10, 2é al. 40 mg atorvastatínu) v 1 tbl. obalenej filmom; antihyperlipoproteinemikum, 

inhibítor HMG-CoA reduktázy; →atorvastatín. 

atovachón – atovaquone, atavaquone, hydroxy-1,4-naftochinón, látka zo skupiny naftalénov, analóg 

ubichinónu, antiprotozoikum s účinkom proti pneumocystóze, malárii, toxoplazmóze (Mepron
®
, 

Wellvone
®
); kombinácia s proguanilom (Malarone

®
, Savarine

®
) sa pouţíva v profyxlaxii malárie 

vyvolanej Plasmodium falciparum; proti P. vivax je menej účinná. 
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Atovachón 

atrakcia – defektná syntaktická konštrukcia, ktorá vzniká asimiláciou foriem. Napr. širší ako dlhší (širší 

ako dlhý), hory doly (hory a doliny). 

atrakúrium – 2,2'-{1,5-pentandiylbis[oxy(3-oxo-3,1-propandiyl)]}bis[1-(3,4-dimetoxybenzyl)-6,7-

dimetoxy-2-metyl-1,2,3,4-tetrahydroizochinolí-

nium], C53H72N2O12
2+

, Mr 929.145; 

nedepolarizujúce myorelaxans, blokátor 

nervovosvalového prenosu, kuraremimetikum. 

Indikácie – endotracheálna intubácia pri celkovej 

anestézii, relaxácia kostrového svalstva počas 

chir. výkonu a umelej pľúcnej ventilácie, 

uľahčenie mechanickej ventilácie u pacientov na 

jednotkách intenzívnej starostlivosti.  

Nežiaduce účinky – následkom uvoľnenia histamínu môţe vzniknúť erytém, reflexná tachykardia, 

hypotenzia a bronchospazmus. 

Prípravky – Tracrium
®
. 

Je to zmes 10 stereoizomérov bisbenzyltetrahydroizochinolínia. Prvý ho syntetizoval Dewar (1974). 

Je to prvé nedepolarizujúce myorelaxans s chemodegradáciou in vivo. Jeho ďalší prípravok je 

cisatrakúrium, čo je R-cis R-cis izomér atrakúria s výhodnejšími farmakodynamickými vlastnosťami 

a menšími neţiaducimi účinkami, pripravený r. 1995 (Nimbex
®
).  

Atram 6,25; 12,5 a 25
®
 tbl (Zentiva) – Carvedilolum 6,25; 12,5 al. 25 mg v 1 tbl. Sympatikolytikum, 

alfablokátor a betablokátor, antihypertenzívum; →karvedilol. 

atribúcia textu – metóda určovania pôvodcu anonymných textov. 

atribút – 1. podstatná, charakteristická, základná vlastnosť; 2. filozofia podstatná a nepostrádateľná 

vlastnosť veci alebo substancie, protiklad →akcidentu; 3. lingistika prívlastok; 4. informatika príznak, 

definovateľná vlastnosť; špecifikácia, ktorá definuje vlastnosť objektu, prvku alebo súboru. Atribút 

objektu sa zvyčajne skladá z mena a hodnoty, atribút prvku z typu a mena triedy, atribút súboru 

z mena a prípony. 

Atropin Biotika 0,5 a 1 mg
®
 sol inj (Biotika a.s., Slovensko) – Atropini sulfas monohydricus 0,5 al. 1 

mg v 1 ml inj. rozt. Parasympatikolytikum; →atropín. 

Indikácie – premedikácia pred celkovou anestéziou, antidótum pri intoxikácii ireverzibilnými 

inhibítormi acetylcholínesterázy, bradykardickohypotenzný sy. pri akút. infarkte myokardu 

a atropínový test v kardiológii.  

Kontraindikácia – glaukóm, hyperterofia prostaty, organická stenóza pyloru, hypertyreóza, 

mukoviscidóza, tachykardia, sy. intrakraniálnej hypertenzie, ťaţká porucha acidobázickej rovnováhy, 

hypoxia, porucha vyoprázdäňovania močového mechúra, tachyarytmia. 

Atryn 1750 IU
®
 plv ifo (Leo Pharmaceutical Products) – Antitrombín alfa 1750 IU v inj. liekovke. 

Antikoagulans, kt. sa podáva v profylaxii ţilového tromboembolizmu pri operácii pacientov 

Atrakúrium 
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s vrodeným nedostatkom antitrombínu, a to spolu s heparínom al. s nízkomolekulovým heparínom. 

Kontraindikciou je precitlivenosť na zloţky prípravku al. kozieho mlieka; →antitrombín alfa. 

attachment – inform. prípona, súbor, ktorý sa pripojí k správe elektronickej pošty. Posielajú sa ním 

grafy, obrázky, veľké súbory ap. 

attapulgit – koloidálny magnéziumalumíniumhydrosilikát, pouţíva sa ako črevné adsorbens na báze 

ílu (Kaopectate
®
). Pôvodne sa ako aktívna zloţka prípravku (adsorbent) pouţíval kaolín a ako 

emolient pektín. V USA kaolinit nahradil v 80. r. attapulgitový íl, od r. 2004 bizmútsalicylát; v Kanade 

sa naďalej pouţíva ako aktívna zloţka attapulgit. 

augmentatíva – lingvistika zveličené slová (napr. chlapisko, vetrisko). 

Augmentin 375 mg, 625 mg a 1 g
®
 tbl flm (GlaxoSmithKline Slovakia, s.r.o.) – Amoxicillinum 

trihydricum 287, 574 al. 1004,55 mg (zodpovedá 250, 625 al. 1000 mg amoxicilínu) + Kalii clavulinas 

149 mg (zodpovedá 125 mg kys. klavulánovej) v 1 tbl. obalenej filmom. Antibiotikum potencované 

kyselinou klavulánovou; →amoxicilín.  

Augmentin 312mg/5 ml
®
 plv sus (GlaxoSmithKline Slovakia, s.r.o.) – Amoxicillinum trihydricum 156 

mg/5 ml: Amoxicillium trihydrocum 143,5 (zodpovedá 125 mg amoxicilínu) + Kalii clavulinas 37,25 

(zodpovedá 31,25 mg kys. klavulánovej) v 5 ml suspenzie; 312 mg/5 ml: Amoxicillium trihydicum 

287 mg (zodpovedá 250 mg amoxicilínu) + Kalii clavulanas 64,5 mg (zodpovedá 65,2 mg kyseliny 

klavulánovej) v 5 ml suspenzie. Antibiotikum potencované kyselinou klavulánovou; →amoxicilín. 

Indikácie – krátkodobá th. baktériových infekcií vyvolaných mikróbmi citlivými na amoxicilín: infekcie 

horných dýchacích ciest vrátane ORL infekcií, infekcií dolných dýchacích ciest, urogenitálnych 

infekcií, infekcií koţe a mäkkých tkanív, kostí, kĺbov (osteomyelitída vyvolaná druhom 

Staphylococcus aureus), septický potrat, puerperálna sepsa, vnútrobrušná sepsa. Liek je účinný aj 

pri infekciách vyvolaných mikróbmi citlivými na nechránený amoxicilín. 

 Kontraindikácie –  precitlivenosť na zloţky prípravku, 1. trimester gravidity, infekčná mononukleóza 

s poruchami pečene, alergické reakcie v anamnéze, astma, senná nádcha, ţihľavka (lien moţno len 

vo vitálnych indikáciách).  

Augmentin Duo
®
 plv sir (SmithKline Beecham Pharmaceuticals) – Amoxicillinum trihydricum 459,1 

mg (zodpovedá 400 mg amoxicilínu) + Kalii clavulinas 67,9 mg (zodpovedá 57 mg kys. klavulánovej) 

v prášku na prípravu 5 ml suspenzie. Antibiotikum potencované kyselinou klavulánovou; 

→amoxicilín.  

Augmentin ES
®
 plu por (GlaxoSmithKline Slovakia, s.r.o.) – Amoxicillinum 600 (vo forme trihydrátu) + 

Acidum clavulanicum 42,9 mg (vo forme draselnej soli) v 5 ml suspenzie. Antibiotikum potencované 

kyselinou klavulánovou; →amoxicilín.  

Augmentin SR
®
 tbl plg (GlaxoSmithKline) – Amoxicillinum trihydricum 545,61 mg (zodpovedá 562 

mg) + Amoxicillium natricum 463,71 mg (zodpovedá 437,5 mg) + Kalii clavulinas 74,45 mg 

(zodpovedá 62,5 mg kys. klavulánovej) v 1 tbl. s predlţeným uvoľňovaním. Antibiotikum 

potencované kyselinou klavulánovou; →amoxicilín.  

Aulin 100 mg
®
 tbl (Medicom International) – Nimesulid 100 mg v 1 tbl. Nesteroidové anmtiflogistikum, 

abnalgetikum, kt. sa pouţíva v th. akút. bolesti, bolestivej aosteoartrózy a prim. dysmenorey; 

→nimesulid. 

Auronal 2,5; 5 a 10 mg
®
 tbl plg (Egis Pharmaceuticals s.r.o.) – Felodipionum 2,5; 5 al. 10 mg v 1 tbl. 

s predlţeným uvoľňovaním; blokátor vápnikových kanálov, vazodilatans, antihypertenzívum; 

→felodipín.  



Aurorix 300 mg
®
 tbl flm (Roche Slovensko s.r.o.) – Moclobemidum 300 mg v 1 tbl obalenj filmom. 

Antidepresívum; →moklobemid. 

aurotiomalát sodný – sodium aurothiomalate; katión zlata s 3-karboxy-2-sulfidopropanoátom 

sodným, organická tiozlúčenina zlata, C4H4AuNaO4S, Mr 368.093; 

antireumatikum. Pouţíva sa v th. chron. polyartritídy, vrátane juvenilnej 

reumatoidnej artritídy, psoriatickej artritídy; podáva sa perorálne (Auranofin
®
) 

al. hlboko i. m. (Tauredon
®
; kombinácia aurotiomalátu sodného 

a aurotiomalátu dvojsodného – Myocrisin
®
). 

 

aurotioglukóza – C6H11AuO5S
 
, Mr 392,181; organická tiozlúčenina zlata, antireumatikum, kt. sa 

pouţíva v th. Pouţíva sa v th. chron. polyartritídy, 

vrátane juvenilnej reumatoidnej artritídy, psoriatickej 

artritídy (Myochrysine
®
, Solgonal

®
).

 
 

 

 

 

 

 

aurotioprol – kyselina 3-aurotio-2-propanol-1-sulfónová, resp. jej vápniková soľ; C3H6AuNaO4S2
 
, Mr 

319,16; antireumatikum zo skupiny 

prípravkov zlata. Z neţiaducich účinkov 

sa opísalo poškodenie pečene, 

eozinofilná pneumónia a aplastický 

syndróm. 

autovakcína – vakcína zhotovená z kmeňov baktérií izolovaných od pacienta, ktorému sa bude 

aplikovať. Pouţívajú sa (zriedkavejšie ako v minulosti) v th. chron. a recidivujúcich chorôb, vrátane 

alergických, a to najmä v prípade neúčinnosti štandardnej metódy th. a etiologický činiteľ sa stal 

rezistentným proti antibiotikám. Aplikuje sa vo forme kv., toboliek alebo s. c., a to najvyššie riedenie 

a postupne sa prechádza na koncentrovanejšie dávky. Autovakcíny zvyšujú nešpecifickú i špecifickú 

imunitu a zniţujú atopickú precitlivenosť, menia pomer Th2 a Th1 (v prospech Th1) (Biostim
®
, 

Bronchovaxom
®
, Luivac

®
, Ribomunyl

®
, Urovaxon

®
).  

Avamys 27,5 g
®
 aer nau (Bayer HealthCare) – Flutikazónfuroát 27,5 g v 1 streku. Kortikoid, kt. sa 

pouţíva v th. alergickej rinitídy; →flutikazónfuroát. 

Avandia 1, 2, 4 a 8 mg
®
 tbl flm (SmithKline Beecham Pharmaceuticals) – Rosiglitazónhydrogén-

maleinát (zodpovedá 1, 2, 4 al. 8 mg rosiglitazónu) v 1 tbl. obalenej filmom. Perorálne 

antidiabetikum, kt. sa podáva v th. diabetes mellitus 2. typu: v monoterapii ako dvojitá perorálna thj. 

V kombinácii s metformínom u pacientov s nedostatočnou kompenzáciou po th. metformínom 

a sulfonylmočovinou, ak pacient netoleruje; ako trojitá perorálna th. v kombinácii s metformínom 

a sulfonylmočovinou pri nedostatočnej kompenzácii pri dvojitej perorálnej th.  

Avastin 25 mg/ml
®
 con inf (Roche Registration Limited) – Bevacizumab 25 mg v 1 ml. 1 liekovka 

obsahuje 100 mg/4 ml al. 400 mg/16 ml. Rekombinantná IgG monoklonová protilátka proti faktoru 

aktivujúcemu angiogenézu (VEGF), antineoplastikum, kt. sa podáva v kombinácii s chemoterapiou 

na báze fluórpyrimidínu v th. pacientov s metastatickým karcinómom hrubého čreva a konečníka; 

v kombinácii s paklitaxelom je th. prvej línie u pacientov s metastatickým karcinómom prsníka; 

 
Aurotiomalát sodný 

 
Aurotioglukóza 
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pridaný k chemoterapii na báze platiny je indikovaný ako th. prvej voľby pri neresekovateľnom 

nemalobunkovom karcinóme pľúc s prevahou skvamóznych buniek v histol. náleze; v kombinácii 

s interferónom alfa-2a je th. prvej línie pri pokročilom a/alebo metastatickom karcinóme obličiek. 

Kontraindikáciou je precitlivenosť na zloţky prípravku, na bunkové produkty vaječníkov čínskeho 

škrečka a i. rekombinantné ľudské al. humanizované protilátky, gravidita, neliečené metastázy do 

CNS; →bevacizumab. 

Avaxim 160
®
 sus inj (Pasteur Mérieux Sérum et Vaccins) – Hepatitis A virus inactivatum 160 A.U. 

kmeň GBM kultivovaný na MRCS ľudských diploidných bunkách v 1 dávke. Imunopreparát, kt. sa 

pouţíéva na aktívnu imunizáciu infekcie vyvolanej vírusom hepatitídy B u osôv starších ako 2-r. 

Podáva sa v dávke 0,5 ml. Prim. vakcinácia sa vykonáva jednou dávkou a 6 aţ 18 mes. po nej 

nasleduje posilňovacia („booster“) dávka; kaţdých 10 r. sa „booster“ dávka opakuje. 

Avelox 400/250 ml
®
 sol inf (Bayer HealthCare) – Moxifloxacín 1,6 g/ml (400 mg/250 ml)()ako 

moxifloxacíniumchlorid) v 1 ml infúzneho rozt.400 mg v 1 tbl. obalenej filmom. Florchinolónové 

antibiotikum, kt. sa podáva pri akút. exacerbácii chron. bronchitídy, ôpneumónii získanej v komunite, 

akút. baktériovej sínusitíde a i. Ku kontraindikáciám patrí tendinitída, hypokaliémia, bradykardia, 

zlyhanie srdca so zníţenou ejekčnou frakciou ľavej komory, arytmie, zníţený prah pre vznik 

epileptických záchvatov; predĺţuje interval QT na EKG. 

Avelox 400
®
 tbl flm (Bayer HealthCare) – Moxifloxacín 400 mg v 1 tbl. obalenej filmom. 

Florchinolónové antibiotikum, kt. sa podáva pri akút. exacerbácii chron. bronchitídy, ôpneumónii 

získanej v komunite, akút. baktériovej sínusitíde a i. Ku kontraindikáciám patrí tendinitída, 

hypokaliémia, bradykardia, zlyhanie srdca so zníţenou ejekčnou frakciou ľavej komory, arytmie, 

zníţený prah pre vznik epileptických záchvatov; predĺţuje interval QT na EKG; →moxifloxacín. 

Avodart 0,5 mg
®
 cps mol (Glaxo Group) – Dutasterid 0,5 mg v 1 mäkkej cps. Inhibítor testosterón-5-

reduktázy. Podáva sa v th. benígnej hyperplázie prostaty, zniţuje riziko retencie moču. 

Kontraindikáciou je prectilivenosť na zloţky prírpavku, ţeny, deti a mladiství, hepatopatie, gravidita. 

Podáva sa 0,5 mg/d p. o. raz/týţd.; →dutasterid.  

avokádo –  Persea americana (Lauraceae), známa aj ako palta al. aquacate, butter pear, alligator 

pear, strom pochádzajúci z karibskej oblasti, Mexika, Juţ. a Stred. Ameriky. Ako avokádo sa 

označujú aj plody (veľké bobule hruškovitého tvaru zelenej farby, kt. po zbere dozrievajú). Obsahujú 

tvrdú kôstku vajcovitého al. guľatého tvaru. V trópoch a subtropických oblastiach sa pestuje ako 

hodnotná plodina. Vyšší príjem avokáda zniţuje cholesterolémiu (17 %), vrátane LDL (22 %) 

a triacylglycerolémiu a zvyšuje hodnoty HDL cholesterolu. 

Nutričná hodnota surového (jedlého) avokáda (na 100 g) 

Energia 670 kJ 

Sacharidy    8.53 g 

– Cukry                          0.66 g 

– Vláknina                      6.7 g   

Tuky 14.66 g 

– nasýtené                    2,13 g 

– mnononenasýtené     9,80 g   

– polynenasýtené         1,82 g   

Proteíny 2 g 

Tiamín (vitamín B1)       0.067 mg   5% 

Riboflavín (vitamín B2)  0.130 mg   9% 

Niacín (vitamín B3)       1.738 mg   12% 

Kys. pantoténová (B5)  1.389 mg  28% 

Vitamín B6                    0.257 mg 20% 

Folát (vitamín B9)         81 μg  20% 



Vitamín C                     10 mg 17% 

Vápnik                          12 mg 1% 

Ţelezo                          0.55 mg 4% 

Horčík                          29 mg 8%  

Fosfor                          52 mg 7% 

Draslík                         485 mg   10% 

Zinok                           0.64 mg 4 %  
 

Asi 75 % energie avokáda pochádza v tuku, z kt. Väčšinou ide o mononenasýtené tuky. Avokádo 

má o 60 % viac draslíka ako banány. Sú bohaté na vitamíny B,  E a K a majú zo všetkých druhov 

ovocia najvyšší obsah vlákniny (75 % nerozp. a 25 % rozp.).  

avokádový olej (Nobilis Tilia) – olej lisovaný za studena z →avokáda. Má regeneračné účinky, 

pouţíva sa na ošetrenie pokoţky, v masáţnych kompozíciách, zabraňuje tvorbe vrások a udrţuje 

pokoţku vláčnu a hebkú. Pouţíva sa aj ako doplok výţivy a pri chorobách močových ciest.  

Avonex 30 g
®
 plv iol (Biogen Idec France) – Interferonum beta-1a 30 g (6 mil. MIU) v 1 liekovke. 

Iminopreparát, kt. sa podáva v th. recidivujúcej sclerosis multiplex s namenej dvoma opakovanými 

záchvatmi neurol. dysfunkcie v priebehu 3 r. bez progresie medzi recidívami. Kontraindikáciou je 

prešcitlivenosť na zloţky preparátu, gravidita a laktácia. Dospelým sa podáva 30 g (1 ml rozt.) i. m. 

raz/týţd., deťom sa neodporúča; →interferóny.  

Axerophthol Biotika
®
 sol inj (Biotika a.s., Slovensko) – Retinoli acetas 17,2 mg, t. j. 50 000 IU v 1 ml 

olejového rozt.; →retinol. 

Indikácie – prevencia hypovitaminózy A pri nízkom príjme vitamínu, malabsorpcii, steatorei, 

obštrukcii ţlčových ciest, zvýšenej potrebe vitamínu A pri rozličných diétach, infekčných chorobách, 

pri raste, v grevidite (max. dávka 10 000 IU), pri laktácii, v rekonvalescencii, pri hojení kostí 

(súčasne s vitamínom D), hypotyreóza, hypochlórhydria, enteritída, th. antituberkulotikami, 

prevencia stresového vredu a šeroslepoty vodičov, glykogenóza typu 2 (kardiomegália 

s generalizovanou glykogenózou), očné choroby (hemeralopia, degeneratio tapetoretinalis, 

degeneratívne choroby spojovky a rohovky, keratomalácia), koţné choroby (suchá koţa a vlasy, 

lámavosť nechtov, poruchy rohovatenia – keratosis pilaris, ichtyóza, palmoplantárne keratózy, 

Darierova choroba, pityriasis rubra pilaris, pityriasis capitis, hyperkeratotický ekzém, acne 

comedonica, leukoplakia), choroby ústnej dutiny a dýchacích ciest (Sjøgrenov sy., atrofické zápaly 

horných a dolných dýchacích ciest), ušné choroby (prevencia percepčnej nedoslýchavosti a porúch 

rovnováhy spolu s komplexom vitamínu B pri dlhodobej th. streptomycínom), choroby 

urogenitálneho systému (sklon k infekciám a tvorbe močového piesku, astenospermia). 

Kontraindikácie – hypervitaminóza A, hypersenzitivita na zloţky lieku, gravidita (vzhľadom na 

keratogenitu sú dmd 25 000 IU/d). U fertilných ţien, kt. môţu oťarchavieť, sa neodporúčajú dávky 

nad 25 000 IU/d. 

Dávkovanie – dospelým sa podáva 100 000 IU/d počas 3 d, potom 50 000 IU/d počas 2 týţd. U detí 

sa odporúča kaţdý 2. d 50 000 IU/d obmedzený čas.  

Axetine 750 mg a 1,5 g
®
 plv sus/plv inf (Medochemie s.r.o.) – Cefuroximum natriocum 788,88 mg al. 

1,58 g (zodpovedá 750 mg al. 1,5 g cefuroxímu) v 1 amp. Cefalosporínové antibiotikum; 

→cefuroxím. 

axióma – 1. jedna z mnoţiny východiskových propozícií, ktzoré sa v danej teórii pokladajú za 

pravdivé, a nedajú sa dokázať; 2. základná veta systému, z ktorej sa pomocou pravidla odlúčenia 

dokazujú ostatné vety či →teorémy daného systému. Pojmy zavedené v axiómach sa nazývajú 

základné alebo primitívne pojmy. O takto zavedených pojmoch sa hovorí, ţe sú definované 

implicitne. Všetky ďalšie pojmy sa definujú explicitne pomocou axióm a základných pojmov.  



Axura 10 mg
®
 tbl flm (Merz Pharmaceuticals) – Memantini hydrochloridum 10 mg (zodpovedá 8,31 

mg memantínu) v 1 tbl. obalenej filmom. Nootropikum, pouţíva sa v th. Alzheimerovej choroby; 

→memantín. 

Axura 10 mg/g
®
 gto por (Merz Pharmaceuticals) – Memantini hydrochloridum 10 mg (zodpovedá 8,31 

mg memantínu) v 1 g perorálnych roztokových kv. Nootropikum, pouţíva sa v th. Alzheimerovej 

choroby; →memantín. 

Azactam 1 g
®
 plo ijf (Bristol-Myers Squibb spol. s r.o.) – Aztreonam 1 g v 1 inj. liekovke. Antibiotikum; 

→aztreonam. 

Azalia 75 g
®
 tbl flm (Richter Gedeon RT) – Dezogestrel 70 g v 1 tblobalenej filmom. Peorrálny 

antikoncepčný prostriedok; →dezogestrel.  

azanidazol – 4-[(E)-2-(1-metyl-5-nitro-1H-imidazol-2-yl)etenyl]pyrimidin-2-amín, C10H10N6O2, Mr 

246.226; antiprotozoikum, antiparazitikum, antiamébikum, účinné proti 

trichomonádam; pouţíva sa v gynekológii (Azanidazol
®
, Azanidazole

®
, 

Nitromide
®
, Triclose

®
). 

 

 

azapetín – 6-prop-2-enyl-5,7-dihydrobenzo[d][2]benzazepín, C17H17N
 
, Mr 235.323580; periférne 

vazodilatans. 

 

 

 

 

 

 

azapronazón – 5-dimetylamino-9-metyl-2-prop-2-enylpyrazolo[1,2-a][1,2,4]benzotriazin-1,3-dión, 

C16H18N4O2
 
, Mr, 298.33972; ketónový derivát pyrazolu, nesteroidové 

antiflogistikum. 

Indikácie – bolesti pri reumatoidnej artritíde, ankylozujúce spondylitíde a dne (pri 

zlyhaní inej th.). 

Kontraindikácie – gravidita, dojčenie, hepatopatie, nefropatie, hypertenzia, lupus 

erythematosus systemicus, rinitída, astma ťaţkosti s dýchaním, reakcia na aspirín 

al. NSAID v anamnéze, peptický vred ţalúdka, zápalové črevné choroby, koagulopatie, 

porfýriaalergické reakcie v anamnéze.  

Prípravky – Rheumox
®
. 

azatadín – 11-(1-metylpiperidin-4-ylidene)-6,11-dihydro-5H-benzo[5,6]cyklohepta[1,2-b]pyridín, C20H22N2
 
, Mr 

290.402; antihistaminkum 1. generácie. 
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azatioprín – 6-[(1-metyl-4-nitro-1H-imidazol-5-yl)sulfanyl]-7H-purín, C9H7N7O2S, Mr 277,263; 

imunosupresívny antimetabolit, imidazolový derivát 6-merkaptopurínu (6-MP). Po podaní op. o. sa 

dobre resorbuje, in vivo sa rýchlo rozpadá pôsobením xantínoxidázy na 6-MP a 1-metyl-4-nitro-5-

tioimidazol. 6-MP ľahko prekonáva bunkové membrány a vnútrobunkovo sa premieňa na niekoľko 

purínových tioanalógov, kt. obsahujú hlavný aktívny nukleotid kyselinu tioinozínovú., polčas je 3 h, 

vylučuje sa v malom mnoţstve obličkami. 

     Azatioprín 

Azatioprin ovplyvňuje imunologické reakcie i rast nádorov. Jeho hlavná úloha spočíva v tom, ţe 

pôsobí ako látka potláčajúca imunitné reakcie. Presný mechanizmus jeho pôsobenia, ktorým sa 

dosahuje tohoto účinku, nie je známy. Napriek tomu sa predpokladajú nasledovné mechanizmy 

pôsobenia: 1. pôsobenie uvoľneného (6-MP) ako purínového antimetabolitu; 2. moţná blokáda SH-

skupín alkyláciou; 3. innibícia mnohých ciest v biosyntéze nukleovej kyseliny, čím sa zabraňuje 

rozmnoţovaniu a činnosti buniek schopných imunity (B- a T-lymfocytov); 4. poškodenie 

deoxyribonukleovej kyseliny (DNA) prostredníctvom včleňovania purínových tioanalógov. 

Indikácie – 1. imunosupresívne reţimy ako prídavok k iným imunosupresívam na prevenciu 

odvrhnutia transplantátov u pacientov, ktorí dostávajú alogénne obličkové, pečeňové, srdcové, 

pľúcne alebo pankreatické transplantáty; 2. samostatne al. v kombinácii s kortikosteroidmi a/alebo 

ďalšími liekmi a procedúrami pri závaţných prípadoch u pacientov, ktorí neznášajú steroidy alebo 

ktorí sú závislí od steroidov a u ktorých nie je adekvátna terapeutická odpoveď, aj napriek liečbe 

vysokými dávkami steroidov, napr. aktívna reumatická artritída, ktorú nemoţno udrţiavať pod 

kontrolou menej toxickými látkami – chorobu modifikujúcimi antireumatikami – DMARD (podáva v 

dávke 1,5 – 2,5 mg/kg/d, účinok sa dostavuje do 6 mes.), zápalové črevné ochorenie (Crohnova 

choroba alebo vredová kolitída), systémový lupus erythematosus, dermatomyozitída, autoimúnna 

chronická aktívna hepatitída, polyarteritis nodosa (nekrotizujúca vaskulitída malých a stredných 

artérií), autoimúnna hemolytická anémia rezistentná na teplo, chronická refraktérna idiopatická 

trombocytopenická purpura.  

Po podaní p. o. sa azatioprin dobre vstrebáva. Max. koncentrácia v plazme sa dosiahne 1 – 2  h po 

uţití dávky. Azatioprin sa v organizme rýchlo distribuuje . Polčas rozpadu azatioprinu v plazme je 3 

aţ 5 hodín. Iba 30 % lieku sa viaţe na plazmatické proteíny, 12,5 % sa dostane do 

mozgomiechového moku. Azatioprin sa extenzívne metabolizuje na kyselinu 6-tioinozínovú a metyl 

merkaptopurínový ribonukleotid, ktoré sú čiastočne zodpovedné za účinok lieku. 

Účinok in vivo sa komplikuje pôsobením metylnitroimidazolu, ktorý bol  tieţ stanovený. 

Aţ 50 % dávky sa počas prvých 24 h po podaní vylúči do moču, pričom asi 10 % nezmenene. Iba 

12,6 % dávky sa vylúči počas 48 h stolicou. U pacientov so zníţenou funkciou obličiek treba dávky 

zníţiť. Aj pacienti s poškodením funkcie pečene majú zmenený metabolizmus azatioprinu. Premena 

na aktívnu formu je obmedzená a zníţené je najmä odbúravanie na vylúčiteľné metabolity. 

Merkaptopurín, metabolit azatioprinu, bol zistený v mledzive a v materskom mlieku ţien, ktoré sa 

podrobili liečbe azatioprinom. 

Prípravky – Immunoprin
®
  50 mg, Imuran

®
 tbl. obd. 25 a 50 mg.  
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Azatril 250 mg
®
 cps mol (Balkanpharma) – Azithromycinum dihydricum 262,05 mg (zodpovedá 250 

mg azitromycínu) v 1 mäkkej cps. Makrolidové antibiotikum, →azitromycín. 

Azidamfenikol 1 %
®
 int oph (Unimed Pharma s.r.o.) – Azidamphenicolum 10 mg v 1 ml rozt.; 

antibiotikum, oftalmologikum, kt. sa pouţíva pri zápale oka (konjunktivitída, keratitída, 

keratokonjunktivitída) a mihalníc (blefaritída), vyvolanom kmeňmi citlivými na →azidamfenikol. 

Azidex
®
 int oph (Unimed Pharma s.r.o.) – Dexamethasoni natrii phosphas 1 mg + Azidamphenicolu 

10 mg v 1 ml vodného rozt. Kortikoid s antibiotikom, kt. sa pouţíva v th. zápalov, poranení oka,. pri 

chir. výkonoch na oku a poškodení rohovky popálením.  

azidocilín – kyselina 6-[(2-azido-2-fenylacetyl)amino]-3,3-dimetyl-7-oxo-4-tia-1-

azabicyklo[3.2.0]heptán-2-karboxylic, C16H17N5O4S , Mr 375,40228; 

betalaktamázosenzitívne penicilínové antibiotikum. 

  

 

 

 

 

Azilect 1 mg
®
 tbl (Teva Pharma) – Rasagalín (ako mesilát) 1 mg v 1 tbl. Inhibítor monoaminooxidázy 

typu B, antiparkinsonikum, kt. sa pouţíva v th. idiopatickej Parkinsonovej choroby ako monoterapia 

al. adjuvantná th. (s levodopou) u pacientov s fluktuáciou na konci účinku dávky; →rasagalín. 

Azithromycin 1A Pharma 250 mg
®
 tbl flm (1 A Pharma GmbH) – Monohydrát azitromycínu 40,96 mg  

(zodpovedá 40 mg azitromycínu) v 1 ml perorálnej suspenzie. Makrolidové antibiotikum; 

→azitromycín. 

Azithromycin 1 A Pharma 250 a 500
®
 tbl flm (1 A Pharma GmbH) – Monohydrát azitromycínu 

(zodpovedá 250 al. 500 mg azitromycínu) v 1 tbl obalenej filmom. Makrolidové antibiotikum; 

→azitromycín. 

Azithromycin Sandoz 100/5 ml a 250/5 ml
®
 plu por (Sandoz Pharmaceuticals) – Monohydrát 

azitromycínu 40,96 (zodpovedá 40 mg azitromycínu) v 1 ml perorálnej suspenzie. Makrolidové 

antibiotikum; →azitromycín. 

Azithromycin Sandoz 250 a 500
®
 tbl flm (Sandoz Pharmaceuticals) – Monohydrát azitromycínu 

(zodpovedá 250 al. 500 mg azitromycínu) v 1 tbl obalenej filmom. Makrolidové antibiotikum; 

→azitromycín. 

Azithromycin-Teva 200 mg/5 ml
®
 plu por (Teva Slovakia s.r.o.) – Hemietanolát monohydrátu 

azitromycínu (zodpovedá 40 mg azitromycínu) v 1 ml perorálnej suspenzie. Makrolidové 

antibiotikum; →azitromycín. 

azitromycín – (2R,3S,4R,5R,8R,10R,11R,12S,13S,14R)-2-etyl-3,4,10-trihydroxy-3,5,6,8,10,12,14-

heptametyl-15-oxo-11-{[3,4,6-trideoxy-3-(dimetylamino)-β-D-xylo-hexopyranoyyl]oxy}-1-oxa-6-

azacyklopentadec-13-yl 2,6-dideoxy-3-C-metyl-3-O-metyl-α-L-ribo-hexopyranozid, C38H72N2O12, Mr 

748,984; makrolidové antibiotikum. Odvodzuje sa od erytromycínu, od kt. sa však líši metylovou 

skupinou, kt. substituuje atóm dusíka, kt. Je inkorporovaný do laktónového kruhu, kt. sa takto stáva 

15-členný.  

 
Azidocillin 
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Indikácie – baktériové infekcie horných dýchacích ciest 

(sínusitída, faryngitída, tonzilitída, otitis media acuta), infekcie 

dolných dýchacích ciest (akút. bronchitída pneumónia získaná 

v komuinite), infekcie koţe a mäkkých tkanív, nekomplikované 

infekcie močovej rúry a krčka maternice vyvolané druhom 

Chlamydia trochomatis), týfus. Podáva sa aj v prevencii detí so 

zníţenou imunitou, pri uroinfekciách, ako je negonokoková.  

Prípravky – APO-Azithromycin
®
, Atizid

®
, ATM

®
, Azatril

®
, 

Azibiot
®
, Azicip

®
, Azifine

®
, Azi Sandoz

®
, Aziswift

®
, Azithromycin 1A Pharma

®
, Azithromycin 

Sandoz
®
, Azithromycin-Teva

®
, Azitrox

®
, Azocan

®
, Aztrin

®
, Bactizith

®
, Sumamed

®
, Sumamed Forte

®
, 

Zithromac
®
, Zithromax

®
, Zitrocin

®
, Zitromax

®
, Zmax

®
. 

Azitrox 250 a 500 mg
®
 tbl flm (Zentiva) – Azithromycinum dihydricum 262 al. 524 mg (zodpovedá 250 

al. 500 mg azitromycínu) v 1 tbl. obalenej filmom. Makrolidové antibiotikum; →azitromycín. 

Azomyr 0,5 mg
®
 sir (SP Europe) – Desloratadinum 0,5 mg v 1 ml sirupu. Antihistaminikum, kt. sa 

pouţíva na zmiernenie príznakov spojených sa alergickou rinitídou a chronickou idiopatickou 

urtikáriou; →desloratadín. 

Azomyr 5 mg
®
 lyo por (SP Europe) – Desloratadinum 5 mg v 1 dávke úperorálneho lyofilizátu. 

Antihistaminikum, kt. sa pouţíva na zmiernenie príznakov spojených sa alergickou rinitídou 

a chronickou idiopatickou urtikáriou; →desloratadín. 

Azomyr 5 mg
®
 tbl flm (SP Europe) – Desloratadinum 5 mg v 1 tbl obalenej filmom. Antihistaminikum, 

kt. sa pouţíva na zmiernenie príznakov spojených sa alergickou rinitídou a chronickou idiopatickou 

urtikáriou; →desloratadín. 

Azopt 10 mg/ml
®
 int opu (Alcon Pharmaceutical Ltd, o.z.) – Brinzolamidum 10 mg v ml očnej 

suspenznej uinstilácie. Inhibítor karboanhydrázy, antiglaukomatikum; →brinzolamid. 
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