M. – skr. na recepte l. misce! zmiešaj.
M-antigén – mukózny antigén vyskytujúci sa v baktériách tvoriacich hlien, napr. niekt. salmonelách.
M bunky – druh buniek v sliznici tenkého čreva. Prenášajú antigény do lymfatického tkaniva
Peyerových plátov.
M2 blokátory – protichrípkové antivirotiká, kt. inhibujú funkciu transmembránového M 2 protónového
kanála chríkobého vírusu (influenzavírusu). Kanál zabepečuje po endocytózer vírusu okyslenie jeho
vnútra, čo umoţňuje odpláštenie vírusu. Pôsobením M2 blokátorov sa zastavuje replikácia vírusu uţ
vo včasnej fáze. Pôsobí len proti vrusu A, nie B, kt. neobsahuje tento kanál.
®

Maalox tbl (sanofi-aventis Slovakia s.r.o.) – Magnesii hydroxidum 400 mg + Aluminii hydroxidum 400
mg v 1 ţuvacej tbl. Antacídum.
®

Mabcampath 10 a 30 mg con inf (Genzyme) – Alentuzumabum 10 al. 30 mg v 1 amp. Monoklonová
protilátka, cytostatikum, kt. sa pouţíva v th. chron. lymfatickej leukémii, kde sa pri th. alkylačnými
látkami nedosiahlaúprava stavu al. sa po th. fludarabíniumdihydrogénfosfátom dosiahla len krátka
remisia (menej ako 6 mes.).
®

Mabron 50 mg cps (Medochemie s.r.o.) – Tramadoli hydrochloridum 50 mg v 1 cps. Analgetikum,
anodynum; tramadol.
®

Mabron sol inj (Medochemie s.r.o.) – Tramadoli hydrochloridum 100 mg v 1 amp. (2 ml).
Analgetikum, anodynum; tramadol.
®

MabThera 100 a 500 mg con inf (Roche Registration Limited) – Rituximab 100 mg/10 ml v inj.
liekovke na jednorazové pouiţitie. Inj. striekačka obsahuje 500 mg/50 ml (V 1 ml je 10 mg
rituximabu). Antineoplastikum. Non-Hodgkinov lymfóm: dosiaľ neliečení pacienti v III. – IV. štádiu
folikulového lymfómu v kombinácii s chemoterapiou. Udrţovacia th. pri relapsujúcom/refraktérnom
folikulovom lymfóme s odpoveďou na indukčnú th. chemoteraqpiou al. bez th. prípravkom
MabThera. Monoterapia je indikovaná v štádiách II – IV folikulového lymfómu, u pacientov
rezistentných na chemoterapiu al. pacientov, kt. sa nachádzajú v druhom al. ďalšom relapse po
chemoterapii. Th. pacientov s CD20 pozit. difúznym B-veľkobunkovým non-Hodgkinovým lymfómom
v kombinácii s CHOP chemoterapiou. Reumatoidná artritída: V kombinácii s metotrexátom na th.
dospelých pacientov s aktívnou formou reumatoidnej artritídy ťaţkého stupňa, kt. neodpovedali
adekvátne al. netolerovali th. inými antireuamtikami, kt. modifikujú priebeh choroby vrátane jedného
al. viacerých inhibítorov TNF.
®

Macmiror Complex ung vag (Polichem S.A.) – Nifuratelum 10 mg + Nystatinum 4 000 000 IU v 100
g vagínovej masti. Gynekologikum, antibiotikum, kt. sa pouţíva v kombinovanej th. vulvovagínových
infekcií vyvolaných kandidou, trichomonádami a baktériami.
®

Macmiror Complex tbl obd (Polichem S.A.) – Nifuratelum 200 mg v 1 obalenej tbl. Gynekologikum,
antibiotikum, kt. sa pouţíva v kombinovanej th. vulvovagínových a leukorey vyvolaných baktériami,
trichomonádami, hubami, moníliou, ako aj th. infekcií močových ciest, črevnej amebózy a giardózy.
®

Macugen 0,3 mg sol inj (Pfizer Limited) – Pegaptanibum natricum 1,65 mg (zodpovedá 0,3 mg
voľnej bázy oligonukleotidu) v nominálnom objeme 0,09 ml inj. rozt. Oftalmologikum, kt. sa pouţíva
v th.neovaskulárnej (vlhkej) vekom podmienenej degenerácie makuly (age related macular
degeneration, AMD); pegaptanid.
macula lutea – ţltá škvrna, terčík na sietnici asi 4 mm laterálne od discus n. optici, je okrúhleho al.
oválneho tvaru, veľkosti asi 3 mm. V strede je priehlbina (fovea centalis), kt. je miestom
najostrejšieho videnia (maximálne nahromadenie vysoko diferencovaných čapákov, z kt. kaţdý je
spojený s jednou bipolárnou a potom ganglionovou bunkou). Nie sú tu viditeľné nijaké cievy. Ţlté

sfarbenie je na mŕtvole. Pri beţnej oftalmoskopii je červenšia. Zmeny na m. l. sú viditeľné pri
mnohých hcorobách (makulárna degenerácia).
®

Madopar Dispensible 125 mg tbl dsp (Roche Slovensko s.r.o.) – Levodopum 100 mg + Besnerazidi
hydrochloridum 28,50 mg (zodpovedá 25 mg benserazidu) v 1 dispergovanej tbl. Pouţíva sa v th.
Parkinsonovej choroby; benserazid.
®

Madopar HBS 125 mg cps mod (Roche Slovensko s.r.o.) – Levodopum 100 mg + Benserazidi
hydrochloriodum 28,5 mg (zodpovedá 25 mg) v 1 cps. Antiparkinsonikum; benserazid.
®

Magne B6 Premium tbl flm (sanofi-aventis Pharma Slovakia s.r.o.) – Magnéziumcitrát 618,43
2+
(zodpovedá 100 mg Mg ) + pyridoxíniumchlorid 10 mg (vitamín B6) v 1 tbl. obalenej filmom.
Suplement horčíka.
®

Magne-B6 sol por (Sanofi-Synthelabo) – Magnesii lactas trihydricus 186 mg + Pyridoxini
hydrochloridum 10 mg + Magnesii pidolas 936 mg v 1 amp. (10 ml rozt.). Suplement horčíka.
®

Magne-B6 tbl obd (Sanofi-Synthelabo) – Magnesii lactas trihydricus 470 mg + Pyridoxini
hydrochloridum 5 mg v 1 tbl. obalenej filmom. Suplement horčíka.
®

Magnerot tbl (Worwag Pharma & Co KG) – Magnesii orotas dihydricus 500 mg (zodpovedá 2,7 mval,
1,35 mmol al. 32,8 mg horčíka) v 1 tbl. Suplement horčíka. Podáva sa pri poruchách svalovej
a srdcovej činnosti vybvolanej nedostatkom Mg, ako sú svalové kŕče, tetanus al. angina pectoris.
Th. nedostatku Mg vyvolanmá jednostrannou výţivou al. uţívaním rôznych liekov (antikoncepčných
prípravkov, diuretík al. laxatív), pri alkoholizme al. nedostatočnej kompenzácii zvýšenej potreby
horčíka (dojčenie, stres), pčoas gravidity (riziko predčasného pôrodu, preeklampsia), pri niekt.
arytmiách z predávkovania kardioglykozidmi a pri ateroskleróze.
®

Magnesium sulfuricum Biotika 10 a 20 % sol inj obd (Biotika a.s.) – Magnesii sulfas heptahydricus
1000 al. 2000 mg v 10 ml inj. rozt. Iónový prípravok, myorelaxans, kt. sa podáva pri kŕčových
stavoch a sklone k nim, hypomangeziémii, chron. alkoholizme, dlhodobej parenterálnej výţive,
dlhodobej diuretickej th., v tokolytickej th.
®

Magrilan 20 mg cps (Medochemie s.r.o.) – Fluoxetini hydrochloridum 22,4 mg (zodpovedá 20 mg)
v 1 cps. Antidepresívum; fluoxetín.
®

Magurol 1, 2 a 4 mh tbl (Medochemie s.r.o.) – Doxazosini mesilas 1,21; 2,43 al. 4,86 mg
(zodpovedá 1, 2 al. 4 mg doxazosínu) v 1 tbl. Chinazolínový alfablokátor, pouţíva sa v th.
hypertenzie a benígnej hyperplázie prostaty.
mail – inform. elektronický list, správa, list posielaný elektronickou poštou.
mail server – inform. sluţba poskytujúca elektronickú poštu.
mail server – inform. server, sluţba poskytujúca elektronickú poštu. Ukladá sa na nej doručená
elektronická pošta a prostredníctvom nej sa distribuuje odoslaná pošta. Pošta ostáva na mail
serveri, aţ pokiaľ sa naň nenapojíme a nedownloadujeme ju do nášho počítača.
mailing list – inform. diskusné skupiny, sluţba umoţňujúca komunikáciu medzi jednotlivými
záujemcami niekt. špecifickej oblasti.
mailovací program – inform. program na prácu s elektronickou poštou.
makrolidy – skupina makrocyklických zlúčenín utvorených rozšírením bočného reťazca
o mnohopočetné propionáty a uzavreté do laktónového kruhu (typicky 12, 14, 16). Sú často
glykované. Mnohé z nich sú antibiotiká, skr. MAK. Patria sem: I. generácia: gentamycín, jozamycín,
spiramycín; II. generácia: azitromycín, diritromycín, klaritromycín, roxitromycín.
Zoznam makrolidov

Azalid
Kitasamycín
PristanamycínIIA
Azitromycín
Kandicidín
Rokitamycín
Bjamieson
Klaritromycín
Roxitromycín
Boromycín
Makrocín
Solitromycín
Brefeldín A
Mepartricín
Spiramycín
Diritromycín
Midekamycín
Streptogranín A
Erytromycín
Miokamycín
Streptovaricín
Fidaxomicín
Nargecinín
Troleandomycín
Filipín
Olendomycín
Tulatromycín
Fluritromycín
Oligomycín
Tylozín
Jozamycín
Pentamycín
Virginiamycín
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Prehľad makrolidových antibiotík
Amfotericín B
Antimycín A
Brefeldín A
Cytochlazíny
Cytochalazín B
Cytochalazín D
Epotilóny
Erytromcyín
Azitromycín
Erytromycínestolát
Erytromycínetylsukcinát
Ketolidy
Klaritromycín
Roxitromycín
Ivermektín
Jozamycín

Kandicidín
Leukomycíny
Kitazamycín
Spiramycín
Lucenzomycín
Mepartricín
Miokamycín
Natamycín
Nystatín
Oleandomycín
Troleandomycín
Oligomycíny
Rutamycín
Sirolimus
Takrolimus
Tylozín

®

Maltofer Fol tbl mnd (Vifor France SA) – Polymaltosum ferricum (ţelezo vo forme polymaltózového
komplexu hydroxidu ţelezitého) 100 mg + Acidum folicum 0,35 mg v 1 tbl. Antianemikum, kt. sa
podáva v th. a prevencii nedostatku ţeleza a kys. listovej, počas gravidity, po pôrode (počas
laktácie).
®

Maninil 1,75; 3,5 a 5 mg tbl (Berlin-Chemie AG, Menarini) – Glibenclamidum micronisatum 1,75; 3,5
al. 4 mg v 1 tbl. Perorálne antidiabetikum; glibenklamid.
®

Maprolu 10 a 75 tbl flm (Hexal AG) – Maprotilini hydrochloridum 10 al. 75 mg v 1 tbl. obalenej
filmom. Antidepresívum; maprotilín.
®

Marvelon N tbl (Organon Agencies B.V.) – Dezogestrel 0,15 mg + Etinylestradiol 0,03 mg v 1 tbl.
Perorálny antikoncepčný prostriedok.
mastocytóm – hemoblastóm mastocytového radu, nádor zo ţírnych buniek. Je to zriedkavý
uzlíčkovitý nádor koţe ţltohnedej farby, kt. môţe mať tvar makuly al. papuly a môţe sa vyskytovať v
solitárnej al. mnohopočetnej forme. Mnohopočetná forma je totoţná s urticaria pigmentosa.
Vyskytuje sa u dospelých, u mladých osôb a solitárna forma najviac u detí (niekedy je prítomná od
narodenia). Typickým príznakom je pruritus, kt. vzniká vylučovaním mediátorov ţírnych buniek.
Histol. sa zisťuje infiltrácia kória ţírnymi bunkami, kt. sa znázorňujú po špeciálnom farbení
parafínových rezov (Giemsovo farbenie, toluidínová modrá a histochemická reakcia na
chlóracetátesterázu). V priebehu ochorenia môţe nastať nádorová infiltrácia kostnej drene a
vnútorných orgánov, čo znamená prechod k malígnej mastocytóze.

mastocytóza – hemoblastóza mastocytového radu. Malígna mastocytóza je generalizovaný nádor
zo ţírnych buniek, kt. prebieha najprv pod obrazom urticaria pigmentosa, príp. s leukemickým
vyplavovaním nádorových elementov. Niekedy vzniká prim. v dlhých kostiach. Nádorová infiltrácia
postihuje najviac koţu a orgány hemopoézy podobne ako pri iných hemoblastózach – slezinu,
lymfatické uzliny a pečeň. V mieste leukemickej infiltrácie vzniká často fibróza – napr. fibróza v
pečeni, osteoskleróza kostí ap.
®

Mastu S Forte sup (Stada Arzneimittel) – Bufexamacum 250 mg + Bismuthi subgallas 100 mg +
Titania dioxidum 100 mg + Lidocainum hydrochloridum monohydricum 10 mg v 1 čapíku.
Antihemoroidálium. Podáva sa v th. I. a II. stupňa hemoroidov, akút. fisúry anusu, akút. a chron.
prurite anusu, zápalových procesoch okolo a vnútri rekta (proktitída).
®

Mastu S ung rec (Stada Arzneimittel) – Bufexamacum 50 mg + Bismuthi subgallas 50 mg + Titania
dioxidum 50 mg + Lidocainum hydrochloridum monohydricum 5 g masti. Antihemoroidálium. Podáva
sa v th. I. a II. stupňa hemoroidov, akút. fisúry anusu, akút. a chron. prurite anusu, zápalových
procesoch okolo a vnútri rekta (proktitída).
®

Matrifen 12, 25, 50, 75 a 100 g/h emp tdm (Stada Arzneimittel) Fenantyl 1,38 mg v náplasti 4,2 cm
2
a uvoľňuje 12 g fenantylu v 1 transdermálnej náplasti, resp. 2,75 mg fenantylu v náplasti 8,4 cm
2
a uvoľňuje 25 g fenantylu; 5,50 mg fenantylu v náplasti 16,8 cm a uvoľňuje 50 g fenantylu; 8,25
2
2
mg fenantylu v náplasti 25,2 cm a uvoľňuje 75 g fenantylu/h; 11,0 fenantylu v náplasti 33,6 cm
a uvoľňuje 100 g fenantylu/h. Analgetikum, opiát. Podáva sa pri ťaţkej chron. bolesti, kt. sa dá
primerane kontrolovať len opioidovými analgetikami.
2

®

Maxalt 5 a 10 mg tbl (Frosst Ibérica S.A.) – Rizatriptanum 5 al. 10 mg (zodpovedá 7,3 al. 14,5 mg
rizotriptani benzoas) v 1 tbl. Antimigrenikum. Podáva sa v th. akút. záchvatov migrény.
®

Maxalt RPD 5 a 10 mg tbl (Frosst Ibérica S.A.) – Rizatriptanum 5 al. 10 mg (zodpovedá 7,3 al. 14,5
mg rizotriptani benzoas) v 1 dávke perorálneho lyofilizátu. Antimigrenikum. Podáva sa v th. akút.
záchvatov migrény.
®

Maxiprime 1 a 2 g plv ino (Bristol-Myers Squibb spol. s r.o.) – Cefepimi dihydrochloridum
monohydricum 1189,2 mg (zodpovedá 1 g cefepimu) al. 2378,4 mg (zodpovedá 2 g) cefepimu v 1
inj. liekovke. Cefalosporínové antibiotikum IV. generácie na systémové pouţitie, kt. sa podáva pri
infekciách dolných dýchacích ciest (pneumónia, bronchitída), močových ciest vrátane pyelonefritídy,
koţe a äkkých tkanív, infekciách brušnej dutiny, ţlčových ciest, gynekologických infekciách,
septických stavoch, v profylaxii pri intraabdominálnych chir. výkonoch. U detí od 2 r. sa podáva pri
penumónii, infekcii močových ciest, pyelonefritíde, infekciách kioţe a mäkkých tkanív, septických
stavoch, baktériovej meningitííde; cefepim.
MBC – skr. angl. minimal bactericidal concentration min. baktericídna koncentrácia, koncentrácia
antibiotika, pri kt. sa dosiahne usmrtenie mikroorganizu. Na podmienky in vivo je dôleţitý údaj o
plazmatickej koncentrácii antibiotika.
Mbone – inform. skr. angl. Multicast Backbone, veľmi rýchle internetovské spojenie, ktoré je schopné
prenášať video a audio. Je to vlastne sieť hostiteľských počítačov, ktoré spolu komunikujú
prostredníctvom techniky IP multicast.
mebeverín – (RS)-4-(etyl[1-(4-metoxyfenyl)propan-2-yl]amino)butyl 3,4-dimetoxybenzoát, C25H35NO5,
Mr 466,01; muskulotropnéé antispazmodikum bez atropínových
neţiaducich účinkov. Pouţíva sa v th. colon irritabile, v th.
®
spazmov GIT následkom organických porúch (Colofac ,
®
®
Duspatal , Duspatalin ).
Mebeverín

®

Meclopin 1 a 2 g plv ino (Bristol-Myers Squibb spol. r. o.) – Cefepimi dihydrochloridum
monohydricum 1189,2 mg al.2378,4 mg (= 1 g al. 2 cefepimu) v 1 inj. liekovke. Cefalosporínové
antibiotikum IV. generácie na parenterálne podanie. Pouţíva sa v th. infekcií dolných dýchacích
ciest (pneumónia, bronchitída), močových ciest vrátane pyelonefritídy, koţe a mäkkých tkanív,
brušnej dutiny, ţlčových ciest, gynekologických infekcií, septických stavov, baktériovej meningitídy.
®

Medipyrin 120 mg/5 ml sir (Medicamenta a.s.) – Paracetamolum 120 mg v 5 ml sirupu.
Analgetikum, antipyretikum; paracetamol.
®

Medipyrin 250 sup (Medicamenta a.s.) – Paracetamolum 250 mg v 1 čapíku. Analgetikum,
antipyretikum; paracetamol.
®

Medipyrin EFF 500 mg tbl eff (Medicamenta a.s.) – Paracetamolum 500 mg v 1 šumivej tbl.
Analgetikum, antipyretikum; paracetamol.
®

Medoclav 375 a 625 mg, resp. 1 g tbl flm (Medochemie s.r.o.) – Amoxicillinum trihydricum 287, 574
al. 875 mg (zodpovedá 250, 500, resp. 1 g) + Kalii clavulinas 149 mg (zodpovedá 125 mg kyseliny
kvavulánovej) v 1 tbl. obalenej filmom. Antibiotikum, kt. sa pouţíva v krátkodobej th. infekcií horných
a dolných dýchacích ciest, urogenitálnych infekcií, infekcií kostí a kĺbov, iných infekcií (napr. septický
potrat, intraabdominálna sepsa); amoxicilín.
®

Medoclav 156,25 mg a Medoclav Forte 312,50 mg plv sus (Medochemie s.r.o.) – Amoxicillinum
trihydricum 143 al. 287 mg (zodpovedá 125 al. 250 mg) + Kalii clavulinas 37,25, resp. 74,5 mg
(zodpovedá 31,25, resp. 62,5 mg kyseliny kvavulánovej) v 5 ml suspenzie. Antibiotikum, kt. sa
pouţíva v krátkodobej th. infekcií horných a dolných dýchacích ciest, urogenitálnych infekcií, infekcií
kostí a kĺbov, iných infekcií (napr. septický potrat, intraabdominálna sepsa); amoxicilín.
®

Medocriptine tbl (Medochemie s. r. o.) – Bromocriptini mesilas (=25 mg bromokriptínu) v 1 tbl.
Inhibítor prolaktínu. Pouţíva sa na potlačenie laktácie, pri hyperprolaktinémii u muţov
s gonadotropizmom a/al. galaktoreou u muţov a ţien, pri infertilite ţien s hyperprolaktinémiou a bez
nej, pri adenómoch secernujúcich prolaktín, pri cyklických benígnych ochoreniach prsníkopv, pri
cyklických menštruačných poruchách, pri premenštruačnom syndróme, idopatickej Parkinsonovej
choroby v kombinácii s levodopou, ako doplnok chir. th. a/al. rádioterapie pri akromegálii.
®

Medofloxine 200 mg tbl flm (Medochemie s.r.o.) – Ofloxacinum 200 mg v 1 tbl. obalenej filmom.
Antibiotikum, kt. sa pouţíva v th. nekomplikovanej cervikálnej a uretrálnej kvapavky, negonokokovej
cervicitíde a uretritíde, infekciách koţných, dolných dýchacích ciest, mäkkých tkanív, horných
a dolných močových ciest; ofloxacín.
®

Medoflucon 50, 150 a 200 mg cps (Medochemie s.r.o.) – Fluconazolum 50, 150 al. 200 mg v 1 cps.
Systémové antimykotikum, kt. sa pouţíva v th. kandidózy koţe a slizníc, systémových kandidóz,
kryptokokózy, pri AIDS ako udrţiavacia th. v prevencii kryptopkokovej infekcie, prevencii hubových
infekcií u imunokompromitovaných pacientov; →flukonazol.
®

Medostatin tbl (Medochemie s.r.o.) – Lovastatinum 20 al. 40 mg v 1 tbl. Antihyperlipoproteinemikum
zo skupiny statínov. Podáva sa v th. prim. hypercholesterolémie (hyperlipoproteinémia typu
IIa a IIb), ischemickej choroby srdca s hypercholesterolémiou, na zníţenie rizika vzniku infarktu
myokardu pri revaskularizačných výkonoch na srdci, kombinovanej hypercholesterolémii
a hypertriacylglyceorlémii, ako doplnok diétnych postupov pri homozygotnej familiárnej
hypercholesterolémii; →lovastatín.
®

Medotrigin 25, 50, 100 a 200 mg tbl (Medochemie s.r.o.) – Lamotrigin 25, 50, 100 al. 200 mg v 1 tbl.
Antiepileptikum; lamotrigín.

®

Medrin tbl (Zentiva, Česko) – Embramini teoclas 25 mg v 1 tbl. Antiemetikum, antivertiginózum.
Podáva sa v th. Menièrovho syndrómu, tinitu, závratov, pri vracaní rôznej etiológie (okrem org.
porúch GIT), pri kinetózach, hypersenzitívnych reakciách pri ţihľavke, atopickej dermatitíde,
glaukóme s uzavretým uhlom, pri retencii moču, hypertrofii prostaty, pyloroduodenovej obštrukcii,
colitis ulcerosa. Zvýšená opatrnosť je ţiaduca pri kardiovaskulárnych chorobách a epilepsii, v 1.
trimestri gravidity, dojčení. A u detí do 2 r.; →embramín.
®

Medrol tbl (Pharmacia & Upjohn) – Metylprenizolón 4, 16, 32 a 100 mg v 1 tbl. Perorálny
glukokortikoid, kt. sa pouţíva pri hypokorticizme, kongenitálnej hyperplázii kôry nadobličiek,
nehnisavej tyreoiditíde, hyperkaliémii spojenej s rakovinou, reumatických chorobách (napr. pri akút.
reumatickej karditíde, polymyalgia rheumatica, veľkobunkovej artritíde, reumatickej spondylitíde),
burzitíde, poúrazovej osteoartritíde, synovitíde pri osteoartritíde, epikondylitíde, kolagenóze,
psoriáze, systémovom lupus erythematosus, polymyozitíde, mycosis fungoides, seboroickej
dermatitíde; →metylprednizolón.
Medzinárodná klasifikácia funkčných porúch, postihnutia a zdravia – MKF (angl. International
Classification of Functioning, Disability and Health, ICF)
R. 2006 bola v Prahe prijatá táto definícia postihnutia (neschopnosti, disability): Postihnutie je
zníţenie funkčných schopností na úrovni tela, jedinca alebo spoločnosti, ktorá vzniká, keď sa občan
so svojím zdravotným stavom (zdravotnou kondíciou) stretáva s bariérami prostredia. MKF
neklasifikuje osoby, ale opisuje a klasifikuje situácie kaţdého človeka v rôznych okolnostiach,
vzťahujúcich sa na chorobu. V novembri 2007 sa na konferencii v Miláne v rámci projektu EU
„Meranie zdravia a postihnutia“ (Measuring Health and Disability in Europe, MHADIE) prijala MKF
ako základná metodika hodnotenia funkčných schopností osôb s postihnutím.
Klasifikácia neutvára kategóriu „menejcenných“ osôb a pri ich označovaní nie je jednotnosť (v
češtine sa napr. presadzuje nedevalorizujúci termín disabilita). Staršie pojmy zahŕňaujú „poruchu“
(impairment), „handikep“ a „invaliditu“.
MKF má 2 časti: 1. funkčná schopnosť a postihnutie (patria sem telesné funkcie a štruktúry, ako
aj aktivity a participácie); 2. spolupôsobiace faktory (environmentálne a osobné).
Definícia jednotlivých zloţiek:
Telesné funkcie – fyziol. funkcie telových systémov vrátane psychických.
Telesné štruktúry – anat. Časti tela, ako orgány, končatiny a ich súčasti.
Poruchy – problémy telových funkcií al. štruktúr, ako je významná odchýlka al. strata
Participácia – zapojenie do ţivotnej situácie.
Aktivita a jej limity – ťaţkosti, kt. človek môţe mať pri vykonávaní aktivít.
Participácia a jej obmedzenie – problémy, kt. človek môţe preţívať pri zapojení do ţivotných situácií
Faktory prostredia – faktory, kt.- utvárajúú fyzické a sociálne faktory a postoje ľudí, kde ľudia ţivňjú
a uskutočňujú svoje ţivoty
MKF je nástroj pouţiteľný na evidenciu, incidenciu a prevalenciu postihnutia a utvorenie
a dostupnosť v oblasti sociálnej, vzdelávaní i zamestnanosti. Dá sa pouţiť aj v klinike na sledovanie
liečby, hodnotenie pracovnej schopnosti, pri rehabilitácii na hodnotenie funkčných schopností,
kapacity a výkonu jednotlivca, pri hodnotení výstupov a úspešnosti rehabilitácie, integrácie na trhu
práce, pri meraní výstupu kvality ţivota a faktorov prostredia.
Medzinárodná klasifikácia chorôb-10 – MKCH (angl. International Classification of Disease-10, ICD10) klasifikačný systém, v kt. sú v 21 kapitolách uvedené štatistické poloţky všetkých chorôb
a stavov, slúţiaci potrebám pre údaje o zdravotnej starostlivosti a mortalite. Revízie MKCH
vykonáva SZO. Súčasná 10. revízia pouţíva alfanumerický kódovací systém; Označenie obsahuje
písmeno a číslicu. Sú to kapitoly:

A00 – B99 infekčné a parazitárne choroby
C00 – D48 nádory
D50 – D89 choroby krvi a krvotvorných orgánov

K00 – K93 choroby tráviacej sústavy (K00 - K93)
L00 – L99 choroby koţe a podkoţného tkaniva
M00 – M99 choroby svalovej a kostrovém sústavy

a daktoré poruchy imunitných mechanizmov
E00 – E90 choroby ţliaz s vnútorným vylučovaním,
výţivy a premeny látok

N00 – N99 choroby močovej a pohlavnej sústavy
O00 – O99 ťarchavosť, porod a popôrodie
P00 – P96 daktoré choroby vznikajúce v periantál. perióde

F00 – F99 duševné poruchy a poruchy správania

Q00 – Q99 vrod. chyby, deformácie a chromoz. anomálie

G00 – G99 choroby nervového systému

R00 – R99 subj. a obj. príznaky, abnormálne klin. a lab.

H00 – H59 choroby oka a jeho adnexov

nálezy nezatriedené inde

H60 – H95 choroby ucha a hlávkového výbeţku

S00 – T98 poranenia, otravy a iné následky vonk. príčin

I00 – I99

V01 – Y98 vonkajšie príčiny chorobnosti a úmrtnosti

choroby obehovej sústavy

J00 – J99 choroby dýchacej sústavy

Z00 – Z99 faktory ovplyvňujúce zdrav. stav a styk so zdrav.
sluţbami
,

Medzinárodná sústava jednotiek SI (Système International d Unites) – sústava zákonných meracích
jednotiek, stanovuje jednotky fyz. veličín pre vedu, techniku, školstvo a zdravotníctvo. Vychádza
z praktickej sústavy MKSA (Giorgiho sústavy, kt. má za zákl. veličinu dĺţky – meter, hmotnosti –
kilogram, času – sekundu a intenzity elektrického prúdu – ampér. U nás sa zaviedla zákonom č.
35/62 Zb z r. 1962 a normou ČSN 011300 s platnosťou od 1. januára 1980.
Jednotky SI moţno rozdeliť na základné, odvodené a násobné, resp. podielové. Okrem toho sa
môţu pouţívať aj mimosústavové – vedľajšie jednotky.
Základné jednotky sú definované pre 7 zákl. veličín (tab. 1).
Tab. 1. Základné jednotky sústavy SI
Jednotka

Značka

meter

m

Veličina
dĺţka

Definícia
Meter je dĺţka, ktorá sa rovná 1 650 763,73 vlnovej dĺţky ţiarenia šíriaceho
sa vo vákuu, zodpovedajúceho prechodu medzi hladinami 2p10 a 5d5 atómu
kryptónu 86.

kilogram

kg

hmotnosť

Kilogram je hmotnosť rovnajúca sa hmotnosti medzinárodného prototypu
uloţeného v Medzinárodnom úrade pre miery a váhy v Sevres.

sekunda

s

čas

Sekunda je čas trvania 9 192 631 770 periód ţiarenia, ktoré prislúcha
prechodu medzi dvoma veľmi jemnými hladinami základného stavu atómu
cézia 133.

ampér

A

elektrický

Ampér je stály elektrický prúd, ktorý pri prechode dvoma rovnobeţnými,

prúd

priamymi, nekonečne dlhými vodičmi zanedbateľného prierezu umiestnenými
vo vákuu vo vzdialenosti 1 ml vyvolá medzi týmito vodičmi silu, ktorá sa
rovná 2.10

–7

N na 1 m dĺţky.

kelvin

K

teplota

Kelvin je 273,16 časť termodynamickej teploty trojného vodu vody.

mol

mol

látkové

Mol je mnoţstvo látky, ktoré obsahuje práve toľko elementárnych jedincov

mnoţstvo

(entít), koľko je atómov v 0,012 uhlíka 12.

svietivosť

Kandela je svietivosť čierneho telesa v kolmom smere k povrchu, ktorého

kandela

cd

2

veľkosť je 1/600 000 m pri teplote tuhnúcej platiny, pri tlaku 101 325 Pa.

Doplnkové jednotky sú také, o ktorých Generálna konferencia pre váhy a miery dosiaľ nerozhodla,
či majú byť zaradené k základným alebo odvodeným jednotkám. Sú to jednotky rovinného
a priestorového uhla – radián a steradián.

Odvodené jednotky vznikajú pomocou fyzikálnych definičných vzťahov zo základných
a doplnkových jednotiek. Na utvorenie ďalších odvodených jednotiek sa môţu pouţiť odvodené
jednotky, ktoré majú samostatný názov. Odvodené jednotky sú koherentné vzhľadom na jednotky
základné, resp. doplnkové. Norma ČSN 01 1300 uvádza aj niektoré z odvodených jednotiek (tab. 2).
Ďalšie odvodené jednotky stanovujú ostatné normy v príslušných vedných a technických odboroch.
Sú to ČSN 01 1302 (mechanika), 01 1303 (termodynamika), 01 1304 (akustika), 01 1305
(elektrotechnika), 01 1308 (atómová a jadrová fyzika), 01 1711 (svetelné a fotometrické jednotky)
a ďalšie.
Násobné a podielové jednotky sa tvoria pomocou predpôn uvedených v tab. 3.
Vedľajšie jednotky nepatria do SI, ale norma povoľuje ich pouţívanie. Tieto jednotky sú
koherentné so základnými alebo doplnkovými jednotkami SI. Ďalšie predpony na tvorenie mien
násobkov a podielov jednotiek podľa mocniny desiatky sú: hekto h = 102, centi c = 10–2, deci d = 10–1
a deka da = 10). Moţno pouţívať aj jednotky kombinované z jednotiek SI a jednotiek vedľajších,
–1
–1
napr. km.h alebo l.min.min ap.

Tabuľka 2. Odvodené jednotky
Veličina
názov

Jednotka

Fyzikálny rozmer

značka

plošný obsah

m

2

štvorcový meter

M

objem

m

3

kubický meter

m

vlnočet

m

–1

recipročný meter

M

frekvencia

s

hertz

s

rýchlosť

m.s

meter za sekundu

m.s

uhlová rýchlosť

rad.s

–1

radián za sekundu

rad.s

zrýchlenie

m.s.

–2

meter za sekundu na druhú

m.s

uhlové zrýchlenie

rad.s

–2

radián za sekundu na druhú

rad.s

hustota

kg.m

–3

kilogram na kubický meter

kg.m

merný objem

m .kg

kubický meter na kilogram

m .kg

sila

N

newton

m.kg.s

tlak, napätie

Pa

pascal

m .kg.s

dynamická viskozita

Pa.s

pascalsekunda

m .kg.s

kinematická viskozita

m .s

meter na druhú za sekundu

M .s

energia, práca, teplo

J

joule

m .kg.s

výkon

W

watt

m .kg.s

moment sily

N.m

newtonmeter

m .kg.s

povrchové napätie

kg.s

newton na meter

kg.s

elektrický náboj

C

coulomb

C

hustota elektrického náboja

C.m

coulomb na kubický meter

m .s.A

–1
–1

3

–1

–1

2

–2

3

2
3

–1

–1
–1
–1

–2
–2

–3

3

–1
–2

–1

–2

–1

–1

2

–1

2

–2

2

–3

2

–2

–2

–3

elektrické napätie, potenciál

V

intenzita elektrického poľa

V.m

elektrický odpor

–3

2

–1

volt

m .kg.s .A

volt na meter

m.kg.s .A



ohm

m .kg.s .A

elektrická vodivosť

S

siemens

m .kg .s .A

elektrická kapacita

F

farad

m .kg .s .A

elektrická induktancia

C/m

coulomb na štvorcový meter

m .s.A

permitivita

F.m

farad na meter

m .kg .s .A

indukčnosť

H

henry

m .kg.s .A

permeabilita

H.m

henry na meter

m.kg.s .A

magnetický indukčný tok

W

weber

m.kg.s .A

magnetická indukcia

T

tesla

kg.s .A

intenzita magnetického poľa

A.m

ampér na meter

m .A

tepelná kapacita

J.K

joule na kelvin

M .kg.s .K

molová vnútorná energia

J.mol

joule na štvorcový meter

m .kg.s .mol

hustota tepelného poľa

W.m

–2

watt na štvorcový meter

kg.s

ţiarivosť

W.sr

–1

watt na steradián

m .kg.s r

svetelný tok

lm

lumen

cd.sr

osvetlenie

lx

lux

m .cd.sr

jas

cd.m

kandela na štvorcový meter

m .cd

aktivita

Bq

becqerel

s

oţiarenie (expozícia)

C.kg

coulomb na kilogram

kg .s.A

dávka

Gy

gray

m .s

dávková rýchlosť

Gy.s

gray za sekundu

m .s

–1

–2

–1

–1

–1

–1
–1

–2

–1

–1

–3

–1

–3

2

–2

–2

–1

3

2

–2

–1

4

2

4

–2

–2
–3

–1

–2

–2

–1

2

–2

–2

–2

–1

–1

–1

2

–2

2

–2

–1
–1

–3
–3 –1

2

–2
–2

–1
–1

2

–2

2

–3

Tab. 3. Predpony na tvorenie mien násobkov a podielov jednotiek SI podľa tretej mocniny desiatky

názov

Násobok

Pôvod

Prepona
značka

tera-

T-

g. teras nebeské znamenie

1012

giga-

G-

g. gigas obor

109

mega-

M-

g. megas veľký

106

kilo-

k-

g. chilios tisíc

103

mili-

m-

l. mille tisíc

10–3

mikro-

-

g. mikros malý

10–6

nano-

n-

tal. nano trpaslík

10–9

piko-

p-

tal. piccolo maličký

10–12

Femto

f-

švéd. femton pätnásť

10–15

atto-

a-

švéd. aderton osemnásť

10–18

medzistavcová platnička – [l. discus intervertabralis] pruţná doštička z vláknitej chrupky medzi
dvoma stavcami chrbtice. Svojou pruţnosťou tlmí nárazy, ktorým je chrbtica vystavená napr. pri
skoku al. behu. Tvorí ju väzivový prstenec (anulus fibrosus), kt. obklopuje ţelatinózne dreňové jedro
(nucleus pulposus). S pribúdajúcim vekom a vplyvom vzpriameného postoja človeka vniklajú na m. .
degeneratívne zmeny, kt. môţu vyústiť aţ k jej prietrţi (prolaps); →
®

Megace 160 mg tbl (Bristol-Myers Squibb spol. s r.o.) – Megestroli acetas 160 mg v 1 tbl. Derivát
progesterónu s antineoplastickým účinkom, kt. sa pouţíva v paliatívnej th. pokročilého karcinómu
prsníka al. endometria, v th. anorexie a straty hmotnosti pri zhybných nádoroch al. AIDS;
→megestrol.
®

Megamox 156 a 312 Forte plv sir (Hikma Pharmaceuticals) – Amoxycillinum 125 mg (Trihydras) +
Acidum clavulanicum 31,25 mg (Kalii clavulanas) v 5 ml sirupu. 312 Forte: Amoxycillinum 250 mg
(ut Trihydras) + Acidum clavulanicum 62,5 mg (ut Kalii clabulanas) v 5 ml sirupu. Antibiotikum, kt. sa
pouţíva v th. infekcií vyvolaných baktériami citlivými na amoxycilín: infekcie horných a dolných
dýchacích ciest, urogenitálneho systému, koţe a mäkkých tkanív, rán, abscesy a i.; →amoxycilín.
®

Megamox 625 Forte tbl (Hikma Pharmaceuticals) – Amoxycillinum 500 mg (ut Trihydras) + Acidum
clavulanicum 125 mg (ut Kalli clavulanas) v 1 tbl. Antibiotikum, kt. sa pouţíva v th. infekcií
vyvolaných baktériami citlivými na amoxycilín: infekcie horných a dolných dýchacích ciest,
urogenitálneho systému, koţe a mäkkých tkanív, rán, abscesy a i.; →amoxycilín.
®

Megamox Duo plu por (Hikma Pharmaceuticals) – Amoxycillinum 400 mg + Acidum clavulanicum 57
mg v 5 ml perorálnej suspenzie. Antibiotikum, kt. sa pouţíva v th. infekcií vyvolaných baktériami
citlivými na amoxycilín: infekcie horných a dolných dýchacích ciest vrátane ORL infekcií, napr.
tonsillitis recurrens, bronchitída, lobárne neumónia a bronchopneumónia, urogenitálne infekcie,
napr. cystitis, urethrotis, pyelonephritis, infekcie ţenských genitálií a gonorea, infekcie koţe
a mäkkých tkanív, infekcie kostné a kĺbové, napr. osteomyelitída, septický potrat, puerperálna
sepsa, intraabdominálna sepsa; →amoxycilín.
®

Megaplex 40 a 160 mg tbl (Teva Pharmaceutical CR) – Megestroli acetas 40 al. 160 mg v 1 tbl.
Derivát progesterónu s antineoplastickým účinkom, kt. sa pouţíva v paliatívnej th. pokročilého
karcinómu prsníka al. endometria, v th. anorexie a straty hmotnosti pri zhybných nádoroch al. AIDS;
→megestrol.
Megasphaera elsdenii – veľké gramnegatívne koky z čeľade Acidaminocaccaceae. Izolovali sa
z čriev oviec, ošípaných a GIT človeka. O jeho patogenite sa diskutuje.
®

Megesin 160 mg tbl (Sindan S.a.r.l) – Megestroli acetas 160 mg v 1 tbl. Derivát progesterónu
s antineoplastickým účinkom, kt. sa pouţíva v paliatívnej th. pokročilého karcinómu prsníka al.
endometria, v th. anorexie a straty hmotnosti pri zhybných nádoroch al. AIDS; →megestrol.
®

Megion 1000 mg plo ijf (Sandoz Pharmaceuticals) – Ceftriaxonum dinatricum 1193 (zodpovedá 1 g
ceftriaxónu) v 1 inj. liekovke. Cefalosporínové antibiotikum; →ceftriaxón.
®

Meglimid 1, 2, 3 a 4 mg tbl (Krka) – Glimepirid 1, 2, 3 al. 4 mg v 1 tbl. Perorálne sulfónamidové
antidiabetikum, derivát močoviny; →glimepirid.
melatonínové receptory – receptory spriahnuté s G-proteínmi, kt. viaţu melatonín. Rozoznávajú sa
tri typy: MT1 (Mel1A alebo MTNR1A), MT2 (Mel1B alebo MTNR1B) – prítomné pri cicavcoch vrátane
ľudí a MT3 (Mel1AC alebo MTNR1C) – vyskytujúce sa v obojţivelníkoch a vtákoch. V cicavcoch sa
melatonínové receptory nachádzajú v mozgu a niekt. periférnych orgánoch. Ich hustota a miesta

expresie pri jednotlivých druhoch kolíšu. MT 1 sa nachádza v pars tuberalis hypofýzy a v ncl.
suprachiasmaticus hypotalamu, MT 2 najmä v sietnici. Podtyp MT3 hje exprimovaný v niţších
stavovcoch v rozličných oblastiach mozgu. K agonistom melatonínových receptorov patrí
agomelatín, melatonín, ramelteón, tasimelteón a Ly-156/735. Antagonistický účinok má luzindol (Nacetyl-2-benzyltryptamín; →melatonín.
®

Melipramin tbl obd (Egis Pharmaceuticals s.r.o.) – Imipramini hydrochloridum 25 mg v 1 obalenej tbl.
Antidepresívum; →imipramid.
®

Melisana Klosterfrau sol por (MCM Klostefrau) – éterické oleje v alkoholickom destiláte z Melissae
folium 4,2 mg + Inula radix 5,6 mg + Angelicae radix 5,6 mg + Zingiberis rhizoma 5,6 mg +
Caryophylli flos 2,3 mg + Galangae rhizoma 2,3 mg + Piperis nigri fructus 0,57 mg + Gentianae
radix 5,6 mg + Myristicae semen 0,57 mg + Aurantii pericarpium 5,6 mg + Cinnamioni cortex 2,5 mg
+ Cassiae flos 0,29 mg + Cardamonii fructus 0,08 mg + Ethanolum 66 % V/V ad 1 ml roztoku.
Fytofarmakum, kt. sa pouţíva pri psychogetatívnych poruchách (stavy vzrušenia, nepokoja strachu,
ťaţkosti so zaspávaním, tenzné bolesti hlavy, senzitivita pri zmenách počasia, srdcové ťaţkosti bez
organickej príčiny, menštruačná bolesť, problémy v menopauze, pri ţalúdočnej nervozite
a poruchách trávenia), v prevencii chorôb z prechladnutia a chrípkových stavov. Zvonka sa pouţíva
pri bolestiach svalov, lumbagu, gingivitíde.
®

Melobax 7,7 a 15 mg tbl (Ranbaxy) – Meloxicamum 7,5 al. 15 mg v 1 tbl. Nesteroidové
antiflogistikum zo skupiny oxikamov, kt. sa pouţíva v krátkodobej th. exacerbácií osteoartrózy,
dlhodobej symptomatickej th. reumatoidnej artritídyn al. ankylozujúcej spondylitídy; →meloxikam.
®

Melodyn 7,5 a 15 mg tbl (Gerot Pharmaceutika) – Meloxicamum 7,5 al. 15 mg v 1 tbl. Nesteroidové
antiflogistikum zo skupiny oxikamov, kt. sa pouţíva v krátkodobej th. exacerbácií osteoartrózy,
dlhodobej symptomatickej th. reumatoidnej artritídyn al. ankylozujúcej spondylitídy; →meloxikam.
®

Meloxicam Merck 7,5 a 15 mg tbl (Generics UK) – Meloxicamum 7,5 al. 15 mg v 1 tbl. Nesteroidové
antiflogistikum zo skupiny oxikamov, kt. sa pouţíva v krátkodobej th. exacerbácií osteoartrózy,
dlhodobej symptomatickej th. reumatoidnej artritídyn al. ankylozujúcej spondylitídy; →meloxikam.
®

Meloxicam-Ratiopharm 15 mg tbl (ratiopharm) – Meloxicamum 15 mg v 1 tbl. Nesteroidové
antiflogistikum zo skupiny oxikamov, kt. sa pouţíva v krátkodobej th. exacerbácií osteoartrózy,
dlhodobej symptomatickej th. reumatoidnej artritídyn al. ankylozujúcej spondylitídy; →meloxikam.
®

Meloxicam-Teva 15 mg tbl (Teva Pharmaceuticals CR) – Meloxicamum 15 mg v 1 tbl. Nesteroidové
antiflogistikum zo skupiny oxikamov, kt. sa pouţíva v krátkodobej th. exacerbácií osteoartrózy,
dlhodobej symptomatickej th. reumatoidnej artritídyn al. ankylozujúcej spondylitídy; →meloxikam.
meloxikam – 4-hydroxy-2-metyl-N-(5-metyl-2-tiazolyl)-2H-1,2-benzotiazín-3-karboxamid-1,1-dioxid,
C14H14N3O4S2, Mr 351,402; nesteroidové antiflogistikum zo
skupiny oxikamov. Inhibuje produkciu PGE2 stimulovanú
lipopolysacharidmi. Pri odporúčanom dávkovaní neinhibuje
agregáciu trombocytov ani čas krvácania (indometacín,
Meloxikam
diklofernak, ibuprofén a naproxén významne inhibujú agregáciu
trombocytov a predlţujú čas krvácania). M. sa eliminuje
pečeňou, 2/3 prostredníctvom cytochrómu P450, 1/3 inými cestami ako je oxidácia peroxidázy.
Indikácie – symptomatická th. bolestivej osteoartrózy, reumatoidnej artritídy a ankylozujúcej
spondylartrózy.
Kontraindikácie – známa precitlivenosť na metoxikam alebo inú zloţku prípravku. Zniţuje citlivosť na
kys. acetylsalicylovú a iné NSA. Nemá sa podávať pacientom s rozvinutými príznakmi astmy,
nosových polypov, angioedému alebo urtikárie po podaní kys. acetylsalicylovej alebo iných typov

NSA. Aktívna ulkusová choroba, ťaţká hepatopatia a nefropatia, deti do 12. r. ţivota, gravidita,
dojčenie.
Nežiaduce účinky – tráviace poruchy > 1 % (nauzea, vracanie, bolesť brucha, zápcha, plynatosť,
hnačka); v < 0,1 % prechodné poruchy pečeňových funkcií, okultné alebo makroskopické krvácanie
z GIT, perforácia GIT, kolitída, hepatopatia, gastritída. Hematologické poruchy > 1 % (anémia), 0,1
aţ 1 % poruchy KO. Koţné > 1 % svrbenie, vyráţky, 0,1 aţ 1 % stomatitída, urtika, < 0,1 %
fotofóbia. Zriedkavé sú builózne reakcuie, multiformný erytém, Stevensov-Johnsonov sy., toxická
epidermová nekrolýza. Respiračné poruchy v < 0,1 % nástup akútne astmy po podaní kys.
acetylsalicylovej alebo iných NSA. Poruchy CNS > 1 % závrat, kefalea,, 0,1 aţ 1 % závrat, tinitus,
ospalosť, < 0,1 % dezorientácia. Zmätenosť, zmeny nálady. Kardiovaskulárne poruchy > 1 % edém,
v 0,1 aţ 1 % zvýšenie TK, palpitácie, návaly tepla. Urogenitálne poruchy 0,1 aţ 1 % poruchy
obličkových funkcií, < 0,1 % zlyhanie obličiek; < 0,1 % konjunktivitída, neostré videnie, alergický
angioedém a anafylakoidné reakcie.
Interakcie – iné lieky typu NSA vrátane salicylátov zvyšujú riziko vredu GIT a krvácania (súčasné
podávanie). Perorálne antikoagulanciá, tiklopidín, systémovo podávaný heparín, trombolytiká
zvyšujú riziko krvácania. NSA zvyšujú plazmatické hodnoty súčasne podávaného lítia
a hematologickú toxickosť metotrexátu. M. zniţuje účinnosť antikoncepčných prípravkov.
U dehydratovaných pacientov súčasne podávané diuretiká môţu vyvolať obličkové zlyhanie.
V dôsledku inhibície vazodilatačných prostaglandínov klesá antihypertenzívny účinok súčasne
podávaných antihypertenzív. Cholestyramín viaţe m. v GIT, čo má za následok rýchlejšie
vylučovanie m. NSA zvyšujú nefrotoxickosť cyklosporínu prostredníctvom renálných
prostaglandínov. Interakcie s antacidami, cimetidínom, digoxínom a furosemidom sa nepozorovali.
Dávkovanie – 7,5 aţ 15 mg/d p. o.
®

®

®

®

®

Prípravky – Melobax , Melodyn , Meloxicam Merck , Meloxicam-Ratiopharm , Meloxicam-Teva ,
®
®
Meloxicam Sandoz , Movalis tbl.
®

Meloxikam Sandoz 7,5 a 15 mg tbl (Sandoz Pharmaceuticals) – Meloxicamum 7,5 al. 15 mg v 1 tbl.
Nesteroidové antiflogistikum zo skupiny oxikamov, kt. sa pouţíva v krátkodobej th. exacerbácií
osteoartrózy, dlhodobej symptomatickej th. reumatoidnej artritídyn al. ankylozujúcej spondylitídy;
→meloxikam.
®

Meloxistat 7,5 mg tbl (Stada Arzneimittel) – Meloxikam 7,5 al. 15 mg v 1 tbl. Nesteroidové
antiflogistikum; →meloxikam.
®

Melyd 1,2,3 a 4 mg tbl (Stada Arzneimittel) – Glimeprid 1, 2, 3 al. 4 mg v 1 tbl. Perorálne
antididiabetikum zo skupiny sulfonylmočoviny; →glimeprid.
3,7

memantín – 3,5-dimetyl-tricyklo[3.3.1.1 ]decylamin 3,5-dimetyladamantan-1-amín, C12H21N, Mr
179,3; nekompetitívny antagonista NMDA receptorov, nootropikum z novej skupiny
liekov pôsobiacich na glutamínergický systém. Blokuje účinky patol. zvýšených
hodnôt glutamátu . Jeho biol. dostupnosť je takmer 100 %, metabolizuje sa v pečeni
(pod 10 %) polčas je 60 – 100 h, vylučuje sa obličkami. Pouţíva sa v th.
Alzheimerovej choroby, kde nastáva v dôsledku zvýšených hodnôt glutamátu
odblokovanie NMDA receptora a signálny šum, kt. prekrýva skutočný signál
Memantín
v synapse. Priaznivo ovplyvňuje správanie (agitovanosť). Môţe zosilniť účinky Ldopy, dopamínnergických agonistov a anticholínergík a umoţňuje zníţiť dávky barbiturátov
a neuroleptík. K neţiaducim účinkom patrí zmätenosť, ospanlivosť, bolesti hlavy, insomnia,
agitovanosť a halucinácie. Zriedkavejšie je vracanie, anxiozita, hypertenzia, cystitída a zvýšené
libido. Môţe vyvolať zhoršenie neurol. príznakov sclerosis multiplex. Podáva sa v dávke 5 mg/d
s postupným zvyšovaním na 20 mg/d vo forme tbl. a kv.

®

®

®

®

®

®

Prípravky – Abixa , Akatinol , Axura , Ebixa , Memox , Namenda .
®

Menopur plv iol (Ferring) – Menotropinum (ľudský vysoko čistený menopauzový gonadotropín,
HMG), zopdpopvedá 75 m. j. FSH a 75 m. j. LH v 1 amp. So suchou substanciou. Pouţíva sa v th.
neplodnosti vyvolanej anovuláciou, nedostatočným dozrievaním folikula a následnou luteálnou
insuficienciou v prípadoch zlyhania inej th. U muţov sa podáva pri niekt. poruchách
spermatogenézy. Ďalšou indikáciou je riadená ovariálna hyperstimulácia na vyvolanie rastu
viacerých folikulov pri metódach asistovanej reprodukcie, ako sú fertilizácia in vitro (IVF)
a intracytoplazmatická inj. spermií (ICSI); →menotropín.
menotropín – aktívna látka pouţívaná v th. porúch plodnosti. Získava sa extrakciou z moču
menopauzových ţien a obsahuje dva gonadotropíny, FSH a LH. Pouţíva sa v th. neplodnosti
vyvolanej anovuláciou, nedostatočným dozrievaním folikula a následnou luteálnou insuficienciou
v prípadoch zlyhania inej th. U muţov sa podáva pri niekt. poruchách spermatogenézy. Ďalšou
indikáciou je riadená ovariálna hyperstimulácia na vyvolanie rastu viacerých folikulov pri metódach
asistovanej reprodukcie, ako sú fertilizácia in vitro (IVF) a intracytoplazmatická inj. spermií (ICSI).
Jestvuje pritom teoretické riziko infekcie z darcov moču, kt. sa zniţuje pri modernej purifikácii moču.
Alternatívou sú rekombinantné gonadotropíny.
®

®

®

®

®

®

®

Prípravky – HMG Massone , Menogon , Menopur , Merional , Pergonal , Repronex , Pergonal

.

mepartricín – (19E,21E,23Z,25Z,27E,29E,31E)-metyl 34-((2S,3S,4S,5S,6R)-4-amino-3,5-dihydroxy6-metyltetrahydro-2H-pyran-2-yloxy)1,3,5,7,9,13,37-heptahydroxy-17-(5hydroxy-7-[4-(metylamino)fenyl]-7oxoheptan-2-yl)-18-metyl-11,15-dioxo16,39-dioxabicyklo[33.3.1]nonatriakonta19,21,23,25,27,29,31-heptaen-36karboxylát, C60H88N2O19, Mr 1141,34.
Osvedčuje sa pri chron. nebaktériovej
prostatitíde
a syndróme
chronickej
®
Mepartricín
panvovej bolesti (Ipertrofan ).

®

Meramyl 1,25; 2,5; 5 a 10 tbl (Kéri
Pharma Generics) – Ramipril 1,25; 2,5; 5 al. 10 mg v 1 tbl. Hypotenzívum. Zniţuje kardiovaskulárnu
mortalitu a morbiditu u vysoko rizikových pacientov s kardiovaskulárnym ochorením al. diabetes
mellitus typu 2 a ďalšími rizikovými faktormi, pouţíva sa v th. esenciálnej hypertenzie a pri zlyhaní
srdca po infarkte myokardu, ako aj v th. manifestnej nediabetickej glomerulovej nefropatie;
→ramipril.
®

Meramyl 1,25; 2,5 a 10 mg tbl (Kéri Pharma Generix) – Ramipril 1,25; 2,5 al. 10 mg v 1 tbl. Inhibítor
enzýmu konvertujúceho angiotenzín, antihypertenzívum; →ramipril.
®

Mercilon tbl (Organon Agencies B. V.) – Desogestrelum 150 g + Ethinylestradiolum 20 g v 1 tbl.
Kombinovaný antikoncepčný prostriedok; →dezogestrel; →etinylestradiol; →antikoncepcia.
®

Merional 75 a 150 IU plv iio (IBSA Slovakia s.r.o.) – Menotropinum (ľudský FHS a LH) 75 al. 150 IU
v 1 inj. liekovke. Podáva sa v th. anovulácie vrátane sy. polycystických ovárií pacientkám, kt.
nereagujú na th. klomiféncitrátom, pri riadenej ovariálne hyperstimulácii na vyvolanie rastu viacerých
folikulov počas asistovanej reprodukcii, ako je fertilizácia in vitro. U muţov sa podáva na stimuláciu
spermatogenézy, ak ide o kongenitálny al. hypogonadotropný hypogonadizmus so sprievodnou th.
hCG; →menotropín.

®

Meronem 500 mg I.V. plv inj (AstraZeneca UK) – Meropenemum trihydricum 570 mg v 1 inj.
liekovke. Panicilínové antibiotikum; →meropenem.
meropenem – kys. 3-[5-(dimetylkarbamoyl)pyrolidin-2-yl]sulfanyl-6-(1-hydroxyetyl)-4-metyl-7-oxo-1azabicyklo[3.2.0] hept-2-en-2-karboxylová, C17H25N3O5S, Mr 383,464;
ultraširokospektrálne inj. betalaktámové antibiotikum pouţívané v th.
rôznych infekcií, vrátane meningitídy a pneumónie. Patrí do skupiny
karbapenemu, podobá sa imipenemu a ertapenemu. Preniká dobre do
tkanív a telových tekutín vrátane likvoru ţlče a srdcových chlopní, pľúc
a peritoneálnej tekutiny. Pôsobí baktericídne s výnimkou Listeria
monocytogenes, na kt. pôsobí bakteriostaticky. Inhibuje syntézu baktériovej
steny (ako ostatné betalaktámové antibiotiká). Je vysoko odolný proti
Meropenem
betalaktamázam a cefalosporinázam. Reistencia proti nemu vzniká
následkom
mutácií
proteínu viaţuceho penicilín a produkcie
metalobetalaktamáz al. rezistencie proti difúzii cez vonkajšiu membránu baktérií. Na rozdiel od
imipenemu je stabilný proti účinku dehydropeptidázy 1 a môţe sa preto podávať bez cilastatínu.
Biol. dostupnosť je 100 %, na proteíny plazmy sa viaţe asi 2 %, polčas je 1 h, vylučuje sa obličkami
®
®
®
®
®
(Mepem , Meronem , Meropen , Merrem , Neopenem ).
®

Meronum 500 mg I.V. plv inj (Astra Zeneca UK) – Meropenemum trihydrocum 570 mg v 1 inj.
liekovke. Antibiotikum, kt. sa podáva v th. infekcií dolných dýchacích ciest, močových ciest,
vnútrobrušných, gynekologických infekcií vrátane popôrodných. Infekcií koţe a mäkkých tkanív;
→meropenem.
meropenem – kys. 3-[5-(dimetylkarbamoyl)pyrrolidin-2-yl]sulfanyl-6-(1-hydroxyetyl)-4-metyl-7-oxo-1azabicyklo[3.2.0] hept-2-en-2-karboxylová, C17H25N3O5S, Mr 383,464;
baktericídne antibiotikum (s výnimku Listeria monocytogenes, na kt. pôsobí
bakteriostaticky). Po perorálnom podaní je jeho biol. dostupnosť 100 %, na
plazmatické proteíny sa viaţe asi 2 %, polčas je asi 2 h, vylučuje sa
močom.
Ako ostatné betalaktámové antibiotiká inhibuje syntézu steny baktérií, je
odolnejšie proti degradačnému účinku betakatamáz a cefalosporináz.
Meropenem
Rezistencia je následkom mutácií proteínov viaţucich penicilín, produkcie
metalobetalaktamáz al. zábrany difúzie cez vonkajšiu membránu baktérií.
Na rozdiel od imipenemu je odolný proti dehydropeptidáze-1 a preto ho moţno podávať bez
cilastatínu. Jeho spektrum účinku zahŕňa mnohé G+ a G–, ako aj niekt. anaeróbne baktérie.
Spektrum sa podobá imipenemu, meropenem je vščak účinnejší na Enterobacteriaceae a menej
účinné na G+ baktérie. Podáva sa napr. pri th. febrilnej neutropénie, kt. sa vyskytuje u pacientov
s hematologickými malignitami a rakovinou liečenou cytostatikami s útlmom kostnej drene. Podáva
sa i. v. Dobre preniká do mozgovomiechového moku, ţlče, srdcových chlopní, pľúc a peritoneálnej
tekutiny.
Nežiaduce účinky – hnačka, nauzea, vracanie, lokálna reakcia, bolesti hlavy, vyráţka
a tromboflebitída. Zriedkavejšie ako po podaní imipenemu sú kŕče.
®

®

®

Prípravky – Mepem , Meronem , Meropen, Neopenem .
mesg – inform. skr. angl. mesage správa.
®

Mesocain 1 a 2 % sol inj (Zentiva, Česko) – Trimecaini hydrochloridum 10 mg (1 %) al. 20 mg (2 %)
v 1 ml inj. rozt. Lokálne anestetikum. Pouţíva sa na topickú, infiltračnú, regionálnu, povrchovú
sliznicovú a inhalačnú, miechovú a Bierovu vnútroţilovú anestéziu, profylaxiu sympatikovej reakcie

pri tracheálnej intubácii, profylaxii a th. komorových arytmií pri akút. infarkte myokardu
a v kardiochirurgii; →trimekaín.
®

Mesocain gel der (Zentiva, Česko) – Trimecaini chloridum 200 mg + Carbethopendecinii bromidum
40 mg v 200 g gélu. Pouţíva sa na zlepšenie kĺzavosti zavádzaných cievok, v prevencii bolesti pri
inštrumentálnom urologickom vyšetrení; →trimekaín.
®

Mestinon 60 mg tbl obd (Zentiva, Slovensko) – Pyridostigmini bromidum 60 mg v 1 obalenej tbl.
Pouţíva sa v th. myasthenia gravis, pri centrálnych a periférnych parézach, črevnej atónii, atonickej
obstipácii, pooperačnej retencii moču; →pyridostigmín.
®

Metalyse 6000, 8000 a 10 000 plv iol (Boehringer Ingelheim International) – Tenektepláza 6000 (30
mg) v 1 liekovke. 1 naplnená striekačka obsahuje 6 ml vody na inj. Rekonštituovaný rozt. obsahuje
1000 U (5 mg) tenekteplázy v 1 ml. Tenektepláza 8000 U(40 mg) v 1 inj. liekovke. 1 napllnená inj.
striekačka obsdahuje 8 ml vody na inj. Pouţíva sa v trombolytickej th. pri podozrení na infarkt
myokardu so stálou eleváciou segmentu ST al. nedávnym blokom ľavého ramienka počas 6 h po
nástupe príznakov akút. infarktu myokardu; →tenektepláza.
metaprieskumové nástroje – inform.
metaprieskumové stroje – inform. skr. angl. metasearch engines) paralelné vyhľadávacie nástroje
predstavujú nadstavbu tradičných prieskumových strojov a ich základnou úlohou je prekročiť ich
obmedzenia a umoţniť vyhľadávanie v databázach viacerých prieskumových strojov súčasne a
zároveň kombinovať výsledky vyhľadávania v rôznych prieskumových strojoch alebo adresároch a
odstraňovať duplicitu. Príp. ide o zoznam vyhľadávacích nástrojov, do ktorých môţeme vstúpiť z
jedného sídla. Tieto dva hlavné typy metaprieskumových nástrojov sa niekedy nazývajú aj paralelné
vyhľadávacie nástroje, respektíve metaprieskumové stroje a vyhľadávacie nástroje all-in-one (všetko
v jednom). Výhodou je aj jednotný pouţívateľský interfejs.
®

Meteospasmyl cps mol (Laboratoires Mayoly Spindler) – Alverini dihydrogencitras 60 mg +
Simeticonum 300 mg v 1 mäkkej cps. Spazmolytikum a antiflatulencium. Pouţíva sa
v symptomatickej th. funkčných črevných porúch spojených s meteorizmom a flatulenciou (dráţdivé
hrubé črevo); →alverín; →simetikón.
®

Metfogamma 500 a 850 cps mol (Worwag Pharma & Co KG) – Metformini hydrochloridum 500 al.
850 mg v 1 tbl. Perorálne antidiabetikum. Pouţíva sa v th. noninzulín dependentného diabetes
mellitus, môţe sa uţívať s derivátmi kys. sulfonylmočovej a i. perorálnymi antidiabetikami al.
s inzulínom; →metformín.
®

Metfogamma 500 a 850 tbl obd (Worwag Pharma & Co KG) – Metformini hydrochloridum 500 al.
850 mg v 1 tbl.; perorálne antidiabetikum; →metformín.
metformín

–

1,1-dimetylbiguanid; N,N-dimetylimidodikarbonimidamid, C4H11N5, Mr 129,164
(hydrochlorid 165,63); perorálne antidiabetikum. Biol. dostupnosť je 50 – 60 %,
polčas 6,2 h, vylučuje sa aktívnou tubulárnou sekréciou. K neţiaducim účinkom
patria ťaţkosti zo strany GIT, laktátová acidóza (pri predávkovaní), nevyvoláva
hypoglykémiu. Zniţuje hodnoty cholesterolu a triacylglyceridov. Pouţíva sa v th.
noninzulín dependentného diabetes mellitus, najmä spojeného s nadhmotnosťou a
Metformín
obezitou s normálnymi funkciami obličiek, gestačného diabetu, pri syndróme
®
®
®
polycystických ovárií (Glucophage , Metformin AL , Metformin-ratiopharm ,
®
®
Metformin Sandoz , Metformin-Teva ); →metformín.
®

Metformin AL 1000 tbl flm (Aliud Pharma) – Metformín 780 al. 1000 mg v 1 tbl. obalenej filmom
Perorálne antidiabetikum. Pouţíva sa v th. noninzulín dependentného diabetes mellitus, môţe sa
uţívať s derivátmi kys. sulfonylmočovej a i. perorálnymi antidiabetikami al. s inzulínom; →metformín.

®

Metformin-ratiopharm 850 tbl flm (Sandoz Pharmaceuticals d. d.) – Metformíniumchlorid 850 v 1 tbl.
obalenej filmom Perorálne antidiabetikum. Pouţíva sa v th. noninzulín dependentného diabetes
mellitus, môţe sa uţívať s derivátmi kys. sulfonylmočovej a i. perorálnymi antidiabetikami al.
s inzulínom; →metformín.
®

Metformin Sandoz 500 a 850 tbl flm (Sandoz Pharmaceuticals d. d.) – Metformíniumchlorid 500 al.
850 (= 390 al. 662,9 mg metformínu) v 1 tbl. obalenej filmom Perorálne antidiabetikum. Pouţíva sa
v th. noninzulín dependentného diabetes mellitus, môţe sa uţívať s derivátmi kys. sulfonylmočovej
a i. perorálnymi antidiabetikami al. s inzulínom; →metformín.
®

Metformin-Teva 500, 850 a 1000 mg tbl flm (Teva Pharmaceuticals CR) – Metformíniumchlorid 500,
850 al. 1000 v 1 tbl. obalenej filmom Perorálne antidiabetikum. Pouţíva sa v th. noninzulín
dependentného diabetes mellitus, môţe sa uţívať s derivátmi kys. sulfonylmočovej a i. perorálnymi
antidiabetikami al. s inzulínom; →metformín.
®

Metformin 500 a 850 Léčiva tbl flm (Zentiva) – Metformini hydrochloridum 500 al. 850 mg v 1 tbl.
obalenej filmom; perorálne antidiabetikum; →metformín.
®

Metformin-Ratiopharm 850 tbl flm (ratiopharm) – Metformini hydrochloridum 850 mg v 1 tbl.
obalenej filmom; perorálne antidiabetikum; →metformín.
®

Metformin-Teva 500, 850 a 1000 mg tbl flm (Teva Pharmaceuticals CR) – Metformini
hydrochloridum 500 al. 850 mg (zodpovedá 390 al. 663 mg metformínu) v 1 tbl. obalenej filmom;
perorálne antidiabetikum; →metformín.
®

Methotrexat „Ebewe“ 2,5 a 5,0 mg tablety tbl (Ebewe Pharma) – Methotrexatum dinatricum
(zodpovedá 1,5 al. 5 mg metotrexátu) v 1 tbl.; cytostatikum; →metotrexát.
®

Methotrexat Lachema 2,5 a 10 tbl (Pliva-Lachema) – Methotrexatum dinatricum 2,74 (zodpovedá
1,5) al. 10,96 (zodpovedá 10 mg metotrexátu) v 1 tbl.; cytostatikum; →metotrexát.
®

Methotrexat Lachema 5, 20, 50 a 1000 tbl (Pliva-Lachema) – Methotrexatum dinatricum 5,48
(zodpovedá 5 mg metotrexátu), 54,80 (zodpovedá 50 mg metotrexátu) al. 1096 mg (zodpovedá
1000 mg metotrexátu) v 1 ml rozt.; cytostatikum; →metotrexát.
®

Methotrexat Lachema 50 plv inj (Pliva-Lachema) – Methotrexatum dinatricum 5,48 mg (zodpovedá
5 mg metotrexátu) v 1 inj. liekovke; cytostatikum; →metotrexát.
®

Methotrexat-Teva 25 mg/ml sol inj (Teva Pharmaceuticals Slovakia s. r. o.) – Methotrexatum 25 mg
v ml 1 inj. rozt.; cytostatikum; →metotrexát.
®

Methylergometrin Spofa sol inj (Spofa) – Methylergometrini tartras 0,2 mg v 1 ml inj. rozt.;
ergotamínový alkaloid. Pouţíva sa v prevencii th. náhleho maternicového krvácania v dôsledku
atónie, v III. pôrodnej fáze pliecok, pri subinvolúcii m,aternice v šestonedelí; →metylergometrín.
®

Metis 1, 2, 3 a 4 mg tbl (Gedeon Richter Plc.) – Glimeprid 1, 2, 3 al. 4 mg v 1 tbl. Perorálne
antidiabetikum; →glimeprid.
metizoprinol – metisoprinol, alkylaminoalkoholový komplex inozínu, virostatikum a imunomodulanas.
Mechanizmus účinku spočíva v potenciácii syntézy proteínov v bunkách imunitného systému
organizmu a súčasnej inhíibícii proteosyntézy vírusov. Dôsledkom je inhibícia replikácie vírusov, ako
aj účinnejšia syntéza interleukínov a ďalších proteínov v bunkách imunitného systému, a teda
úprava porušených imunitných funkcií. Účinná zloţka liečiva je telu vlastná látka preto má dobrý
profil bezpečnosti. Nemá negat. vplyv na bunky hostiteľa a nevyvoláva vznik rezistencie vírusov.
Účinnosť je porovnateľná s aciklovirom. V kombinácii účinkujú izociklovir a acyclovir synergicky
(kaţdý má odlišný mechanizmus účinku).

Indikácie – th. rekurentných vírusových infekcií(recidivujúce herpetické infekcie, kondylómy,
respiračné a i. infekcie u imunodeprimovaného pacienta EBV, CMV infekcie).
®

Prípravok – Isoprinosine tbl. á 500 mg.
®

Metoject 10 mg/ml sol inj (medac) – Methotrexát 10 mg (ako disodná soľ metotrexátu) v 1 ml ainj.
rozt.; cytostatikum; →metotrexát.
metoprolol – (RS)-1-(izopropylamino)-3-[4-(2-metoxyetyl)fenoxy]propan-2-ol, C15H25NO3, Mr 267,364;
selektívny blokátor  1-receptorov, antihypertenzívum, pouţíva sa
vo forme sukcinátu al. tartrátu. Biol. dostupnosť je 12 %,
metabolizuje sa v pečeni, polčas je 3 – 7 h, vylučuje sa obličkami
®
®
®
®
®
®
(Betaloc , Corvitol , Hemofam , Lopressor , Metolar , Metrol ,
®
®
®
®
®
Minax , Presolol , Selokeen , Starpress , Torpol-XL ).

Metoprolol

®

Metoprobene 50 a 100 mg tbl (ratiopharm) – Metoprololumtartrát 50 al. 100 mg v 1 tbl s predĺţeným
uvoľňovaním. Selektívny betablokátor, antihypertenzívum, antianginózum, antiarytmikum,
antimigrenózum; →metoprolol.
®

Metoprolol Polpharma 25, 50 100 a 200 tbl plg (Pharmaceutical Works Polpharma S.A.) –
Metoprololiumsukcinát 23,75 mg; 47,5; 95 al. 190 mg (= 25, 50, 100 al. 200 mg
metopropóliumtartrátu) v 1 tbl. as predĺţeným uvoľňovaním. Selektívny betablokátor; →metoprolol.
®

Metoprolol ratiopharm 25, 50, 100 a 200 mg tbl plg (ratiopharm) – Metoprolóliumsukcinát 23,47; 95
al. 190 mg (= 25, 50, 100 al. 200 metoprolóliumtartrátu) v 1 tbl s predĺţeným uvoľňovaním.
Selektívny betablokátor, antihypertenzívum, antianginózum, antiarytmikum, antimigrenózum;
→metoprolol.
metronidazol – 2-(2- metyl-5-nitro-1H- imidazol- 1-yl) etanol, C6H9N3O3 , Mr 171.15; nitroimidazol I.
generácie, chemoterapeutikum pouţívané na th. infekcií vyvolaných anaeróbnymi
baktériami, ako aj antiprotozoikum pouţívané v th. trichomoniázy, giardiáza,
amebiáza. Po perorálnom podaní je jeho biol. dostupnosť 100 %, po podaní per rctum
59 – 94 %, metabolizuje sa v pečeni, polčas je 6 – 7 h, vylučuje sa obličkami (60 – 80
%) a ţlčou (6 – 15 %). Preniká cez hematoencefalickú a placentárnu bariéru a do
Metronidazol materského mlieka. Terapeutické koncentrácie dosahuje aj vo vaginálnom sekréte.
Je to silný nekompetitívny inhibítor oxidáz (alkoholdehydrogenáza, urikáza,
xantínoxidáza). Inhibuje aj syntézu nukleových kyselín. Pôsobí na beţné anaeróbne kmene, účinný
je pri infekcii Helicobater pylori, protozoárnych infekciách (trichomoniáza, Giardia intestinalis ap.).
Toxicky pôsobí na trofozoity nie však na cysty Entamoeba histolytica.
Nežiaduce účinky – sa vyskytujú najmä tráviace ťaţkosti (kovová chuť v ústach, anorexia,
stomatitída, glositída, nauzea, vracanie, hnačka, bolesti brucha). Po dlhšie trvajúcej liečbe vysokými
dávkami sa môţu vyskytnúť prejavy periférnej neuropatie s parestéziami, prípadne centrálne
poruchy (závraty, ataxia, kŕče, poruchy vedomia). Ďalej sú opísané alergické prejavy (exantém,
pruritus), artralgie, leukopénia a intolerancia alkoholu(antabusový účinok).
Kontraindikácie – podanie počas gravidity, útlm kostnej drene, poruchy CNS.

Metronidazol selektívne inhibuje cyklooxygenázu-2 (COX-2), podstatne menej COX-1, takţe má
podstatne menšie neţiaduce účinky na ţalúdok a obličky.
®

Prípravky – Movalis tbl.
®

Metvix
crm
(Galderma)
–
Methylaminolaevulinas
hydrochloridum
200
(zodpovedá
metylaminolevulinas 160) v 1 g,. krému; antineoplastikum. Pouţíva sa lokálne v th. prekanceróz
koţe na tvári al. temena (pri tenkých a nepigmentovaných aktinických keratózach), v th.
povrchových a nodulárnych bazaliómov v strednej časti tváre a na ušnici, Bowenovej choroby
(skvamocelulárny karcinóm in situ). Nie je vhodný pre osoby mladšie ako 18-r.
®

Mexalen 250 sup (ratiopharm) – Paracetamolum 250 mg v 1 čapíku. Analgetikum, antipyretikum;
→paracetamol.
mezio- – predpona označujúca smer k stredu zubného oblúka.
meziodens – nadpočetný zub uloţený v strednej čiare medzi koreňmi horných prvých rezákov (čes.
kolozub). M. malého konického tvaru al. pripomínajúci korunku rezákov môţe byť príčinou
ortodontických anomálií, najmä diastémy.
meziodistookluzálny – skr. MOD, týkajúci sa oklźnej i obidvoch aproximálnych (t. j. distálnej
i mediálnej) plošiek zuba.
meziooklúzia – syn. anteoklúzia, III. trieda Angleovej klasifikácie ortodontických anomálií vzhľadom
na maxilu uloţené viac vpredu neţ pri normooklúzii.
meziooklúzny – skr. MO, týkajúci sa oklúznej a meziálnej plôšky zuba.
mezlocilín

–

kys.
(2S,5R,6R)-3,3-dimetyl-6-[[(2R)-2-[(3-methylsulfonyl-2-oxoimidazolidine-1carbonyl)amino]-2-fenyl-acetyl]amino]-7-oxo-4-tia-1-azabicyklo[3.2.0]heptán-2karboxylová, C21H25N5O8S2, Mr 538,584; širokospektrálne antibiotikum
penicilínového typu, účinné proti G– a niekt. G+ baktériám. Inhibuje 3.
a poslednú fázu syntézy baktériovej steny väzbou na proteínu viaţuce
penicilín s následnou lýzou baktériovej bunky. K citlivým G– baktériám patrí
Bacteroides sp. vrátane B. fragilis, Enterobacter sp., E. coli, Haemophilus
influenzae, Klebsiella sp., Morganella morganii, Neisseria gonorrhoeae,
Proteus mirabilis, Providencia rettggeri, Pseudomonas spp. vrátane P.
aeruginosa a Serratia marcescens. Z G+ baktérií je to Enterococcus faecalis,
Peptococcus spp. a Peptostreptococcus spp. Na plazmatické bielkoviny sa
Mezlocilín
viaţe 16 – 59 %, metabolizuje sa v pečeni (20 – 30 %), polčas je 1,3 – 4,4 h,
vylučuje sa močom (50 %) a ţlčou.

mezenchým – [g. mesos uprostred + g. encheo vlievať] derivát stredného zárodkového listu
(mezoderma), primitívne riedke väzivové tkanivo v ľudskom zárodku, zloţené zo siete buniek bez
fibril. Vznikajú z neho počas vývoja ďalšie spojvové tkanivá (vazivo, chrupka, kosť), cievny systém,
hladká svalovina, krvotvorné tkanivo. Zhubné nádory vznikajíce z týchto tkanív sa označujú jako
sarkómy.
mezoderma – mezoblast, stredný zárodkový list vo včasnej fáze ľudského zárodku, vyvíja sa od
začiatku 3. týţd. vývoja. Tvoria ho proliferujúce bunky ektodermy, kt. aktivne migrujú medzi
ektodermu a entodermu. Je zdrojom spojiva, svalstva, ciev, prevaţnej časti orgánov močového a
pohlavného systému. Podľa mechanizmu vývoja ho moţno rozlišovať paraxiálnu, laterálnu a
intermediárnu mezodermu.

Paraxiálnu (segmentovanú) mezodermu tvoria 2 stĺpce mezenchýmových buniek, priliehajúcich
tesne k sebe, uloţených symetricky pozĺţ neurálnej trubice (vzniká z neho skelet neurokránia,
cghrbtica, ţebrá, dermis, svalstvo trupu a hlavy – nie ţuvacie a mimické svaly).
Laterálna (nesegmentovaná) mezoderma je východiskovým materiálom pre hladké svalstvo a
väzivo orgánov a ciev, kostru pletencov, dlhé kosti končatin, sternum, kostrové svalstvo končatín,
kardiovaskulárny systém, krvinky, slezinu, kôru nadobličiek, serózne blany).
Intermediárna mezoderma, čiţe nefrotómy al. stopky prvosegmentov sú 2 platničky mezodermu;
zasahujú tieţ dopredu pred prechordovou platničku – tvoria mezodermu kardiogénnej zóny zóny v
paraaxiálnom -- somitoméry (prekurzory somitov), prvý pri Hensenovom uzle ôsmý pár somitomér a
všetky kaudálnejšie páry sa menia na somity (prvosegmenty). Dva povrazce kompaktného
mezodermového tkaniva sú zdrojom obličiek, ureteru, genitálneho sysému vrátane ţlaz).
Diferenciácia intraembryového mezodermy -- vrstva vnútrozárodkovej mezodermy sa v priebehu
3. týţd. utvorí v rozsahu celého zárodkového štítu s výnimkou oblasti faryngové a kloakové
membrány. V štádiu neurálnej brázdy (20. d) vzniká pár somitov. Začiatkom 4. týţd. nastáva
premena prvosegmentov (42 -- 44 somitov), kaudálne splynú do kostrče. Dorzolaterálne somity
(dermatóm) sa menia na mezenchym dermis, podkoţné vazivo; pre kaţdý sa zakladá príslušný
segmentový spinálny nerv. Mediálne somity (myotóm) majú epitelové a segmentové usporiadanie a
vzniká z nich kostrové svalstvo. Z ventromediálnych somitov sa tvorí sklerotóm. Sú celý čas
segmentovo usporiadané, menia sa na mezenchym a presúvajú sa k chorde a medulárnej rúre.
mezoektoderma – zloţka ektodermy, z ktorej sa vyvíja hlavový mezenchym, neurokránium a
viscerokránium, odontoblasty, svaly ţiabrových oblúkov, chrupky ţiabrových oblúkov, pia mater a
arachnoidea.
mezonefros – l. mesonephros, druhé štádium vzniku močotvorných orgánov prekonáva väčší rozvoj a
prechodne má funkciu exkrečnej ţľazy. Základom je súvislý nefrogénny blastém, ktorý sa
sekundárne segmentuje na skupiny buniek, ktorých počet je väčší jako počet prvosegmentov. V
kaţdej skupine buniek sa utvorí uprostred priesvit a vznikne vačok mezonefros. Vačok rastie do
dĺţky laterálne k ductus mesonefricus (uloţený pod ektodermou). Rastom mediálnych častí sa vačky
menia na kanáliky. Súbor segmentovo uloţených kanálikov mezonefros vykleňuje po obidvoch
stranách dorzálneho mezentéria stenu tela do pozdĺţneho valu -- plica urogenitalis. Pri jej
laterálnom okraji prebieha Wolffov vývod. Pokračujúcim vývojom sa urogenitálna riasa vykleňuje do
telovej dutiny ako Wolffovo teleso. Laterodorzálna časť urogenitálnej riasy tvorí vlastný mezonefros
(plica mesonephridica). Medioventrálna čast urogenitálnej riasy tvorí základ pohlavnej ţľazy
(plica genitális). Prvé kanáliky mezonefros sa zakladajú v oblasti kraniálnych torakálnych
prvosegmentov. Vývoj rýchlo pokračuje kaudálne i kraniálne. Mezonefros dosahuje vrchol rozvoja
v embryích dlhých 8 mm koncom 1. mes. (po obidvoch stranách je asi 40 kanálikov). Kanáliky
mezonefros sú esovite stočené a na kaţdom moţno rozlíšiť 3 oddiely: 1. mediální → značně
rozšířený, tvoří základ pro glomerulus; 2. stredny -- esovite stočený, vystlaný cylindrickými bunkami
(tubulus secretorius); 3. laterálny -- vystlaný bunkami bez sekrečnej schopnosti (tubulus
collectivus). Ductus mesonefricus sa stáva spoločným vývodom mezonefros. Komôrka pre
glomerulus po utvorení glomerulu zloţeného z cievnych slučiek príslušnej a. mesonephridica
kalichovite objíma glomerulus. Vznikne primitívne obličkové teliesko zloţené z glomerulu
obklopeného viscerálnym a parietálnym listom rozšíreného mediálneho úseku kanálika mezonefros.
Prv neţ vývoj mezonefros dosiahne svoje kaudálne hranice, začínajú v kraniálnych partiách procesy
degenerácie, kraniálne kanáliky zanikajú, hranice mezonefros sa teda postupne posúvajú, ale
počet funkčných kanálikov ostáva pribliţne rovnaký. Nové kanáliky sa tvoria pučaním aj po zániku
kraniálnej časti. Po obmezení rozvoja mezonefros na 1. -- 3. lumbálny segment nastane jeho ďalšia

premena a spojenie s pohlavnou ţľazou. Funkcia mezonefros sa tým premení z funkcie
močotvoeného orgánu na vývodnou čast pohlavných orgánov.
®

Miacalcic 50 a 100 IU/1ml sol inj (Novartis s. r. o.) – Calcitoninum salmonis 50 al. 100 IU/1 ml v 1
liekovke. Hormón, kt. sa pouţíva v prevencii akút. straty kostnej hmoty po náhlej imobilizácii, pri
Pagetovej chorobe, hyperkalciémii vyvolanej malignmitou; →kalcitonín.
®

Miacalcic Nasal 200 aer nao (Novartis s. r. o.) – Calcitoninum salmonis 100 al. 200 IU v 1 dávke (1
IU = 0,2 mg liečiva). Hormón, kt. sa pouţíva v th. potvrdenej postmenopauzovej osteoporózy;
→kalcitonín.
MIC – skr. angl. minimal inhibitory concetration min. inhibičná koncentrácia, koncentrácia liečiva
potrebná na dosiahnutie bakteriostatického efektu. Charakterizuje účinnosť antibiotika za
definovaných podmienok.
®

Micardis 20, 40 a 80 mg tbl (Boehringer Ingelheim International) – Telmisartan 20, 40 al. 80 mg v 1
tbl. Antihypertenzívum zo skupiny sartánov; →temisartan.
®

Micardis Plus 40/12,5 mg a 80/12,5 mg tbl (Boehringer Ingelheim International) – Hydrochlorotiazid
12,5 mg + telmisartan 40 al. 80 mg v 1 tbl. Kombinované antihypertenzívum obsahujúce antagonistu
receptorov angiotenzínu II zo skupiny sartánov a diuretikum; →hydrochlorotiazid; →temisartán.
micelová elektrokinetická kapilárna chromatografia – angl. micellar electrokinetic capillary
chromatography, MECC, elektromigračná analytická metóda, pomociu kt. sa dajú stanoviť neutrálne
látky, ako aj katióny a anióny. Pouţíva sa pri nej tlmivý rozt. s prídavkom detergentu nad kritickú
micelovú koncentráciu. Ako detergent sa pouţívajú aniony, ako je dodecylsulfát sodný (SDS) al.
katióny, ako je alkylamóniová soľ. Micely majú hydrofóbny stred, kt. slúţi ako pseudostacionárna
fáza. Tento separačný chromatografický proces dopĺňa elektroforetický postup, čím sa zlepšuje
selektívnosť seperácie. Na rozdiel od plynovej (GC) a kvapalinovej chromatografie (HPLC) musia
všetky látky v rozpustené v rozt. migrovať smeromku koncu kolóny v čase, čo je migračný čas micel.
Rozlíšenie nepolárnych zlúč. sa môţe zlepšiť prídavkom organického rozpúšťadla, ako je metanol,
2-propanol al. acetonitril. Vďaka tomuto prídavku nepolárne zlúč. strávia viac času vo vodnej fáze,
pretoţe sa zníţi ich polarita. Pomocou MECC sa dajú stanoviť antiepileptiká 1. generácie (primidón,
fenobarbital, fenytoín, etosuximid), 2. generácie (benzodiazepíny, karbamazepín, kys. valproová)
a 3. generácie (lamotrigín, zonisamid) a ich účinné metabolity v plazme, sére, moči al. v slinách. Pri
príprave vzoriek sa vyuţíva extrakcia z kvapaliny do kvapaliny, pri niekt. stanoveniach moţno
vykonať aj priame vstrieknutie bez predchádzajúcej úpravy vzorky. Všetky metódy MECC
v terapeutickom monitorovaní liekov vyuţívajú SDS ako micelovú fázu a UV detekciu.
®

Micetal 1 % crm (Medicom International) – Flutrimazolum 10 (1%) v 1 g. koţného krému.
Antimykotikum, kt. sa podáva lokálne v th. povrchových koţných mykóz, ako je tinea pedis, cruris,
corporis, faciei et barbae, tinea inguinalis, vyvolaných Trichophyton spp. (napr. T. rubrum, T.
metagrophytes, T. tonsurans) al. Microsporum spp. (napr. M. canis, M. gypseum), ďalej
Epidermophyton floccosum, Candida albicans, C. Parapsillosis, C. guillermondii, C. tropicalis. Th.
pithyriasis versicolor (pithyriasis ovale) vyvolaná druhom Malassezia furfur; →flutrimazol
®

Micetal gel der (Medicom International) – Flutrimazolum 10 (1%) v 1 g. koţného krému.
Anzimykotikum, kt. sa pouţíva sa v lokálnej th. pityriasis capitis a seboroickej dermatitídy;
→flutrimazol.
®

Micetal sol der (Medicom International) – Flutrimazolum 10 (1%) v 1 ml koţného rozt.
Antimykotikum, kt. sa podáva lokálne v th. povrchových koţných mykóz, ako je tinea pedis, cruris,
corporis, faciei et barbae, tinea inguinalis, vyvolaných Trichophyton spp. (napr. T. rubrum, T.
metagrophytes, T. tonsurans) al. Microsporum spp. (napr. M. canis, M. gypseum), ďalej

Epidermophyton floccosum, Candida albicans, C. Parapsillosis, C. guillermondii, C. tropicalis. Th.
pithyriasis versicolor (pithyriasis ovale) vyvolaná druhom Malassezia furfur; →flutrimazol.
Micrococcaceae – čeľaď gramnegatívnych kokov, vyskytujúcich sa jednotlivo alebo v zhlukoch.
Zahrnovala rody Deinococcus, Micrococcus, Planococcus, →Staphylococcus a Stomatococcus,
v súčasnosti sa sem zaraďujú tieto rody: Arthrobacter, Micrococcus, Renibacterium, Rothia
a Stomatococcus. Rod Deinococcus sa zaradil do čeľade Deinococcaceae a jeho druhy – D.
proteolyticus, D. radiodurans, D. radiophilus a D. radiupugnans – sú vysoko rezistentné proti
ţiareniu. Kmene z rodu Micrococcus sa vyskytujú v pôde, vo vode, na ko´ţi človeka a i. cicavcov
a v niektorých potravinách (mäso, mlieko a i.). Mikrokoky sas pokladajú za nepatogénne, pre osoby
so zníţenou imunitou však môţu byť patogénne. Sú dobre citlivé na väčšinu antibiotík, sú však
rezistentné proti stafylokokovým bakteriofágom a lyzozýmu. Do rodu Micrococcus sa zaraďujú druhy
M. agilis, M. luteus, M. roseus, M. sedentarius, M. varius a i. Rod Planococcus zahrnuje rody P.
citreus a P. halophilus), ktoré sa vyskytujú v morskej vode a patrí do čeľade Planococcaceae. Rod
Stomatococcus sa skladá z grampozitívnych kokov. Ich predstaviteľom je S. mucilaginosus, je
dôleţiťou zloţkou normálnej ústnej flóry.
®

Microser 1,25 % gtt (Prodotti Formenti S.r.L.) – Betahistini dihydrochloridum 1,25 mg v 100 ml rozt.
Vazodilatans, kt. sa pouţíva v th. Ménièrovej choroby a i. chorôb súvisiacich s nedostatočným
prekrvením v oblasti labyrintu prejavujúcich sa závratmi, tinitom, poruchami sluchu, nauzeou al.
vracaním; →betahistín.
®

Microser 8 mg tbl (Prodotti Formenti S.r.L.) – Betahistini dihydrochloridum 1,25 mg v 100 ml rozt.
Vazodilatans, kt. sa pouţíva v th. Ménièrovej choroby a i. chorôb súvisiacich s nedostatočným
prekrvením v oblasti labyrintu prejavujúcich sa závratmi, tinitom, poruchami sluchu, nauzeou al.
vracaním; →betahistín.
®

Microtrast pst por (Guerbet) – Barii sulfas 70 g v 100 g pasty. Diagnostikum, kt. sa pouţíva na
cieľové zobrazenie všetkých úsekov paţeráka, na cielenú dg. hltacích mechanizmov, peristaltiky
a sliznicových pomerov hltana a paţeráka, posúdenie konfigurácie a veľkosti srdcového tieňa; síran
bárnatý.
®

Mictonetten tbl obd (Apogepha Arzneimittel) – Propiverini hydrochloridum 5 mg v 1 obalenej tbl.
Spazmolytikum. Pouţíva sa pri symptomatickej th. funkčných porúch močového mechúra (poruchy
plnenia močového mechúra a hromadenie moču v mechúri); →propiverín.
®

Mictonorm tbl obd (Apogepha Arzneimittel) – Propiverini hydrochloridum 15 mg v 1 obalenej tbl.
Spazmolytikum. Pouţíva sa pri symptomatickej th. funkčných porúch močového mechúra (poruchy
plnenia močového mechúra a hromadenie moču v mechúri); →propiverín.
midazolam – 8-chlór- 6-(2-fluórfenyl)- 1-metyl- 4H-imidazo[1,5-a] [1,4]benzodiazepín. C18H13ClFN3, Mr
325,78;
ultrakrátko pôsobiaci benzodiazepínový derivát. Má anxiolytické,
amnestické, sedatívne, hypnotické, antikonvulzívne a myorelaxačné účinky. Pri
fyziol. pH je rozp. vo vode i v tukoch, liehu a acetóne. Po podaní p. o. je biol.
dostupnosť asi 36 %, po i. m. vyše 90 %. Metabolizuje sa v pečeni, polčas je 1,8 –
6,4 h, vylučuje sa močom. Eliminačný polčas je asi 2 h. Pouţíva sa ako hypnotikum
a v premedikácii pred chir. výkonmi vrátane dentálnych. Prvý ho syntetizoval Fryer
®
®
®
®
a Walser r. 1976 (Dormicum , Hypnovel , Midacum , Versed ).
Midazolam

®

Midazolam Torrex 1, 2 a 5 mg/ml sol inj (Torrex Pharma) Midazolamum hydrochloridum 1,11 2,22
al. 5,56 mg (zodpovedá 1, 2 al. 5 mg) v 1 ml inj. rozt. Krátkodobo pôsobiace benzodiazepamové

hypnotikum, sedatívum. Pouţíva sa v premedikácii (navodenie sedácie) pred dg. a th. výkonmi
s lokálnou anestéziou al. bez nej, na úvod a vedenie celkovej anestézie, dlhotrvajúcu sedáciu
pacientov na oddeleniach intenzívnej starostlivosti; →midazolam.
®

Miflonid 200 a 400 plv icd (Novartis s.r.o.) – Budesonidum 0,2 al. 0,4 mg v prášku na inhaláciu v 1
cps. Glukokortikoid, kt. sa pouţíva v th. bronchiálnej astmy; →budezonid.
®

MIG-400 tbl flm (Berlin-Chemie AG) – Ibuprofen 200, 400 al. 600 mg v 1 tbl. obalenej filmom.
Nesteroidové antiflogistikum, antireumatikum; →ibuprofén.
®

Migard tbl flm (Menarini International O.L.S.A.) – Frovatriptanum (ako sukcinát monohydrát) 2,5 mg
v 1 tbl. obalenej filmom. Selektívny agonista sérotonínových 5-HT1 receptorov zo skupiny triptánov;
antimigrenikum; →frovatrioptán.
®

Migea Rapid tbl (Hexal AG) – Acidum tolfenamicum 200 mg v 1 tbl. Nesteroidové antiflogistikum zo
skupiny fenamátov; kyselina tolfenamová.
miglustat – (2R,3R,4R,5S)-1-butyl-2-(hydroxymetyl)piperidín-3,4,5-triol, Mr ; N-alkylovaný iminocukor,
syntetický analóg D-glukózy. Biele kryštáliky, hornej chuti. Má veľký distribučný objem a schopnosť
prenikať do mozgu, kostí a pľúc. Inhibuje glukozylceramidsyntázu, enzým katalyzujúci syntézu
glukosfingolipidov.

Miglustat

Indikácie – th. Gaucherovej choroby typu 1 u pacientov, kt. nemôţu byť liečení substitučnou th. (Pri
Gaucherovej chorobe typu 1 ide o deficit glukocerebrozidázy (kyslej -glukozidázy), kt. pôsobí na na
glukozylceramidy (glukocerebrozidy). Hromadenie glukozylceramidu vyvoláva hepatospelnomegáliu,
zmeny kostnej drene, krvi a kostí. Th. miglustatom sa pokladá za th. redukujúcu substrát, pri kt. sa
akumulácia glykolipidov nevytesňuje substitúciou enzýmu (glukocerebrozidázy), ale zníţením
mnoţstva substrátu (glukozylceramidu), aby sa vyrovnala zvyšková aktivita glukocerebrozidázy.
Miglustat sa skúšal aj v th. Niemannovej-Pickovej choroby a Tayovej-Sachsovej choroby.
®

Prípravok – Zavesca .
®

Migpriv plv por (Sanofi-Synthelabo) – DL-Lysini acetylsalicylas 1620 mg + Metoclopramidi
hydrochloridum monohydricum 10,5 mg v 1 vrecku. Analgetikum, antimigrenikum.
migrácia buniek – premiestňovanie buniek, patrí k morfogenetickým pohybom, ktoré prebiehajú od
včasných vývojových štádií aţ do neskorého embryového obodbia. Migráciu buniek umoţňujú
pseudopódie, cytoskelet bunky a bunková membrána. Membránové receptrory na povrchu
migrujúcich buniek kontrolujú ich presuny cez populácie iných buniek. Migrujú jednotlivé bunky
alebo celé skupiny. Ich premiestňovaním zárodok postupne získava charakteristické usporiadanie
tkanív a orgánových základov. Migrácia buniek je geneticky riadená a časovo i priestorovo
obmedzená. Závisí aj od prostredia, v ktorom sa bunky premiestňujú, pohybujú. Zmeny
priestorového usporiadania buniek umoţňujú nové interakcie medzi susednými bunkovými
populáciami. Nastáva delenie, diferenciácia a zhlukovanie do základu orgánu.
mikroméry – menšie blastoméry na povrchu ľudského zárodku, dávajúce vznik trofoblastu.
®

Milgamma N cps (Worwag Pharma & Co KG) – Pyridoxini hydrochloridum 90 mg + Benfothiaminum
40 mg + Cyanocobalaminum 0,25 mg v 1 cps. Vitamíny, kt. sa podávajú pri bolestivých
a zápalových chorobách nervov, napr. diabetickej a alkoholickej polyneuropatii, migréne, bolestivom
natiahnutí svalov, bolestivých postihnutiach koreňov periférnych nervov, skalenovom sy., sy.
rameno–ruka, pásovom opare, obrne tvárového nervu, pri predlţenej rekonvalescencii a v geriatrii.

®

Milgamma N sol inj (Worwag Pharma & Co KG) – Pyridoxini hydrochloridum 100 mg +
Cyanocobalaminum 1 g v 2 ml inj. rozt. Vitamíny, kt. sa podávajú pri bolestivých a zápalových
chorobách nervov, napr. diabetickej a alkoholickej polyneuropatii, retrobulbárnej neuritíde, herpes
zoster, paréze n. facialis, ako roborans.
®

Milgamma tbl obd (Worwag Pharma & Co KG) – Benfothiaminum 50 mg + Cyanocobalaminum 0,25
mg v 1 cps. Vitamíny, kt. sa podávajú pri bolestivých a zápalových chorobách nervov, napr.
diabetickej a alkoholickej polyneuropatii, neuralgii, neuritíde, pásovom opare, obrne tvárového
nervu, pri poruchách srdcovej činnosti následkom nedostatku tiamínu, reumatických ťaţkostiach,
bolestiach svalov, prepracovanosti ako v rekonvalescencii.
milnacipran – (1R*,2S*)-2-(aminometyl)-N,N-dietyl-1-fenylcyklopropánkarboxamid, C15H22N2O, Mr
246,348; antidepresívum, inhibítor spätného vychytávania
sérotonínu a noradrenalínu. Pôsobí na histamínové H 1, 1, D1, D2
a muskarínové receptory, ako aj na benzodiazepínové/opiátotové
väzbové miesta. Jeho biol. dostupnosť je 85 %, na plazmatické
proteíny sa viaţe 13 %, metabolizuje sa v pečeni, polčas je 8 h,
vylučuje sa obličkami. Inhibícia vychytávania sérotonínu zlepšuje
depresiu, kým inhibícia vychytávania noradrnealínu tlmí bolesť.
Milnacipram
®
®
Osvedčuje sa v th. fibromyalgie (Ixel , Savella ).
®

Milurit 100 a 300 mg tbl (Egis Pharmaceuticals s.r.o.) – Allopurinolum 100 al. 300 mg v 1 tbl.
Antiuraticum; →alopurinol.
®

Mimpara 30, 60 a 90 mg tbl flm (Amgen Europe B.V.) – Cinakalcet (vo forme hydrochloridu) 30, 60
al. 90 mg v 1 tbl. obalenej filmom. Antiparatyreoidálna látka, kt. sa pouţíva v th. sek.
hyperparatyreózy u pacientov s terminálnym štádiom obličkového ochorenia na udrţiavacej
dialyzačnej th., ako súčasť th. reţimov zahŕňajúcich primeranú th. látkami, kt. viaţu fosfáty a/al.
steroly vitamínu D, ako aj na zníţenie hyperkalciémie u pacientov s hyperparatyreózou.
MIM – skr. angl. Mendelian Inharitance in Man, projekt databázy, kt. katalogizuje všetky známe
choroby s genetickou zloţkou a pokiaľ moţno ich spája s relevantnými génmi v ľudskom genóme,
čím poskytuje odkaz na ďalší výskum a nástroj analýzy genómu katalogizovaného génu.
Mima polymorpha – gramnegatívny palička, v minulosti často zamieäňaná za iné baktérie,
V súčasnosti je začlenená dio druhu Acinetobacter calcoaceticus.
MIME – inform. skr. angl. Multipurpose Internet Mail Extensions viacúčelové rozšírenie internetovskej
pošty, protokol, ktorý umoţňuje, aby sa posielali binárne súbory prostredníctvom elektronickej pošty.
minacipran – (1R*,2S*)-2-(aminometyl)-N,N-dietyl-1-fenylcyklopropánkarboxamid, C15H22N2O, Mr
246,348;
selektívny inhibítor spätného vychytávania
sérotonínu a noradrenalínu, SNRI, psychoaktívna látka, kt.
sa pouţíva v th. depresívnych stavov a fibromyalgie. Biol.
dostupnosť je 85 %, na plazmatické proteíny sa viaţe 13 %,
metabolizuje sa v pečeni, pollčas je 8 h, vylučuje sa močom
®
®
®
(Dalcipran , Ixela , Savella ).
Milnacipran

®

Minerva tbl obd (Schering AG) – Cyproteroni acetas 2,0 mg + Ethinylestradiolum 0,045 mg v 1
obalenej
tbl.
Cyproterón
kombinovaný
s estrogénom,
kt.
sa
pouţíva
na
th.
androgéndepenmdentných chorôb u ţien, kt. si ţelajú súčasne antikoncepciu, ďalej v th. akne (acne
pustulosa, acne nodulocystica) spojené so seboreou, androgénnej alopecie a pri miernych formách
hirzutizmu.
®

Minesse tbl flm (Wyeth-Lederle Pharma) – Gestodenum 0,06 mg + Ethinylestradiolum 0,015 mg v 1
tbl. obalenej filmom (aktívna tbl.). Biela tbl. neobsahuje aktívnu zloţku
(placebo). Perorálny antikoncepčný prostriedok; →gestoden.
®

Minidiab tbl (Pharmacia S.p.A.) – Glipizidum 5 mg v 1 tbl. Perorálne
antidiabetikum; →glipizid.
®

Minirin aer nao (Ferring) – Desmopressini acetas 0,1 mg (zodpovedá
Moxifloxacín
0,089 mg dezmopresínu) v 1 ml nosovej roztokovej aerodisperzie. Derivát
vazopresínu (líši sa dezamináciou cysteínu a nahradením L-arginínu Darginínom, čo predlţuje jeho účinok a má za následok absenciu vazopresorického účinku). Pouţíva
sa v th. centrálneho diabetes insipidus a primárnej enuresis nocturna u pacientov (nad 5 r.)
s normálnou schopnosťou koncentrovať moč; →dezmopresín.
®

Minirin 0,1 a 0,2 mg tbl (Ferring-Léčiva) – Desmopressinum aceticum 0,1 al. 0,2 mg (zodpovedá
0,089 mg, resp. 0,178 mg dezmopresínu) v 1 tbl. Derivát vazopresínu (líši sa dezamináciou cysteínu
a nahradením L-arginínu D-arginínom, čo predlţuje jeho účinok a má za následok absenciu
vazopresorického účinku). Pouţíva sa v th. centrálneho diabetes insipidus a primárnej enuresis
nocturna u pacientov (nad 5 r.) s normálnou schopnosťou koncentrovať moč, ako aj symptomatickej
th. noktúrie dospelých súpojenej s nočnou polyúriou; →dezmopresín.
®

Minirin-Melt 60, 120 a 240 g aer nao (Ferring-Léčiva) – Desmopressinum 60, 120 al. 240 g (voľná
báza) vo forme desmopressini acetas v kaţdej dávke. Derivát vazopresínu (líši sa dezamináciou
cysteínu a nahradením L-arginínu D-arginínom, čo predlţuje jeho účinok a má za následok absenciu
vazopresorického účinku). Pouţíva sa v th. centrálneho diabetes insipidus a primárnej enuresis
nocturna u pacientov (nad 5 r.) s normálnou schopnosťou koncentrovať moč; →dezmopresín.
®

Minisiston tbl obd (Jenapharm) – Ethinylestradiolum 0,03 mg + Levonorgestrellum 0,125 mg v 1
obalenej tbl. Perorálny hormónový antikoncepčný prípravok, kt. sa pouţíva aj v th. porúch
menštruačného cyklu a dysmenorey; →antikoncepcia.
Mirapexin 0,088; 0,18; 0,35; 0,7 a 1,1 mg tbl (Boehringer Ingelheim International) – Pramipexol
0,088; 0,18; 0,35; 0,7 a 1,1 (= 0,125; 0,25; 0,5; 1,0 a 1,5 mg monohydrátu pramipexóliumdichloridu.
Antiparkinsonikum, antagonista dopamínu; →pramipexol.
®

Mircera 50, 75, 100, 150, 200 a 250 mikrogramov/0,3 ml sol inj (Roche Registration Limited) 1
naplnená inj. striekačka obsahuje 50, 75, 100, 150, 200 al. 250 g metoxypolyetylénglykol epoetínu
beta s koncentráciou 167, 250, 333, 500, 667 al. 833 g/ml. Antrianemikum; →erytropoetín.
®

Mirelle tbl flm (Schering AG) – Gestodenum 0,06 mg ; Ethinylestradiolum 0,015 mg v 1 tbl. obalenej
filmom. Kombinovaný perorálny antikoncepčný prípravok; →antikoncepcia.
®

Mirena ins vag (Leiras) – Levonorgestrelum 52 mf v 1 vnútromaternicovom systéme. Antikoncepčný
prostriedok, kt. sa pouţíva aj pri idiopatickej menorágii, na ochranu endometria pred hyperpláziou
počas hormónovej substitučnej th. estrogénmi; →levonorgestrel.
®

Miril 2,5 a 5,0 mg tbl (Ivax Pharmaceuticals) – Ramiprilum 2,5 al. 5 mg v 1 tbl. Inhibítor ACE,
antihypertenzívum; →ramipril.

mirtazapín – (±)-1,2,3,4,10,14b-hexahydro-2-[11C]metylpyrazino(2,1-a)pyrido(2,3-c)(2)benzazepín,
C17H19N3, Mr 265,35; psychoaktívna látka zo skupiny
benzazepínov a tetracyklických antidepresív, noradrenergikum,
sérotonergikum. Pouţíva sa aj ako anxiolytikum, hypnotikom,
antiemetikum, orexigenikum, antihistaminikum a antipruriginózum.
Biol. dostupnosť je 50 %. Metabolizuje sa v pečeni (CYP2D6
a CYP3A4), polčas je 20 – 40 h, vylučuje sa močom (75 %)
®
a stolicou (15%). Do th. sa zaviedol r. 1994 (Remeron ).
Mirtazapín

®

Mirtazapin Aurobindo 15, 30 a 45 mg tbl oro (Aurobindo Pharma Limited) – Mirtazapín 15, 30 al. 45
mg v orodispergovateľnej tbl. Antidepresívum; →mirtazapín.
®

Mirtazapin Bluefish 15, 30 a 45 mg tbl oro (Bluefish Pharmaceuticals AB) – Mirtazapín 15, 30 al. 45
mg v orodispergovateľnej tbl. Antidepresívum; →mirtazapín.
®

Mirtazapin ODT 1A Pharma 15 mg tbl oro (1 A Pharma GmbH) – Mirtazapín 15 mg
v orodispergovateľnej tbl. Antidepresívum; →mirtazapín.
®

Mirtazapin ODT Sandoz 15, 30 a 45 mg tbl oro (Sandoz Pharmaceuticals d.d.) – Mirtazapín 15, 30
al. 45 mg v orodispergovateľnej tbl. Antidepresívum; →mirtazapín.
®

Mirtazapin Orion 15 a 30 mg tbl oro (Orion Corporation) – Mirtazapín 15, 30 al. 45 mg
v orodispergovateľnej tbl. Antidepresívum; →mirtazapín.
®

Mirtazapine-Teva 15, 30 a 45 mg tbl flm (Teva Pharmaceuticals CR) – Mirtazapín 15, 30 al. 45 mg
v orodispergovateľnej tbl. Antidepresívum; →mirtazapín.
®

Mirtazapine-Teva Dis-Tab 15, 30 a 45 mg tbl oro (Teva Pharmaceuticals CR) – Mirtazapín 15, 30
al. 45 mg v orodispergovateľnej tbl. Antidepresívum; mirtazapín.
®

Mirzaten 15, 30 a 45 mg tbl (Krka d. d.) Mirtazapín 15, 30 al. 45 mg v orodispergovateľnej tbl.
Antidepresívum; →mirtazapín.
®

Mirzaten Q-Tab 15, 30 a 45 mg tbl (Krka d. d.) Mirtazapín 15, 30 al. 45 mg v orodispergovateľnej tbl.
Antidepresívum; →mirtazapín.
mitoxantrón

–

1,4-dihydroxy-5,8-bis[2-(2-hydroxyetylamino)etylamino]-antracen-9,10-dión,
C22H28N4O6, Mr 444,481; inhibítor topoizomerázy II, cytostatikum. Prerušuje
syntézu DNA a jej opravu v rakovinových, ako aj zdravých bunkách.
Zúčastňuje sa aj na interkalácii. Na plazmatické proteíny sa viaţe 78 %,
metabolizuje sa v pečeni (CYP2E1), polčas je 75 h, vylučuje sa obličkami.
Pouţíva sa v th. karcinómu, väčšinou metastatického karcinómu prsníka, pri
akút. myeloidnej leukémii a ne-Hodgkinovom lymfóme. Kombinácia
metotraxátu s prednizónom sa osvedčuje ako
liek druhej línie pri
Mitoxantrón
metastatickom karcinóme prostaty refraktérnej proti hormónom (likom prvej
línie je kombinácia docetaxelu a prednizónu). Mitoxantrón sa pouţíva aj v th. sclerosis multiplex (pri
sek. progresívnej forme choroby).
®

Mitoxantron AWD inj (Arzneimittelwerk Dresden) – Mitoxantroni dihydrochloridum 2,328 mg
(zodpovedá 2 mg mitocxantrónu) v 1 amp. Antracyklínové cytostatikum, kt. sa pouţíva v th.
metastatického karcinómu prsníka, non-Hodgkinovho malígneho lymfómu, akút. lymfatickej
leukémie, prim. karcinómu pečene, ako iniciálna chemoterapia pacientov s bolesťami pri pokročilom
karcinómu prostaty refraktérneho proti hormónom; →mitoxandrón.

mitóza -- bunkové delenie, pri ktorom z jednej bunky vznikajú dve dcérske bunky s úplne rovnakou
dedičnou výbavou. Prebieha vo vyšších organizmoch, vrátane človeka (s výnimkou pohlavných
buniek, ktoré vznikajú meiózou). Prebieha v štádiu mnoţenie primitívnych pohlavných buniek,
spermetogónií a oogónií. Má 4 fázy: 1. profáza – fáza, v ktorej nastáva špiralizácia a dehydatácia
chromozónmov; začína sa rozpúšťať jadrová membrána; 2. metafáza – fáza, v ktorej centroméry
chromozómov smerujú do ekvatoriálnej roviny bunky; mikrotubuly deliaceho vreteinka spájajú
centroméry s centriolmi, uloţenými při opačných póloch bunky; 3. anafáza – fáza v ktorej sa
centroméry rozdelia na 2 pre kaţdú chromatosu všetkých chromozómov oddeľujú od seba,
rozostupujú a putujú k opačným pólom bunky; 4. telofáza – fáza v ktorej sa zaškrcovaním bunkovej
membrány a rozdlením cytoplazmy materském bunky utvoria dve dcérske bunky. Kaţdá z nich má
vo formujúcom sa jadre diplodný počet chromozómov tak jako na začiatku mitózy a mnoţstvo DNA
je také jako pred replikáciou.
Mitsuokella multiacidus – gramnegatívna, anaeróbna palička, izolovaná z rôznych patologických
materiálov (gangrenózny apendix, krv, rôzne punktáty).
Miyagawanella →Chlamydia.
®

Mobilat gel a ung der (Stada Pharma International) – Glycosaminoglycani polysulphas 2 mg +
Acidum salicylicum 20 mg + Suprarenale extractum 10 mg v 1 g gélu/masti. Antireumatikum,
antiartritikum, kt. sa pouţíva pri stuhnutí svalov, ramenných kĺbov, svalovom reumatizme,
zápalových ochoreniach kĺbov, artrózach, podvrtnutiach, pomliaţdeninách, natiahnutí šliach,
reaktívnych výpotkoch a bolestiach pri pohybe.
Mobiluncus – rod obligátne anaeróbnych, gramlabilných aţ gramenagtívnych, ohnutých,
nesporulujúcich baktérií z čeľade Actinomycetaceae. Kolonizujú ţenské genitálie a počet baktérií sa
zvýšený pri vaginóze; ich patogenita však nie je známa. Patrí sem M. curtisis subsp. curtisii, M.
curtisii subsp. holmesii a M. mulieris.
®

Moclobemid „Torrex“ 150 a 300 mg tbl flm (Torrex Pharma) – Moclobemidum 150 al. 300 mg v 1
tbl. obalenej filmom. Antidepresívum; →moklobemid.
®

Modafen tbl flm (Zentiva) – Ibuprofenum 200 mg + Pseudoephedrini hydrochloridum 30 mg v 1 tbl.
obalenej filmom. Antipyretikum, analgetikum, dekongescium. Pouţíva sa na krátkodobú
symptomatickú th. začiatočných štádií akút. infeklčných ochorení horných dýchacích ciest s prejavmi
rhinitis acuta, nasopharyngitis acuta, pharyngitis acuta, catarrhus tubae auditivae acutus, kde sa
uplatňuje kombinácia dekongescenčného, analgetického a antipyretického účinku. Podáva sa
dospelým a deťom od 12 r. veku; →ibuprofén; →pseudoefedrín.
modafinil – 2-[di(fenyl)metylsulfinyl]acetamid, C15H15NO2S, Mr 273,35; centrálne analeptikum.
Podobne ako iné stimulanciá zvyšuje uvoľňovanie monoamínov, najmä
katecholamínov – noradrenalínu a dopamínu – zo synaptických zakončení. Zvyšuje
aj obsah histamínu v hypotalame, preto sa pokladá skôr za látku zvyšujúcu bdelosť
ako klasické stimulans podobné amfetamínu. Je nerozp. vo vode, na plazmatické
proteíny sa viaţe asi 60 %, metabolizuje sa v pečeni (CYP3A4 a inými cestami).
Modafinil
Polčas je 12 – 15 h, vylučuje sa vo forme metabolitov močom. Pouţíva sa v th.
narkolepsie, porúch charakterizovaných posunom denného rytmu a dennej ospanlivosti spojenej
®
s obštrukčnou spánkovou apneou. Jeho uţívanie má len malý potenciál závislosti (Modafinil-Teva ).
®

Modafinil-Teva 100 mg tbl (Teva Pharmaceuticals CR) – Modafinilum 100 mg v 1 tbl. Centrálne
pôsobiace sympatikomimetikum. Podáva sa
pri nadmernej dennej ospalosti spojenej
s narkolepsiou; →modafinil.
modem – inform. zariadenie, ktoré konvertuje digitálny signál (reťazec núl a jedničiek, s ktorými pracuje
počítač) do signálu analógového, ktorý sa môţe prenášať po telefónnej sieti.

®

Moditen Depot sol inj (Biotika a. s., Slovensko) – Fluphenazini decanoas 25 mg v 1 ml inj. rozt.
Antipsychotikum, neuroleptikum, pouiţíva sa ako udrţovacia th. psychotických porúch; →flufenazín.
moduláry PPAR – látky, kt. pôsobia na receptor aktivovaný proliferátorom peroxizómov (peroxisome
proliferator-activated receptor, PPAR). PPARα a PPARγ sú molekulovým terčom mnohých liekov, kt.
sa dajú rozdeliť do troch tried: 1. PPAR- je hlavný terč fibrátov, trieda amfipatických karboxylových
kyselín (bezafibrát, ciprofibrát, fenofibrát, gemfibrozil a klofibrát). Pôvodne boli určené na th. porúch
metabolizmu cholesterolu (adjuvans statínov), neskôr aj pre poruchy metabolizmu triacylglycerolov;
2. PPAR- je hlavným terčom látky GW510516, ktorá mení preferenciu organizmu z glukózy ako
paliva na lipidy; 3. PPAR- je hlavným terčom triedy tiazolidíndiónov pouţívaných v th. diabetes
mellitus a iných stavov spojených s rezistenciou proti inzulínu. Akltivujú ho aj niektoré nesteroidové
antiflogistiká (ako ibuprofén) a indoly. K známym inhibítorom patrí experimentálna látka GW-9662.
Pouţívajú sa aj v th. hyperlipidémie pri ateroskleróze. Zvyšujú expresiu ABCA1, ktoré transportujú
extrahepatálne cholesterol do HDL. Zvyšujú jeho vychytávanie a exkréciu z pečene. Štvrtá trieda
zahŕňa dvojité ligandy PPAR, ktoré viaţu 2 a viac izoforiem. Sú v štádiu výskumu s cieľom vyuţiť ich
v th. metabolického syndrómu. Patrí sem aleglitazar, muraglitazar a tesaglitazar.
®

Moduretic 5/50 mg tbl (Merck Sharp & Dohme B.V.) – Amiloridi hydrochloridum dihydricum 5,7 mg
(4 mg amiloridu) + Hydrochlorothiazidum 50 mg v 1 tbl. Kombinované diuretikum,
antihypertenzívum; →amilorid; →hydrochlorotiazid.
Moellerella wisconsensis – rod z čeľade Enterobacteriaceae (Enteric group 46). Šesť kmeňov z 9 sa
izolovalo v meste Wisconsin. Niektoré kmene sa izolovali od pacientov s hnačkou, ich patogenita
však nie je známa. Kmene okrem patologických materiálov od človeka boli izolované
z potravinových článkov a vody. Zistila sa prirodzená rezistencia proti penicilínu G, oxacilín
a niektoré makrolidy. Niektoré moellerelly sa identifikovali ako Klebsiella pneumoniae subsp.
ozanae.
®

Mollome 37,5; 75 a 150 mg cps (Richter Gedeon RT) – Venlafaxíniumchlorid (zodpovedá 37,5; 75
al. 150 mg venlafaxínu) v 1 tvrdej cps s predĺţeným uvoľňovaním. Antidepresívum; →venlafaxín.
®

Mono Mack 50 D tbl plg (Heinrich Mack) – Isosorbidi mononitras 50 mg v 1 tbl s predĺţeným
uvoľňovaním. Vazodilatancium, antianginózum; →izosorbidmononitrát.
®

Mono Mack Depot tbl plg (Heinrich Mack) – Isosorbid 5-mononitrát 100 mg v 1 tbl s predĺţeným
uvoľňovaním. Vazodilatancium, antianginózum; →izosorbidmononitrát.
®

Monopril 20 mg tbl (Bristol-Myers Squibb spol. s r.o.) – Fosinoprilum natricum 20 mg v 1 tbl.
Inhibítor ACE, antihypertenzívum. Podáva sa v monoterapii al. v kombinácii s inými
antihypertenzívami v th. srdcového zlyhania a hypertenzie, zlepšuje toleranciu fyzickej záťaţe,
zniţuje závaţnosť srdcového zlyhania; →fosinopril.
®

Monosor 20 mg tbl (Vitabalance Oy) – Izosorbidmononitrát 20 mg v 1 tbl. Vazodilatancium,
antianginózum; →izosorbidmononitrát.
®

Monotab 20 a 40 tbl (Zentiva) – Isosorbidi mononitras 2é al. 40 mg v 1 tbl. Vazodilatancium,
antianginózum; →izosorbidmononitrát.
®

Monotab SR tbl plg (Zentiva) – Isosorbidi mononitras 100 mg v 1 tbl. s predĺţeným uvoľňovaním;
vatodilatans, antinginózum; →izosorbidmononitrát.
®

Monotard HM 100 IU/ml sus inj (NovoNordisk A/S o.z.) – Insulinum humanum biosyntheticum
isophanum 40 al. 100 IU v 1 ml (1 IU = 0,035 mg bezvodého ľudského inzulínu) Antidiabetikum;
→inzulín.

®

Monozide 20 tbl (Bristol-Myers Squibb spol. s r.o.) – Fosinoprilum natricum 20 mg +
hydrochlorothiazidum 12,5 mg v 1 tbl. Kombinovaný prípravok inhibítora ACE a diuretika;
antihypertenzívum; →fosinopril; →hydrochlorotiazid.
montelukast – montelukastum; kyselina (R)-(E)-2-[1-[[-1-[3-[-2-(7-chlorchinolin-2-yl)-vinyl]fenyl]-3-[2(2-hydroxypropan-2-yl)-fenyl]propyl]sulfanylmetyl]cyklopropyl]
octová;
2-[1-[[(1R)-1-[3-[(E)-2-(7-chlorchinolin-2-yl)vinyl]fenyl]-3-[2-(2-hydroxypropan-2-yl)fenyl]propyl]sulfanylmetyl],
C35H36ClNO3S,
Mr
586,18;
bronchodilatancium,
atniastmatikum.
Montelukast
je
antagonista leukotriénových receptorov, kt. kompetitívne
zabraňuje väzbe leukotriénov na ich Cys-LT1-receptory
v bronchoch. Leukotriény sú zápalové mediátory, kt. sa
zúčastňujú na vzniku zápalu pri asthma bronchiale.
Cystinylleukotriény sú zodpovedné za zápal, kt. podmieňuje
zúţenie dýchacích ciest, a tým poruchu funkcie pľúc.
Montelukast
K neţiaducim účinkom patria depresie, desivé sny
®
a tentamen suicidii (Singulair ).
MOP – skr. čes. mikróbní obraz poševní (Jírovec a spol. 1945) hodnotenie výsledku mikroskopického
vyšetrenia pošvového sekrétu, napr. pri fluore, podľa ktorého sa výsledok zatrieďuje do skupiny I –
VI. Vyšetrenie treba vţdy verifikovať aj kultivačne.
Moraxella – rod gramnegatívny, paličkovitých, nepohyblivých baktérií, obyčajne v dvojiciach, ktoré sa
vyskytujú na slizniciach nazofaryngu, spojovkového vaku a v genitáliách. Patria sem M.
(Branhamella) catarrhalis, súčasť beţnej mikróbiovej flóry horných dýchacích ciest, môţe byť
fakultatívnym patogénnom a samostatne alebo v asociácii s inými pôvodcami vyvolávať
bronchitádym, otitídy a sínusitídy. M. lacunata – starší názov Moraxov-Axenfeldov diplobacil,
pôvodca angulárnej konjunktivitídy. Pre zvýšené kultivačné nároky obyčajne uniká pred záchytom.
K ďalším druhom patria: M. analipestifer → Riemerella anatipestifer, M. atlantae, M. equi, M. lwoffi
→ Acinetobacter calcoaceticus, M. nonliquefaciens, M. osloensis, M. ovis, M. phenylpyruvica, M.
saccharolytica.
Morganella morganii subsp. morganii – poddruh morganel, ktorý predstavuje gramnegatívne
paličky, v minulosti zaraďované do rodu Proteus (Proteus morgani). Rastú neplazivým spôsobom
a asi polovica kmeňov tvorí na agare hemolýzu. Vyskytuje sa vo vode, v pôde, odpadkoch a tieţ
v odpadových vodách. Pokladá sa za pôvodcu detských letných hnačiek. Izoluje sa zo stolice pri
stavoch dysmikróbie. Môţe vyvolávať aj extraintestinálne choroby (uretritídy, osteomyelitídy,
abscesy a i.).
Morococcus cerebrosus – gramnegatívny kokovitý mikrób patriaci do čeľade Neisseriaceae. Bol
izolovaný z abscesu mozgu.
®

Morphin Biotika 1 % sol inj (Biotika a. s., Slovensko) – Morphini hydrochloridum trihydricum 10 mg
(1 %) v 1 ml inj. rozt. Analgetikum, anodynum; →morfín.
moxifloxacín – kyselina 1-cyklopropyl-7-[(1S,6S)-/2,8-diazabicyklo[4.3.0] non-8-yl]-6-fluór-8-metoxy4-oxochinolín-3-karboxylová,
C21H24FN3O4 ,
Mr
401.431;
syntetické
širokospektrálne
fluórchinolónové chemoterapeutikum tretej generácie. Biol. dostupnosť je 86 – 92 %, väzba na
plazmatické proteíny 30 – 50 %, metabolizuje sa glukuronidáciou a sulfatáciou (bez účasti
cytochrómu P450), polčas je 12 h, vylučuje sa ţlčou do stolice. Moxifloxacín sa pouţíva sa vo forme
hydrochloridu v th. infekcií, vyvolaných G+ a G– baktériami. Inhibuje DNA-gyrázu a topoizomerázu
typu II a IV, enzýmy potrebné na oddelenie DNA baktérií, a tým inhibujú delenie buniek. Tento
mechanizmus môţe postihnúť aj cicavčie bunky. Niekt. deriváty obsahujúce fluór v polohe C8 sú

vysoko účinné nielen proti baktériovej topoizomeráze, ale aj topoizomerázam eukaryotov a pôsobia
toxicky na kultúru cicavčích buniek a modely nádorových buniek in vivo.
Kontraindikácie – fluorochinolóny sa nemajú podávať pri niekt. pohlavných chorobách, pretoţe ich
pôvodcovia bývajú rezistentní, najmä v juhových Ázii. Nemajú sa pouţívať súčasne s
nesteroidovými antiflogistikami (riziko stimulácie CNS a konvulzií), pri precitlivenosti na zloţky
prípravku (a chinolóny vôbec), pri hypokaliémii a súčasne podávaných liekoch predlţujúcich interval
QT na EKG (antipsychotiká a tricyklické antidepresíva), ako aj liekoch vyvolávajúcuibh bradykardiu
(betablokátory, amiodarón), diabetes mellitus, pri kardiálnej insuficiencii, hepatopatii, v gravidite,
počas laktácie a u detí.
®

®

®

®

Prípravky – na perorálne pouţitie: Avalox , Avelon , Avelox ; ako očné kv.: Vigamox .
moxonidín – antihypertenzívum pôsobiace na CNS. V mozgovom kmeni sa selektivne viaţe na I1imidazolínové receptory. Tieto imidazolín-senzitívne receptory sa prevaţne vyskytujú v rostrálnej
ventrolaterálnej prodlţenej mieche, teda oblasti, kt. má významnú úlohui v centrálnej kontrole
sympatikového nervového systému. Monoxidín zniţuje aktivitu sympatikových nervov srdca,
splanchnickej oblasti vrátane obličiek. Moxonidin se od ostatných centrálne pôsobiacich
antihypertenzív liší tým, ţe má v porovnaní s afinitou k I1-imidazolovým receptorom len malú afinitu k
centrálním alfa2-adrenergickým receptorom. Účinkom na alfa2-adrenergické receptory vyvoláva
suchosť v ústach a sedáciu, kt. sú najčastejšími neţiaducimi účinkami centrálne pôsobiacich
antihypertenzív. Stredný systolický i diastolický tlak sa zniţujú v pokoji i počas námahy
®
(Moxogamma ).
Moxonidín sa po podaní p. o. rýchlo vsteebává, a to asi z 90 %. Poţitie potravy nemá vplyv na jeho
farmakokinetiku. Biologická dostupnost je 88 %. Na plazmatické bielkoviny sa viaţe len 7 %
moxonidínu. Vrcholovú plazmatickú hodnotu dosahuje 30 aţ 180 min po poţití lieku. Moxoniíin sa
z 10 -- 20 % metabolizuje na 4,5-dihydromoxonidín a na aminometanamidínový derivát otvorením
imidazolínového kruhu. Hypotenzívný účinok 4,5-dihydromoxonidínu je oproti monoxidínu len 1/20,
účinok aminometanamidínového derivátu menej jako 1/100. Moxonidín a jeho deriváty sa vylučujú
takmer výhradne obličkami, ato vyše 90 % dávky v prvný 24 h; asi 1 % sa vylučuje stolicou.
Plazmatický eliminačný polčas je 2,2 -- 2,3 h a renálny polčas 2,6 -- 2,8 h. Při stredne ťasţkej
poruche obličiek sa klírens monoxidínu zniţuje o polovicu, při ťapkej poruche o 2/3; eliminačný
poločas sa predlţuje na 7 h (v týchto prípadoch je liek kontraindikovaný).
Nežiaduce účinky -- veľmi často sa najmä na začiatku th. pozoruje suchosť v ústach, bolesti hlavy,
slabosť a závraty. Po opakovanom podávaní sa tieto účinky zniţujú.
Kontraindikácie – alergia na zloţky prípravku, syndróm chorého mínusu a sinoátriová blokáda,
bradykardia (pod 50/min v pokoji), ťaţká porucha obličkových funkcií (GFR < 30 ml/min,
koncentrácia sérového kreatinínu > 160 μmol/l), angioneurotický edém v anamnéze, II al. III. stupeň
átrioventrikulárnej blokády, malígna arytmia, zlyhanie srdca, ťaţké postihnutieí koronárnych tepien
al. nestabilná angina pectoris a ťaţká hepatopatia. Pre nedostatok th. skúsenosti by sa liek nemal
uţívať pri intermitentnej klaudikácii, Raynaudovej chorobe, Parkinsonovej chorobe, epilepsii,
glaukóme, depresii, v gravidite, pri dojčení a u detí do 16. r. veku.
Dávkovanie – podáva sa 0,2 mg/d ráno; dms 0,4 mg, dmd 0,6 mg.
®

®

®

®

®

Prípravky – Cynt , Moxogamma , Moxonidin Actavis , Moxonidin-ratiopharm , Moxostad ,
®
Physiotens .
®

Moxonidin Actavis 0,2; 0,3 a 0,4 mg tbl flm (Actavis Group) – Moxonidín 0,2; 0,3 al. 0,4 mg v 1 tbl.
obalenej filmom. Centrálne pôsobiaca antiadrenergická látka, antihypertenzívum; →monoxidín.

®

Moxonidin-ratiopharm 0,2; 0,3 a 0,4 mg tbl flm (ratiopharm) – Moxonidín 0,2; 0,3 al. 0,4 mg v 1 tbl.
obalenej filmom. Centrálne pôsobiaca antiadrenergická látka, antihypertenzívum; →monoxidín.
®

Moxostad 0,2; 0,3 a 0,4 mg tbl flm (Stada Arzneimittel) – Moxonidín 0,2; 0,3 al. 0,4 mg v 1 tbl.
obalenej filmom. Centrálne pôsobiaca antiadrenergická látka, antihypertenzívum; →monoxidín.
mTOR – skr. angl. mamalian target of rapamycin cicavčí receptor rapamycínu. Bráni syntéze
proteínov, kt. regulujú proliferáciu, rast a preţívanie nádorových buniek. Je to intracelulárna kináza,
kt. prijíma a interpretuje rastové signály v nádorových bunkách. Aktivácia tejto kinázy má za
následek syntézu proteínov bunkového cyklu, jako je cyklín D a faktor 1a indukovateľný hypoxiou
(hypoxia-inducible factor-1a, HIF-1a). HIF-1a poptom stimuluje cievny endotelový rastový faktor
(vascular endothel growth factor, VEGF). Aktivácia mTOR kinázy závisí od toho, či nádorové bunky
produkujú kľúčové proteíny potrebné na proliferáciu, rast, preţívanie a angiogenézu.
mTOR v nádorovém bunke aktivujú rozličné mechanizmy vrátane tyrozínkinázy na povrchu
receptorov, onkogény a strata supresorových génov nádoru. Tieto aktivačné faktory sú dôleţité pre
malígnu transformáciu a progresiu nádoru. mTOR je osobitne významný pre karcinóm obličiek, v kt.
reguluje obsah HIF-1a. Pri karcinóme obličiek sú časté mutácie al. strata von HippelovhoLindauovho nádorového supresorového génu, č osa prejavuje zníţenou degradáciou HIF-1a.
Aktivovaný mTOR pri karcinóme obličiek ďalej zvyšuje hromadenie HIF-1a zrýchlením syntézy
tohoto transkripčného faktora a angiogénnych produktov jeho cieľového génu. Špecifickým
inhibitorom mTOR je →temsirolim.
+

MPP+ -- 1-metyl-4-fenylpyridínium, je kladne nabitá molekula C12H12N . Je toxická a jej účinok spočíva
v interferencii s oxidačnou fosforyláciu v mitochondriách, následkom čoho nastáva deplécia ATP
a smrť buniek. Inhibuje aj syntézu katecholamínov, zniţuje obsah dopamínu a noradrenalínu v srdci
a inaktivuje tyrozínhydroxylázu. Neurotoxín MPTP sa v mozgu mení na MPP+ pôsobením enzýmu
MAO-B a pri primátoch vyvoláva ničením neurónov rpdukujúcich dopamín v substantia nigra
parkinsonizmus. Chlorid MPP+ (cyperkvát), štruktúrne podobný herbicídu parakvát, sa pouţíva ako
herbicídum.

MPPP -- 1-metyl-4-fenyl-4-propionoxypiperidíne; (1-metyl-4-fenylpiperidin-4-yl)
propanoát; dezmetylprodín, C15H21NO2 , Mr 247.33; opiodové analgetikum, kt.
MPP+
sa nepouţíva v klin. praxi, vyrába sa však ilegálne ako „rekračná droga“. Ide
®
®
o analóg (reverzný ester) petidínu (Demerol , Pentotal ) a má asi 70 % účinnosť v porovnaní
s morfínom. V USA podlieha zákonu o omamných látkach.
MPTP -- 1-metyl-4-fenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridín je neurotoxín, ktorý vyvoláva trvalé príznaky
Parkinsonovej choroby tým, ţe ničí určité neuróny v substantia nigra mozgu.
Pouţíva sa pri experimentálnom štúdiu Parkinsovej choroby opíc a potkanov..
MPTP sám nemá opioidné účinky. MPTP nemá sám opioidové účinky, je podobný
syntetickej droge MPPP s účinkom podobným heroínu a morfínu. Pripravil sa
náhodne pri ilegálnej výrobe MPPP, pričom sa zistil aj jeho účinok na vznik
Parkinsonovej choroby.
MPPP

MPTP

®

MTS Continus 10, 30, 60 a 100 mg tbl mod (Mundipharma) – Morphini sulfas
pentahydricus 10, 30, 60 al. 100 mg v 1 tbl. s riadeným uvoľňovaním. Analgetikum,
anodynum; →morfín.
®

Muconasal Plus aer nas (Boehringer Ingelheim International) – Tramazolini
hydrochloridum 1,18 mg/1 ml. Otorinolaryngologikum, uvoľňuje nahromadený nosový hlien, zniţuje
opuch sliznice a potláča produkciu hlien, čím napomáha dosiahnuť priechodnosť nosových ciest

a sínusov. Nepodáva sa pri chron. suchej rinitíde, precitlivenosti na zloţky lieku a deťom do 6 r.;
→tramazolín.
®

Mucosin Plus kvapky gtt por (Zentiva) – Ambroxoli hydrochloridum 7,5 mg v 1 ml rozt. Expektorans,
mukolytikum. Podáva sa ako sekretolytická látka pri akút. a chron. bronchopulmonálnych chorobách
s narušenou tvorbou väzkého prieduškového hlienu a jeho sťaţeným transportom a vykašliavaním;
→ambroxol.
®

Mucosin s medom sir (Zentiva) – Ambroxoli hydrochloridum 15 mg v 5 ml sirupu. Expektorans,
mukolytikum. Podáva sa ako sekretolytická látka pri akút. a chron. bronchopulmonálnych chorobách
s narušenou tvorbou väzkého prieduškového hlienu a jeho sťaţeným transportom a vykašliavaním;
→ambroxol.
®

Mucosolvan pas orm (Boehringer Ingelheim International) – Ambroxoli hydrochloridum 15 mg v 1
mäkkej pastilke. Expektorans, mukolytikum; →ambroxol.
®

Mucosolvan tbl (Boehringer Ingelheim International) – Ambroxoli hydrochloridum 30 mg v 1 tbl.
Expektorans, mukolytikum; →ambroxol.
®

Mucosolvan Junior sir (Boehringer Ingelheim International) – Ambroxoli hydrochloridum 15 mg v 5
ml sirupu. Expektorans, mukolytikum; →ambroxol.
®

Mucosolvan Retard cps plg (Boehringer Ingelheim International) – Ambroxoli hydrochloridum 30 mg
v 1 cps. s predĺţeným uvoľňovaním. Expektorans, mukolytikum; →ambroxol.
MUD – inform. Multiple User Dimension, počítačový progam, kt. sprostredkúva virtuálnu realitu.
mukopolysacharidózy – [mucopolysaccharidoses] skr. MPS, poruchy metabolizmu s ukladaním
glykozamínoglykánov (mukopolysacharidov). Ide o gen. podmienené, auzotómovo resp.
(zriedkavejšie) X-chromozomóvo recesívne dedičné enzymopatie s poruchou ich odbúravania a
ukladania polyscharidov do zákl. hmoty. Často sa na poruche zúčastňuje aj deficit -galaktozidázy
(por. gangliozidóza GM1). Mukopolysacharidy (najmä dermatánsulfát a heparánsulfát) sa hromadia v
bunkách, najmä v lyzozómoch rozličných orgánov (CNS, kostra, pečeň, slezina a i.). Močom sa
vylučuje viac kyslých mukopolysacharidov (dajú sa dokázať reakciou pomocou toluidínovej modrej).
O postihnutí CNS svedčí pozit. elektrónovomikroskopický nález lyzozómových vakuol (zebrových
teliesok) vnútri Schwannových buniek.
Typickým prejavom týchto chorôb je poškodenie kĺbov a kostí (dysostosis multiplex, kĺbové
kontraktúry, kyfózy). Častá je mentálna retardácia a poškodenie kardiovaskulárneho systém, býva
hepatomegália, postihnutie rohovky (zákal) a koţe (moţnosť vzniku hernie). S výnimkou Hunterovho
syndrómu majú všetky typy autozómovo recesívnu dedičnosť. Poškodenie kostry môţe zníţiť
včasná transplantácia kostnej drene.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Prehľad mukopolysacharidóz
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Typ
Variant
Deficit enzýmu
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
I–H Pfaundlerova-Hurlerovej choroba
-L-iduronidáza
I–S Scheieho choroba
-L-iduronidáza
I–H/S Hurlerovej-Scheieho variant
-L-iduronidáza
II
Hunterova choroba
iduronátsulfásulfatáza
III
Sanfilippova choroba
typ A
heparánsulfátamidáza
typ B
-N-acetylglukozaminidáza
typ C
acetyl-CoA: -glukozaminid-N-acetyltransferáza
typ D
N-acetylglukozamin-6-sulfáfsulfatáza
IV
Morquiova-Brailsfordova choroba

V
VI
VII

typ A
typ B
zastar. označenie pre typ I-S
Maroteauxova-Lamyho choroba
Thompsonov-Nelsonov-Grobelnyho sy.

N-acetylgalaktozamin-6-sulfátsulfatáza
-galaktozidáza
N-acetylgalaktozamin-4-sultátsulfatáza
-glukuronidáza

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Mukopolysacharidóza VII – autozómovo recesívne dedičná choroba (lokus 7q21.11). Ide o
následok deficitu -glukuronidázy s postihnutím metabolizmu chondroitínsíranu a jeho ukladaním do
tkanív. Klinický obraz sa podobá Hurlerovej syndrómu a zahŕňa psychomotorickú retardáciu.
Prognóza choroby je väčšinou nepriaznivá.
Dg. – na základe klin. nálezu, vyšetrenia glykozamínoglykánov a oligosacharidov v moči sa
v prípade podozrenia na MPS indikuje elektroforetické vyšetrenie na acetátcelulózovej fólii, ktoré
umoţní separáciu dermatánsulfátu (DS), heparánsulfátu (HS), chondroitínsulfátu (CS)
a keratánusulfátu (KS). Podľa jednotlivých frakcií sa určí typ MPS, mukolipidózy (ML),
glykoproteinózy a glykosfingolipidózy. Definitívna dg. sa obyčajne stanoví vyšetrením aktivity
enzýmov v leukocytoch.

mukopolysacharidy →glykozamínoglykány.
®

Mukoseptonex int nao (Ivax Pharmaceuticals) – Carbethopendecinii bromidum 5,5 mg
nosovej roztokovej instiláce. Otorinolarynologikum, kt. sa podáva pri chron. zápale nosovej
nosohltanu a prinosových dutín, ak nie sú spojené so zvýšeným vylučovaním hlienu al. ak
sliznica neupcháva nosové prieduchy, pri doliečovaní akút. zápalov nosovej
→karbetopendecíniumbromid.

v 10 ml
sliznice,
zdurená
sliznice;

®

Mukoseptonex E int nao (Ivax Pharmaceuticals) – Carbethopendecinii bromidum 5,5 mg + Ephedrini
hydrochloridum 100 mg v 10 ml nosovej roztokovej instiláce. Otorinolarynologikum, kt. sa podáva pri
Tab. 1. Diferenciálna diagnostika mukopolysacharidóz (podľa Chandogu a spol. 2009)
Pozitívny klinický nález
Glykozamínoglykány zvýšené
Glykozamínoglykány normálne
ELFO
DS+HS
HS
DS+CS
CS+HS
KS+CS
DS+HS
Oligosacharidy
Enzýmové vyšetrenia
MPS I,II, VII
MPS III
MPS VI
Glykoproteinózy, oligosfingoliúpidózy
MPS IV
ML II, III
Skratky: CS – chondroitínsulfát; DS – dermatánsulfát; ELFO – elektroforéza na acetátcelulózovej fólii; HS –
heparánsulfát; KS – keratánsulfát; ML – mukolipidózy; MPS – mukopolysacharidózy

akút. zápale nosovej sliznice, najmä kde je potrebné rýchle obnovenie nosovej priechodnosti;
→karbetopendecíniumbromid.
mukoviscidóza – cystická fibróza, dedičná dysfunkci exokrinních liaz s mucinóznou sekréciou.
Prejavuje sa jako ochorenie dýchacích ciest, pankreasu a hlienotvorných ţliaz v tráviacom trakte.
Postihnutí jedinci majú časté pľúcne komplikácie. Príčinou je zahuštěný hlien v prieduškách.
Pankreas produkuje veľmi hustý hlenovitý sekrét, ktorým sa upchajú jeho vývody. To zapříčiní
tvorbu cýst v dilatovaných vývodoch a fibrotické zmeny (bujnenie vaziva) v pankrease. Endokrinná
sekrécia Langerhansových ostrovčekov sa zachová. Obsah čriev abnormálne lipne na črevnú stenu.
Smolka je tuhá, zaschnutá, takţe črevá po narodení sa nemôţu vyprázdniť. Vznikne obštrukcná
nepriechodnosť – upchatie čreva (mekóniový ileus).
multimédium – inform. dokument, ktorý zahŕňa text, grafiku, zvuk, animáciu, prípadne video v jednom
dokumente.

®

Mundisal gel (Mundipharma) – Cholini salicylas 87,1 mg v 1 g gélu. Stomatologikum, antiflogistikum,
kt. sa pouţíva pri bolestiach a zápaloch, podráţdení, poraneniach al. vredoch v oblasti úst, nosa
a hltana, napr. stomatitis aphthosa al. herpes simplex; →cholínsalicylát.
mupirocín – kyelina 9-[(E)-4-[(2S,3R,4R,5S)-3,4-dihydroxy-5-[[(2S,3S)-3-[(2S,3S)-3-hydroxybutan-2yl]oxiran-2-yl]metyl]oxan-2-yl]-3-metylbut2-enoyl]oxynonanoová, Mr . Je to zmes
rozličných pseudomonových kyselín, kt.
vyše 90 % tvorí kys. pseudomonová A.
v niţších koncentráciách bakteriostatické,
vo vyšších koncentráciách baktericídne
antibiotikum,
kt.
sa
získava
sa
fermentáciou z Pseudomonas aeruginosa
a Pseudomonas fluorescens NCIMB 10586. Inhibuje syntézu proteínov a RNA, ako aj tvorbu
bunkovej steny v stafylokokoch. V E. coli inhibuje t-izoleucín RNA-syntetázu. Má pomalý
baktericídny efekt na stafylokoky (vrátane MRSA), Haemophilus, enterokoky.
Mupirocín

Indikácie – pouţíva sa lokálne. Najčastejšie ako masť na nazálne pouţitie pri nosičstve
Staphylococcus aureus. Osvedčuje sa pri koţných infekciách vyvolaných stafylokokmi
a streptokokmi vrátane meticilín-rezistentných kmeňov (furunkul, impetígo, ekzém ap).
Topická aplikácia sa dobre toleruje. Pri absorpcii z veľkých plôch, napr. pri popáleninách, môţe
vyvolať nefrotoxické prejavy.
®

®

Prípravky – Bactroban , Centany .
muraglitazar – N-[(4-metoxyfenoxy)karbonyl]-N-{4-[2-(5-metyl-2-fenyl-1,3-oxazol-4-yl)etoxy]benzyl}glycín, C29H28N2O7; Mr 516,54; modulátor receptorov
peroxizómov aktivovaných proliferátorom (PPAR) Zvyšuje
hodnot HDL-cholesterolu a zniţuje koncentráciu celkového
cholesterolu,
apolipoproteínu
B,
triacylglycerolov
a glykovaného hemoglobínu A1c. Po jeho podávaní je vyšší
výskyt infarktu myokardu, iktu, prechodných ischemických
Muraglitazar
epizód a chron. zlyhania srdca ako po podaní placeba
®
a pioglitazónu (Pargluva ).
musculus abdominis – brušný sval.
musculus abductor – odťahovač.
musculus abductor digiti minimi manus – odťahovať 5. prsta ruky; odstup: os pisiforme,
retinaculum flexorum, tendo m. flexoris carpi ulnaris; úpon: mediálny povrch bázy proximálneho
článku 5. prsta a dorzálna aponeuróza; inervácia: n. ulnaris; funkcia: abdukcia, flexia a extenzia 5.
prsta ruky.
musculus abductor digiti minimi pedis – odťahovať 5. prsta nohy; odstup: kalkaneus a plantárna
aponeuróza; úpon: zvonka na bázu proximálneho článku 5. prsta; inervácia: n. plantaris lat.; funkcia:
flexia a abdukcia 5. prsta.
musculus abductor digiti quinti pedis →musculus abductor digiti minimi pedis.
musculus abductor hallucis – odťahovač palca nohy; odstup: proc. med. tuberis calcanei; úpon:
vnútorná sezamská kosť a bazálny článok palca; inervácia: n. plantaris med.; funkcia: odtiahnutie
palca od prstov, podpora pozdĺţnej klenby nohy.

musculus abductor hallucis brevis – krátky odťahovač palca nohy; odstup: os cuneiforme I a lig.
plantare longum; úpon: obidve sezamské kosti a bazálny článok palca; inervácia: n. plantaris med.
et lat.; funkcia: flexia palca, udrţovanie pozdĺţnej klenby nohy. Caput med. – časť svalu, kt. sa
začína od úponu šľachy m. tibialis post. a od os cuneiforme I a upína sa na mediálnu sezamskú
kostičku palca. Inervuje ju n. plantaris medialis. Caput lat. – druhá časť svalu, kt. sa začína na lig.
plantare longum a os cuboideum, s úponom na laterálnej sezamskej kostičke a bazálnom článku
palca. Inervuje ju n. plantaris lat.
musculus abductor pollicis brevis – krátky odťahovač palca ruky; odstup: os scaphoideum a
retinaculum flexorum; úpon: laterálna sezamská kostička a radiálny okraj bázy 1. článku palca;
inervácia: n. medianus ; funkcia: abdukcia a flexia zákl. článku palca.
musculus abductor pollicis longus – dlhý odťahovač palca ruky; odstup: zadná strana membrana
interossea a priľahlé plochy rádia a ulny; úpon: báza 1. metakarpu; inervácia: n. radialis; funkcia:
abdukcia extenzia bazálneho článku palca.
musculus adductor – priťahovač.
musculus adductor brevis – krátky odťahovač; odstup: r. inf. ossis pubis; úpon: labium med. lineae
asperae; inervácia: n. obturatorius; funkcia: addukcia, flexia, extenzia a vonkajšia rotácia
v bedrovom kĺbe.
musculus adductor hallucis – priťahovač palca ruky; skladá sa z dvoch hláv. Je dôleţitý pre priečnu
klenbu nohy. Inervuje ho n. plantaris. Caput obliquum – odstup: 2. – 4. metatarzus, os cuneiforme
lat. a os cuboideum; úpon: spolu s caput transversum na laterálne sezamské kosti a na bazálny
článok palca; funkcia: je dôleţitý pre udrţovanie pozdĺţnej a priečne klenby nohy. Caput
transversum – odstup: puzdra metatarzofalangových kĺbov 2. – 5. prsta; úpon: laterálna sezamská
kosť palca; funkcia: udrţuje priečnu klenbu nohy.
musculus adductor longus – dlhý odťahovač; odstup: vedľa symfýzy; úpon: labium med. lineae
asperae; inervácia: n. obturatorius; funkcia: addukcia a flexia v bedrovom kĺbe.
musculus addcuctor magnus – najväčší odťahovač; odstup: tuber ischiadicum, ramus ossis ischii;
úpon: labium med. lineae asperae a dlhou šľachou na epicondylus med. femoris; inervácia: n.
obturatorius a n. ischiadicus; funkcia: addukcia a extenzia v bedrovom kĺbe.
musculus adductor minimus – najmenší odťahovač; proximálna, pred m. adductor magnus uloţená
jeho samostatná časť.
musculus adductor pollicis – odťahovač palca ruky, úpon: os capitatum, lig. carpi radiatum. 3.
metakarpálna kosť; úpon: mediálna sezamská kostička a ulnárny okraj bázy 1. článku palca;
inervácia: n. ulnaris; funkcia: addukcia a opozícia palca. Caput obliquum – hlava, kt. sa začína od os
capitatum a lig. carpi radiatum. Caput transversum – hlava od 3. metakarpu.
musculus anconaeus – lakťový sval, pokračovanie mediálnej hlavy m. triceps; odstup: epicondylus
lat. humeri; úpon: laterálny okraj olekrana a zadná plocha ulny; inervácia: n. radialis; funkcia:
extanzia lakťa.
musculi antebrachii – svaly predlaktia, delia sa na 3 skupiny: a) volárna skupina: 1. m. pronator
quadratus; 2. m. flexor pollicis longus; 3. m. flexor digitorum profundus; 4. m. flexor digitorum
superficialis seu sublimis; 5. m. pronator teres; 6. m. flexor carpi radialis; 7. m. palmaris longus; 8.
m. flexor carpi ulnaris); b) radiálna skupina: 1. m. supinator; 2. m. extensor carpi radialis brevis; 3.
m. extensor carpi radialis longus; 4. m. brachioradialis; c) dorzálna skupina: 1. m. abductor pollicis
longus; 2. m. extensor pollicis brevis; 3. m. extensor pollicis longus; 4. m. extensor indicis proprius;
5. m. extensor digitorum communis; 6. m. extensor digiti minimi proprius; 7. m. extensor carpi
ulnaris.

musculus antitragicus – odstup: vonkajšia časť antitragu; úpon: proc. caudatus helicis a anthelix;
inervácia: n. temporalis a n. auricularis post.
musculus arrector pilorum – vzpriamovač vlasov; odstup: papilárna vrstva koţa; úpon: vlasový
folikul; inervácia: sympatiková; funkcia: vzpriamuje vlasy koţe.
musculus articularis – kĺbový sval.
musculus articularis cubiti – snopce od m. triceps brachii k puzdru lakťového kĺbu. Inervuje ho n.
radialis. Napína puzdro.
musculus articularis genus – kĺbový sval kolena; odstup: predná plocha stehnovej kosti; úpon:
puzdro kolenového kĺbu; inervácia: n. femoralis; funkcia: napína puzdro.
musculus aryepiglotticus – sval hrotu hlasivkových chrupaviek; pars aryepiglottica m. arytaenoidei
obliqui. Začína sa niekt. snopcami od hrotu hlasivkovej chrupavky; iné sú pokračovaním snopcov
pars obliqua m. arytaenoideus. Prebieha v rovnomennej sliznicovej riase a upína sa do laterálneho
okraja epiglottis, ako aj do lig. thyreopeiglotticum. Skláňa epiglottis k aditus laryngis.
musculus arytaenoideus – krhlovitý sval.
musculus arytaenoidues obliquus – šikmý krhlovitý sval medzi plochami hlasivkových chrupiek;
odstup: dorzálna strana proc. muscularis cartilaginis arytaenoideae; úpon: hrot protiľahlej krhlovitej
chrupky; inervácia: n. laryngeus recurrens; funkcia: uzatvorenie vstupu do laryngu.
musculus arytaenoideus transversus – priečny krhlovitý sval, štvorhranný sval; odstup: dorzálna
strana proc. muscularis cartilaginis arytaenoideae; úpon: spolu s m. thyroarytaenoideus hrot
protiľahlej chrupky; inervácia: n. laryngeus recurrens. Jeho hlbšie priečne snopce (pars transversa)
sú rozopnuté medzi dorzálnymi plochami hlasivkových chrupiek. Kaudálne siaha sval aţ k
prstencovej chrupke, kraniálne nedosahuje hroty hlasivkových chrupiek. Vpredu v rozsahu štrbiny
medzi hlasivkovými chrupkami nalieha na sliznicu hrtana, dorzálne ho prekrývajú šikmé svalové
snopce (pars obliqua) a sliznica hltanu. Pars obliqua sa začína od proc. muscularis prstencovej
chrupky jednej strany, vystupuje šikmo nahor a mediálne, kríţi sa so svalom druhej strany a upína
sa sčasti na hrote hlasivkovej chrupky druhej strany, sčasti prechádza do m. arytepiglotticus.
Funkcia: obidve časti pribliţujú krhlovité chrupky a pôsobia ako adduktory hlasových väzov, a tým
ako sfinktery hlasivkovej štrbiny.
musculus auricularis – ušnicový sval.
musculus auricularis anterior – predný sval ušnice; odstup: fascia temporalis; úpon: spina helicis;
inervácia: n. facialis.
musculus auricularis posterior – zadný sval ušnice; odstup: proc. mastoideus; úpon: koreň ušnice;
inervácia: n. facialis.
musculus auricularis superior – horný sval ušnice; odstup: galea aponeurotica; úpon: koreň ušnice;
inervácia: n. facialis.
musculus biceps – dvojhlavý sval.
musculus biceps brachii – dvojhlavý sval ramena; odstup: caput breve z proc. coracoideus; caput
longum z tuberculum supraglenoidale; úpon: tuberositas radii a prostredníctvom aponeurosis m.
bicipitis brachii na ulnu; inervácia: n. musculocutaneus; funkcia – caput breve: flexia a supinácia v
lakťovom kĺbe, pomoc pri predpaţení v ramennom kĺbe; caput longum: ohnutie v lakti a supinácia,
pomáha abdukcii ramenného kĺbu.
musculus biceps femoris – dvojhlavý sval stehna; odstup: začína 2 hlavami od panvy a stehnovej
kosti; úpon: caput fibulae; inervácia: n. ischiadicus, tibiálna i fibulárna zloţka. Caput longum – dlhá

hlava; odstup: tuber ischiadicum; úpon: caput fibulae; inervácia: n. tibialis; funkcia: extenzia,
addukcia a vonkajšia rotácia v bedrovom kĺbe. Caput breve – krátka hlava; odstup: labium laterale
lineae aspersae; úpon: caput fibulae; inervácia: n. fibularis; funkcia: flexia a vonkajšia rotácia kolena.
musculus bipennatus – dvojsperený (pierkový) sval.
musculus biventer – dvojbruškový sval.
musculus brachialis – hlboký ramenný sval; odstup: distálne 2/3 strednej plochy humeru; úpon:
tuberositas ulnae; inervácia: n. musculocutaneus; funkcia: čisté ohnutie v lakti.
musculi brachii – svaly predlaktia; zahrňujú: 1. m. brachialis; 2. m. coracobrachalis; 3. m. biceps
brachii; 4. m. triceps brachii; 5. m. ancoaeus.
musculus brachioradialis – sval ramenno-vretenný; odstup: septum intermusculare laterale a margo
lateralis humeri; úpon: proc. styloideus radii; inervácia: n. radialis; funkcia: ohnutia lakťa, vrátenie z
krajnej supinácie a pronácie do stredného postavenia.
musculus bronchooesophageus – hladká svalovina od ľavého bronchu; odstup: stena ľavého bronchu; úpon: stena paţeráka; funkcia: spevňuje svaly paţeráka.
musculus bu(c)cinator(ius) – trubačský sval; odstup: raphe pterygomandibularis a priľahlé časti
čeľuste a sánky; úpon: ústny kútik a m. orbicularis oris; inervácia: n. facialis.
musculus buccopharyneus – pars buccophareyngea m. constrictoris pharyngis sup.
musculus bulbocavernosus – m. bulbospongiosus.
musculus bulbospongiosus – m. bulbocavernosus; odstup: stredný bod hrádze, raphe mediana
bulbi; úpon: fascia penis (clitoridis); inervácia: n. pudendalis; funkcia: konstrikcia bulbu uretry.
musculus caninus – zdvíhač ústneho kútika; →musculus levator anguli oris.
musculi capitis – svaly hlavy. patria sem mm. suboccipitales, m. rectus capitis anterior, major et
minor.
musculus ceratocricoideus – názov svalu je odvodený od svalového zväzku odstupujúceho
z cartilago cricoideus a upínajúceho sa na cornu inf. cartilago thyreoidea.
musculus ceratopharyngeus – pars ceratopharyngea m. constrictoris pharyngis medii.
musculi cervicis – mm. colli, svaly krku.
musculus ciliaris – vráskovcový sval; odstup: zadný okraj sinus venosus sclerae, na kt. sa upína aj
väčšina vláken reticulum trabeculare dúhovkovo-rohovkového uhla a meridionálne vlákna
vráskovcového svalu; úpon: vonkajšia vrstva cievnatky a proc. ciliares; inervácia: n. oculomo-torius,
parasympatikum; funkcia: mení tvar šošovky pri zrakovej akomodácii.
musculi coccygei – svaly kostrča.
musculus coccygeus – kostrčový sval; odstup: spina ischiadica; úpon: os coccygis a priľahlá časť os
sacrum; leţí na vnútornej ploche lig. sacrospinale; inervácia: priame vlákna z plexus sacralis –
S(3),4,5.
musculi colli – musculi cervicis.
musculus compressor naris – pars transversa →musculus nasalis.
musculus constrictor – zvierač.

musculus constrictor pharyngis inferior – dolny zvierač hltana; odstup: pod povrchom prstienkovej
a štítnej chrupavky; úpon: raphe medianum zadnej steny hltana; inervácia: n. glossopharyngeus,
plexus pharyngeus a n. laryngeus externus et recurrens; funkcia: stiahnutie hltana.
musculus constrictor pharyngis medialis – stredný zvierač hltana; odstup: cornua ossis hyoglossis
a lig. styloideum; úpon: raphe mediana zadnej steny hltana; invervácia: plexus pharyngeus n. vagi;
funkcia: stiahnutie hltana.
musculus constrictor pharyngis superior – horný zvierač hltana; odstup: lamina medialis proc.
pterygoidei, raphe pterygomandibularis, linea mylohyoidea mandibulae a sliznica dna ústnej dutiny;
úpon: raphe mediana pharyngis zadnej steny hltana; inervácia: n. glossopha-ryngeus; funkcia:
stiahnutie hltana.
musculus coracobrachialis – vnútorný sval ramena, hákový sval; odstup: processus coracoideus;
úpon: asi v strede dĺţky humeru anteromediálne; inervácia: n. musculocutaneus; funkcia:
predpaţenie, slabá addukcia a vnútorná rotácia ramena.
musculus corrugator supercilii – zvrašťovač obočia; odstup: pars nasalis ossis frontalis; úpon: koţa
nad stredom obočia; leţí pod m. orbicularis oculi inervácia: n. facialis.
musculi coxae – bedrové svaly, delia sa na: 1. vnútorné bedrové svaly (m. iliopsoas major a minor a
m. iliacus); 2. vonkajšie bedrové svaly (m. obturator externus et internus, m. quadratus femoris, m.
gemellus superior et inferior, m. pirifirmis a m. glutaeus maximus, medius et minimus).
musculus cremaster – odštep najmä z m. obliquus internus abdominis; obaľuje funiculus
spermaticus a dvíha semenník.
musculus cricoarytaenoideus – prstienkovokrhlovitý sval.
musculus cricoarytaenoideus lateralis – bočný prstienkovokrhlovitý sval; odstup: horný laterálny
povrch zadnej časti oblúka prstencovej chrupavky, vystupuje šikmo nahor a dorzálne; úpon: predný
obvod proc. Muscularis krhlovitej chrupavky; inervácia: n. laryngeus recurrens; funkcia: priblíţenie
hlasiviek. Jeho kraniálny okraj splýva s m. thyreoarytaenoideus. Ťahá proc. muscularis
ventrokaudálne, čím rotuje hlasivkovú chrupavku mediálne a pôsobí ako adduktor hlasových väzov.
Je antagonistom rovnomenného dorzálneho svalu.
musculus cricoarytaenoideus posterior (musculus cricoarytaenoideus posticus seu dorsalis) –
zadný prstienkovokrhlovitý sval; odstup: vyhĺbenie na dorzálnej strane lamina cartilaginis cricoideae;
úpon: kraniálne snopce sa upínajú na zadnú plochu proc. muscularis hlasivkovej chrupavky tej istej
strany; sú preto krátke, skoro horizontálne; stredné, najdlhšie, šikmé snopce inzerujú na hrote proc.
muscularis; kaudálne, skoro vertikálne snopce sa upínajú pred proc. muscularis. Inervácia: n.
laryngeus recurrens; funkcia: oddialenie hlasiviek. Sval stáča proc. muscularis mediálne, dozadu
a kaudálne, pričom navonok sa vytáčajúci proc. vocales abdukujú a napínajú hlasové väzy. Sval sa
zmršťuje pri kaţdom vdychu. Prevaha tonusu tohto svalu v spánku udrţuje hlasovú štrbinu otvorenú.
musculus cricopharyngeus – pars cricopharyngea m. constrictoris pharyngis inferioris.
musculus cricothyroideus – prstienkovoštítny sval; odstup: čelná a bočná strana prstienkovej
chrupavky; úpon: lamina cartilaginis thyreoidea; inervácia: n. laryngeus superior; funkcia: napína
hlasivky.
musculus cruciatus – skríţený sval; sval, kt. vlákna sa kríţia v tvare X.
musculi cruris – svaly predkolenia. Delia sa na ventrálnu, fibulárnu a dorzálnu skupinu. Ventrálna
skupina zahrňuje m. tibilais anterior, m. extensor hallucis longus a m. extensor digitorum longus.
Fibulárna skupina pozostáva z m. peroneus brevis a m. peroneus longus. K dorzálnej skupine patrí

m. tibialis posterior, m. flexor hallucis longus, m. flexor digitorum longus, m. popliteus, m. plantaris a
m. triceps surae.
musculus cutaneus – koţný sval; priečne pruhované svalové vlákna upínajúce sa do koţe.
musculus dartos – 1. hladké svalové vlákna tunica dartos, hlbšie vrstvy kt. pomáhajú utvárať
priehradku skróta; 2. tunica dartos.
musculus deltoideus – deltový sval; odstup: spina scapulae, acromion, klavikula; úpon: tuberositas
deltoidea humeri; inervácia: n. axillaris; funkcia: vonkajšia a vnútorná rotácia, abdukcia, addukcia,
predpaţenie, zapaţenie.
musculus depressor – stlačovač.
musculus depressor alae nasi – stlačovač krídla nosa.
musculus depressor anguli oris – m. triangularis, odstup: mandibula vpredu a laterálne; úpon: ústny
kútik; inervácia: n. facialis.
musculus depressor labii inferioris – m. quadratus labii inf., je uloţený sčasti pod m. depressor
anguli oris; odstup: platysma a mandibula; úpon: dolná pera; inervácia: n. facialis.
musculus depressor septi – odstup: nad horným vnútorným očným zubom; úpon: chrupavčité
septum nosa; inervácia: n. facialis; funkcia: skláňa špičku nosa; →musculus nasalis.
musculus depressor supercilii – leţí mediálne od m. corrugator supercilii a vyţaruje od m.
orbicularis oculi do koţe v mediálnom úseku obočia. Inervuje ho n. facialis.
musculus detrusor vesicae (urinariae) – m. detrusor urinae, vypudzovač (močového) mechúra,
hladké svalové vlákna, kt. utvárajú svalový obal močového mechúra, usporadané do pozdĺţnej
a cirkulárnej vrstvy, pri kontrakcii slúţia na vypudzovanie moču.
musculi diaphragmatis pelvis – svaly panvového dna.
musculus digastricus – dvojbruškový sval; odstup: incisura mastoidea; úpon: fossa digastrica pod
bradovou časťou sánky; sval má vmedzerenú šľachu pripojenú väzivovou smyčkou na malý roh
jazylky; funkcia: dvíha jazylku. Venter anterior (predné bruško) – odstup: mandibula; úpon:
vmedzerená šľacha; inervácia: n. mylohyoideus; funkcia: depresia sánky a mierna retrakcia. Venter
posterior (zadné bruško) – odstup: proc. mastoideus; úpon: vmedzerená šľacha; inervácia: n.
facialis; funkcia: ťahá jazylku dozadu.
musculus dilatator – rozširovač.
musculus dilatator ani – rozširovač konečníkového otvoru.
musculus dilatator nasi – rozširovač nozdier; pars alaris →musculus nasalis.
musculus dilatator pupillae – rozsširovač zrenice.
musculi dorsi – svaly chrbta, inervujú ich rr. dorsales miechových nervov (svaly pletenca ramenného
neinervujú).
musculus epicranius – súborný názov pre svalovinu pripojenú ku galea aponeurotica. Patrí sem m.
occipitofrontalis.
musculus epitrochleoanconaeus – príleţitostný pruh svalových vláken, kt. odstupuje zo zadnej
plochy condylus med. humeri a upína sa na strednú plochu proc. olecrani; inervujú ho vlákna n.
ulnaris.
musculus erector spinae – vzpriamovač chrbtice; súborný názov pre svaly laterálneho a mediálneho
traktu. Inervujú ich rr. dorsales miechových nervov.

musculus extensor – vystierač.
musculus extensor carpi radialis brevis – krátky radiálny vystierač zápästia; odstup: epicondylus
lateralis humeri; úpon: chrbát 3. metakarpu; inervácia: n. radialis; funkcia: extenzia a radiálna flexia
zápästia.
musculus extensor carpi radialis longus – dlhý radiálny vystierač zápästia; odstup: septum
intermusculare laterale, epicondylus lateralis humeri; úpon: dorzálna strana 2. metakarpu; inervácia:
n. radialis; funkcia: radiálna dukcia a dorzálna flexia zápästia, flexia lakťa.
musculus extensor carpi ulnaris – ulnárny vystierač zápästia; odstup: epicondylus lateralis humeri,
lig. collaterale radii, facies posterior ulnae; úpon: báza 5. metakarpu; inervácia: n. radialis; funkcia:
dorzálna flexia, ulnárna dukcia zápästia. Caput humerale – časť svalu, kt. sa začína od humeru;
caput ulnare – časť svalu, kt. sa začína od ulny.
musculus extensor digiti minimi (manus) – vystierač malíčka ruky; odstup: epicondylus lateralis
humeri; úpon: dorzálna aponeuróza 5. prsta; inervácia: n. radialis; funkcia: natiahnutie malíčka,
abdukcia a dorzálna flexia zápästia.
musculus extensor digiti quinqui proprius – m. extensor digiti minimi.
musculus extensor digitorum (manus) – naťahovač prstov ruky; odstup: epicondylus lateralis
humeri; úpon: cestou dorzálnej aponeurózy 2. – 5. prsta na ich konečné články; inervácia: n.
radialis; funkcia: extenzia a dorzálna flexia zápästia.
musculus extensor digitorum brevis (pedis) – krátky vystierač prstov; odstup: dorzálna plocha
kalkanea; úpon: dorzálna aponeuróza 2. – 4. prsta; inervácia: n. fibularis profundus; funkcia:
extenzia prstov.
musculus extensor digotirum communis – m. extensor digitorum.
musculus extensor digitorum longus (pedis) – dlhý vystierač prstov; odstup: condylus lateralis
tibiae, membrana interossea cruris, fibula ; úpon: dorzálna aponeuróza 2. – 5. prsta; inervácia: n.
fibularis profundus; funkcia: dorzálna flexia a pronácia nohy, extenzia prstov.
musculus extensor hallucis brevis – krátky vystierač palca nohy; odstup: dorzálna plocha kalkanea;
úpon: konečný článok palca; inervácia: n. fibularis profundus; funkcia: extenzia palca.
musculus extensor halucis longus – dlhý vystierač palca nohy; odstup: membrana interossea cruris
a fibula; úpon: konečný článok palca; inervácia: n. fibularis profundus; funkcia: dorzálna flexia palca.
musculus extensor indicis (manus) – vystierač ukázováka; odstup: membrana interossea
a dorzálna plocha ulny; úpon: dorzálna aponeuróza 2. prsta; inervácia: n. radialis; funkcia: extenzia
ukazováka a dorzálna flexia zápästia.
musculus extensor pollicis brevis – krátky vystierač palca ruky; odstup: dorzálna strana rádia
a membrana interossea; úpon: báza proximálneho článku palca; inervácia: n. radialis; funkcia:abdukcia exenzia palca v metakarpofalangovom kĺbe.
musculus extensor pollicis longus – dlhý vystierač palca ruky; odstup:membrana interossea
a dorzálna plocha ulny; úpon: konečný článok palca; inervácia: n. radialis; funkcia: addukcia
a extenzia palca.
musculi extremitatis inferioris – mm. extremitatis pelvinae, svaly dolnej končatiny. Delia sa na mm.
coxae, mm. femoris, mm. cruris a mm. pedis.
musculi extremitatis superioris – mm. extremitatis thoracicae, svaly hornej končatiny. Delia sa na
svaly pleca, ramena, predlaktia, zápästia a ruky.

musculi faciales – svaly tváre, mimické a ţuvacie svaly.
musculi femoris – svaly stehna. Delia sa na tibiálnu, ventrálnu a dorzálnu skupinu. Tibilána skupina
zahrňuje m. adductor magnus, m. adductor brevis, m. adductor longus, m. pectineus a m. gracilis.
Ventrálna skupina pozostáva z m. quadriceps femoris, m. sartorius a m. tensor fasciae latae. K
dorzálnej skupine patrí m. semimembranaceus, m. semitendinosus a m. biceps femoris.
musculus fibularis brevis – m. peroneus brevis.
musculus fibularis longus – m. peroneus longus.
musculus fibularis tertius – m. peroneus tertius.
musculus fixator baseos stapedis – nekonštantné svalové vlákna, kt. sprevádzajú väz upínajúci sa
na bázu strmienka.
musculus flexor – ohýbač.
musculus flexor accessorius – prídavný ohýbač, syn. m. quadratus plantae.
musculus flexor carpi radialis – radiálny ohýbač zápästia; odstup: epicondylus medialis humeri;
úpon: báza 2. metakarpu; inervácia: n. medianus; funkcia: pronácia, flexia a radiálna dukcia
zápästia.
musculus flexor carpi ulnaris – ulnárny ohýbač zápästia; odstup: epicondylus medialis humeri,
olecranon a ulna; úpon: os pisiforme a pomocou lig. pisohamatum a pisometacapricum na os
hamatum a 5. metakarpus; inervácia: n. ulnaris; funkcia: ulnárna dukcia a flexia zápästia. Caput
humerale – začiatok svalu od vnútorného epikondylu humeru. Caput ulnare – začiatok svalu od ulny.
musculus flexor digiti brevis (pedis) – krátky ohýbač malíčka nohy; odstup: báza 5. metatarzu, lig.
plantare longum; úpon: článok 5. prsta; inervácia: n. plantaris lateralis; funkcia: flexia a abdukcia 5.
prsta.
musculus flexor digiti minimi (manus) – ohýbač malíčka ruky; odstup: hamulus ossis hamati
a retinaculum flexorum; úpon: báza 1. článku malíka; inervácia: n. ulnaris; funkcia: flexia bazálneho
článku malíka.
musculus flexor digiti quinti brevis manus – m. flexor digiti minimi manus.
musculus flexor digiti quinti brevis pedis – m. flexor digiti minimi pedis.
musculus flexor digitorum brevis (pedis) – krátky ohýbač prstov nôh; odstup: tuber calcanei a
plantárna aponeuróza; úpon: rozštiepenými šľachami sa stredný článok 2. – 5. prsta; inervácia: n.
plantaris medialis; funkcia: flexia prstov, pomoc pri udrţovaní pozdĺţnej klenby nohy.
musculus flexor digitorum longus – dlhý ohýbač prstov nôh; odstup: zadná plocha diafýzy tíbie;
úpon: distálne články laterálnych 4 prstov nohy; inervácia: n. tibialis posterior; funkcia: flexia prstov a
extenzia nohy
musculus flexor digitorum profundus (manus) – hlboký ohýbač prstov ruky; odstup: horná polovica
ulny; úpon: báza distálnych článkov 2. – 5. prsta; inervácia: n. medianus a n. ulnaris; funkcia: flexia
vo všetkých kĺboch, kt. prechádza; jeho šľachy prechádzajú šľachami m. flexor digitorum
superficialis.
musculus flexor digitorum sublimis – m. flexor digitorum superficialis.
musculus flexor digitorum superficialis (manus) – povrchový ohýbač prstov ruky; odstup:
epicondylus med. humeri, proc. coronoideus ulnae a predná plocha rádia; úpon: stredný článok 2.
aţ 5. prsta; inervácia: n. medianus; funkcia: ohýba vo všetkých kĺboch, cez niekt. prechádza; cez

jeho šľachy prechádzajú šľachy m. flexor digitorum prof. Caput humeroulnare – časť m. svalu
začínajúca sa od humeru a ulny. Caput radiale – časť svalu, kt. sa začína od rádia.
musculus flexor hallucis brevis – krátky ohýbač palca ruky; odstup:pod povrchom os cuboideum,
laterálna strana os cuneiforme; úpon: báza proximálneho článku palca; inervácia: n. plantaris med.;
funkcia: flexia palca.
musculus flexor hallucis longus – dlhý ohýbač palca ruky; odstup: zadná plocha fibuly; úpon: báza
distálneho článku palca; inervácia: n. tibialis; funkcia: flexia palca.
musculus flexor pollicis brevis – krátky ohýbač palca ruky, odstup: carpus, báza 1. metatarza
a retinaculum flexorum; úpon: laterálna sezamská kostička a radiálny okraj bázy 1. článku palca;
inervácia: n. medianus; funkcia: addukcia a flexia palca. Caput superficiale – hlava uloţená na
šľache m. flexor pollicis longus, inervovaná z n. medianus. Caput profundum – hlava uloţená pod
šľachou m. flexor pollicis longus, inervovaná n. ulnaris.
musculus flexor pollicis longus – dlhý ohýbač palca ruky; odstup: stred prednej plochy rádia, príp.
epicondylus med. humeri; úpon: distálny článok palca; inervácia: n. medianus; funkcia: flexia vo
všetkých kĺboch, kt. prechádza.
musculus frontalis – čelový sval; venter frontalis m. occipitofrontalis.
musculus gastrocnemius – lýtkový sval; skladá sa z mediálnej a laterálnej hlavy, je uloţený
povrchovo; funkcia: flexia kolena, plantárna flexia a supinácia nohy. Caput laterale – odstup:
proximálne od condylus lateralis femoris; úpon: Achillova šľacha Caput mediale – odstup:
proximálne od condylus medialis femoris; úpon: Achilova šľacha.
musculus gemellus – dvojitý sval.
musculus gemellus inferior – dolný dvojitý sval; odstup: tuber ischiadicum; úpon: šľacha m.
obturator internus a fossa trochanterica; inervácia: plexus sacralis; funkcia: vonkajšia rotácia,
addukcia a abdukcia v bedrovom kĺbe.
musculus gemellus superior – horný dvojitý sval; odstup: spina ischiadica; úpon: šľacha m.
obturator internus a fossa trochanterica; inervácia: plexus sacralis; funkcia: vonkajšia rotácia,
addukcia a abdukcia v bedrovom kĺbe.
musculus genioglossus – bradovojazykový sval; odstup: spina mentalis mandibulae; úpon: os
hyoideum a dolná strana jazyka; inervácia: n. hypoglossus; funkcia: protrúzia a stlačenie jazyka.
musculus geniohyoideus – bradovojazylkový sval; odstup: spina mentalis; úpon: telo jazylky;
inervácia: C1, cestou n. hypoglossus.
musculus glossopalatinus – m. palatoglossus.
musculus glossopharyngeus – pars glossopharyngea m. constrictoris pharyngis superioris.
musculus glutaeus maximus – veľký sedací sval; odstup: zadná vonkajšia plocha na os ilii, os
sacrum, kostrči a lig. sacrotuberosum; úpon: tr. iliotibialis lat. a linea aspera; inervácia: n. glutaeus
inf.; funkcia: extenzia, vonkajšia rotácia, abdukcia a addukcia v bedrovom kĺbe.
musculus glutaeus medius – stredný sedací sval; odstup: vonkajšia plocha os ilii; úpon: trochanter
major; inervácia: n. glutaeus superior; funkcia: abdukcia, flexia a extenzia v bedrovom kĺbe.
musculus glutaeus minimus – malý sedací sval; odstup: vonkajšia plocha os ilii, medzi linea
glutaealis anterior a inferior; úpon: trochanter major; inervácia: n. glutaeus superior; funkcia:
abdukcia, vnútorná a vonkajšia rotácia v bedrovom kĺbe.

musculus gracilis – štíhly sval; odstup: ramus inferior ossis pubis mediálne od m. adductor magnus;
úpon: mediálne od tuberositas tibiae (pes anserinum); inervácia: n. obturatorius; funkcia: addukcia,
flexia a extenzia v bedrovom kĺbe.
musculus helicis major – veľký ušnicový sval; odstup: spina helicis; úpon: predný okraj ušnice;
inervácia: n. auriculotemporalis a n. auricularis posterior; funkcia: napína koţu zvukovodu.
musculus helicis minor – malý ušnicový sval; odstup: predný okraj ušnice; úpon: koncha; inervácia:
n. temporalis, n. auricularis posterior.
musculi humeri – svaly pleca; zahrňujú: 1. m. subscapularis; 2. m. supraspinatus; 3. m. infraspinatus;
4. m. teres major; 5. m. teres minor; 6. m. detloideus.
musculus hyoglossus – jazylkovojazykový sval; odstup: corpus et cornu majus ossis hyoidis; úpon:
bočné okraje jazyka; inervácia: n. hypoglossus; funkcia: stláča a sťahuje jazyk.
musculus chondroglossus – odstup: mediálna strana a báza cornu minus ossis hyoidis; úpon: telo
jazyka; inervácia: n. hypoglossus; funkcia: stláča a sťahuje jazyk.
musculus chondropharyngeus – pars chondropharyngea m. constrictoris pharyngis medii.
musculus iliacus – bedrový sval; odstup: fossa iliaca; úpon: trochanter minor; inervácia: n. femoralis
a vetvy z plexus lumbalis; funkcia: flexia, vnútorná a vonkajšia rotácia v bedrovom kĺbe.
musculus iliococcygeus – bedrovokostrčový sval; zadná časť m. levator ani; odstup: canalis
obturatorius; úpon: bočná strana kostrče a lig. anococcygeum; inervácia: III. a IV. n. sacralis;
funkcia: pomáha vystuţovať panvové orgány a odolávať vnútrobrušnému tlaku.
musculus iliocostalis – bedrovorebrový sval, svalový súbor zloţený z cervikálneho, torakál-neho
a lumbálneho úseku.
musculus iliocostalis cervicis – odstup: horné a stredné rebrá; úpon: proc. transveri stredných
krčných stavcov.
musculus iliocostalis lumborum – odstup: crista iliaca; úpon: uhly 5. – 12. rebra; funkcia:
vzpriamuje ukláňa kaudálne úseky chrbtice.
musculus iliocostalis thoracis – m. iliocostalis dorsi; odstup: vnútorné úseky 6 dolných rebrových
uhlov; úpon: uhly 6 najvyšších rebier; funkcia: vpriamuje (oplošťuje hrudnú kyfózu) a ukláňa
v hrudnom úseku chrbtice.
musculus iliopsoas – sval zloţený z m. psoas a m. iliacus; úpon: trochanter minor; funkcia: flexia,
vnútorná a vonkajšia rotácia.
musculi incisivi – rezákové svaly.
musculi incisivi labii inferioris – rezákové svaly hornej pery; malé zväzky svalových vláken, kt.
odstupujú z fossa incisiva mandibulae na obidvoch stranách, prebiehajú laterálne k ústnym kútikom.
musculi incisivi labii superioris – rezákové svaly hornej pery; malé zväzky svalových vláken, kt.
odtupujú z fossa incisiva maxillae na obidvoch stranách a prebiehajú laterálne k ústnym kútikom.
musculus incisurae helicis (Santorini) – nekonštantný svalový prúţok, kt. pokračuje dopredu z m.
tragicus, premosťuje zárezy na meatus cartilagineus.
musculi infrahyoidei – podjazylkové svaly, inervujú ich z vlákna ansa cervicalis. Patrí sem m.
sternohyoideus, omohyoideus a tyreohyoideus a m. sternohyoideus.
musculus infraspinatus – podtŕňový sval; odstup: fossa infraspinata; úpon: tuberculum majus
humeri; inervácia: n. suprascapularis; funkcia: vonkajšia rotácia.

musculus inspiratorius – vdychový sval.
musculi intercostales – medzirebrové sval.
musculi intercostales externi – vonkajšie medzirebrové sval; svalsvo medzi susednými rebrami s
priebehom šikmo dopredu dole; inervácia: nn. intercostales; funkcia: vdych, rozopnutie rebier.
musculi intercostales interni – vnútorné medzirebrové svaly. Rozopínajú sa medzi rebrami šikmo
dozadu dole. Inervujú ich nn. intercostales. Sú to sčasti výdychové svaly, udrţujú rozopnutie rebier.
musculi intercostales intimi – najhlbšie medzirebrové sval. Je to vrstva odštiepená priebehom
medzirebrových ciev a nervov z mm. intercostales interni, uloţená vnútri od nich. Inervujú ju nn.
intercostales.
musculi interosssei – medzikostné svaly.
musculi interossei dorsales (manus) – medzikostné svaly chrbta ruky, 4 svaly; odstup: dvojhlavo od
metakarpov; úpon: dorzálna aponeuróza 2. – 4. prsta; inervácia: n. ulnaris; funkcia: flexia
v metakarpofalangových kĺboch, extenzia v interfalangových kĺboch.
musculi interossei dorsales (pedis) – medzikostné svaly chrbta nohy, štyri svaly; odstup: dvoma
hlavami od metatarzov; úpon: dorzálne aponeurózy prstov 2. – 4.; inervácia: n. plantaris lateralis;
funkcia: rozvetvenie prstov, flexia metatarzofalangových kĺbov.
musculi interossei palmares – medzikostné s. dlane, tri svaly; odstup: 2., 4 a 5. metakarpálna kosť;
úpon: dorzálna aponeuróza 2., 4. a 5. prsta; inervácia: n. ulnaris; funkcia: addukcia 2., 4. a 5. prsta,
extenzia v interfalangových kĺboch.
musculi interossei plantares – medzikostné svaly stupaje; odstup: vţdy jednou hlavou od ossa
metatarsalia III. – IV.; úpon: bázy proximálnych článkov 3. – 5. prsta; inervácia: n. plantaris lateralis;
funkcia: addukcia prstov k 2. prstu, flexia metatarzofalangových kĺbov.
musculi interossei volares – mm. interossei palmares.
musculi interspinales – medzitŕňové svaly; svaly rozopnuté na rozdiel od mm. spinale len medzi
susednými tŕňmi; funkcia: zakláňajú chrbticu.
musculi interspinales cervicis – krčné medzitŕňové svaly, dvojité snopce medzi rozvidlenými tŕňmi
krčných stavcov.
musculi interspinales lumborum – driekové medzitŕňové svaly, mimoriadne silné snopce.
musculi interspinales thoracis – hrudné medzitŕňové svaly, väčšinou neutvorené vzhľadom na
tesne priloţené tŕne.
musculi intertransversarii – svalové spojenia susedných priečnych výbeţkov; funkcia: ukláňajú
chrbticu.
musculi intertransversarii anteriores cervicis – spájajú tubercula anteriora priečnych výbeţkov
krčných stavcov. Inervujú ich rr. ventrales nervorum spinalium.
musculi intertransversarii lat.s lumborum – svalové snopce medzi susedným proc. costarii.
Inervujú ich rr. ventrales nervorum spinalium.
musculi intertravsersarii med. lumborum – svalové snopce medzi proc. mamillares.
musculi intertransversarii post. cervicis – spájajú tubercula posteriora priečnych výbeţkov krčných
stavcov. Pozostáva z mediálnej (pars medialis) a laterálnej časti (pars lateralis). Mm.
intertrasnversarii thoracis – väčšinou chýbajú.

musculus ischiocavernosus – ischiokavernózny sval; odstup: r. ossis ischii; úpon: crus penis (crus
clitoridis); inervácia: n. perinealis; funkcia: udrţuje erekciu penisu (dráţdca).
musculi laryngis – hrtanové svaly.
musculus latissimus dorsi – najširší sval chrbta; odstup: tŕne Th7–12, L1–5, os sacrum, dolné rebrá a
os ilii; úpon: crista tuberculi minoris humeri; inervácia: n. thoracodorsalis; funkcia: zapaţenie a
vnútorná rotácia humeru.
musculus levator – zdvíhač.
musculus levator anguli oris – m. caninus; odstup: fossa canina; úpon: ústny kútik; inervácia: n.
facialis.
musculus levator ani – zdvíhač konečníka, zloţka diaphragmae pelvis, ku kt. patrí m.
pubococcygeus (m. levator prostatae a m. pubovaginalis), m. puborectalis a m. iliococcygeus.
musculi levatores costarum – zdvíhače rebier, sú uloţené vzadu pod hlbokými chrbtovými svalmi;
odstup: priečne výbeţky hrudných stavcov; úpon: rebrá; inervácia: rr. dorsales nervorum spinalium.
musculi levatores costarum breves – odstup: priečne výbeţky; úpon: najbliţšie niţšie rebrá.
musculi levatores costarum longi – odstup: priečne výbeţky hrudných stavcov; úpon: cez jedno
rebro na najbliţšie ďalšie kaudálnejšie; inervácia: rr. dorsales; funkcia: dvíhanie rebier.
musculus levator glandulae thyroideae – odštep m. thyrohyoideus k štítnej ţľaze.
musculus levator labii superioris – m. quadratus labii superior, m. levator nasi et labii maxillaris
lateralis; odstup: nad foramen infraorbitale. Vyţaruje do m. orbiculatris oris. Inervácia: n. facialis.
musculus levator labii superioris alaquae nasi – m. quadratus labii superioris, m. levator nasi et
labii maxillaris medialis; odstup: mediálne od očnice; úpon: krídlo nosa a horná pera; inervácia: n.
facialis.
musculus levator nasi et labii maxillaris lateralis →musculus levator labii superioris.
musculus levator palpebrae superioris – zdvíhač hornej mihalnice; odstup: horný okraj fora-men
opticum; úpon: tarzálna platnička a koţa hornej míhalnice; inervácia: n. oculomotorius; funkcia:
dvíha hornú mihalnicu.
musculus levator prostatae – zdvíhač prostaty, predná časť m. pubococcygeus, kt. sa upína v
prostate a centrum tendineum perinei; inervácia: n. sacralis a nn. pudendi; funkcia: podporuje
a komprimuje prostatu a zúčastňuje sa na mikcii.
musculus levator scapulae – zdvíhač lopatky; odstup: tuberculum posterius proc. transversi C 1–4;
úpon: angulus superior scapulae; inervácia: n. dorsalis scapulae; funkcia: dvíha lopatku a otáča krk.
musculus levator veli palatini – zdvíhač podnebnej opony; odstup: hrot skalnej časti spánkovej kosti
a chrupkovitá časť zvukovodu; úpon: aponeuróza mäkkého podnebia; inervácia: plexus pharyngeus
n. vagi; funkcia: dvíha mäkké podnebie.
musculi linguae – svaly jazyka; vonkajšie a vnútorné svaly jazyka, kt. hýbu jazykom.
musculus longissimus – najdlhší sval; svalový súbor zloţený z hlavového, krčného a hrudného
úseku.
musculus longissimus capitis – najdlhší sval hlavy; odstup: priečny výbeţok Th1–3, C3–7; úpon: proc.
mastoideus, leţí medzi m. longissimus cervicis a m. semispin. capitis; inervácia: rr. dorsaeles
miechových nervov; funkcia: úklon a záklon hlavy, otáčanie hlavy tvárou na svoju stranu.

musculus longissimus cervicis – najdlhší sval hrudníka; odstup: priečny výbeţok C 2–7, leţí medzi
m. iliocostalis cervicis a m. longus capitis.
musculus longissimus dorsi – m. longissimus thoracis.
musculus longissimus thoracis – odstup: crista iliaca, tŕne L1–S4, proc. mamillares, L1–2, proc.
transversi, Th7–12; úpon: proc. costarii a proc. accessorii bedrových výbeţkov, uhly 2.–11. rebra,
priečne výbeţky všetkých hrudných stavcov; inervácia: rr. dorsales miechových nervov; funkcia:
zákon a úklon chrbtice.
musculus longitudinalis – pozdĺţny s.
musculus longitudinalis inferior linguae – dolný pozdlţny sval jazyka; odstup: dolná plocha bázy
jazyka; úpon: hrot jazyka; inervácia: n. hypoglossus; funkcia: zmeny tvaru jazyka pri ţuvaní a hltaní.
musculus longitudinalis superior linguae – horný pozdĺţny sval jazyka; odstup: submukóza
a priehradka jazyka; úpon: okraj jazyka; inervácia: n. hypoglossus; funkcia: zmeny tvaru jazyka pri
ţuvaní a hltaní.
musculus longus – dlhý sval.
musculus longus capitis – dlhý sval hlavy; odstup: tubercula anteriora priečnych výbeţkov C3–6;
úpon: pars basilaris ossis occipitalis; inervácia: r. ventralis n. spinalis C 1–2; funkcia: predklon a úklon
hlavy a krčnej chrbtice.
musculus longus colli – spája oblúkovito telá 2. – 5. krčného stavca s telami dolných krčných a
horných hrudných stavcov; vlákna idú od tiel stavcov k priečnym výbeţkom so stredom na priečnom
výbeţku C6. Inervácia: rr. ventrales nervorum spinalium; funkcia: úklony a predklony krčnej chrbtice.
musculi lumbricales (palmae) – červovité svaly dlane, štyri svaly; odstup: šľachy m. flexor digitorum
profundus;úpon: aponeuroza 2. – 5. prsta; inervácia: n. ulnaris a n. medianus; funkcia: flexia v
metakarpofalangovom kĺbe prsta, extenzia v interfalangových kĺboch.
musculi lumbricales (plantae) – červovité svaly stupaje, štyri štíhle svaly; odstup: šľachy m. flexor
digitorum longus; úpon: bázy proximálnych článkov 2. – 5. prsta a dorzálne aponeurózy týchto
prstov; inervácia: n. plantaris medialis et lateralis; funkcia: flexia metatarzofalangových a tendencia k
extenzii interfelaganových kĺbov, pritiahnutie prstov k palcu.
musculi manus – svaly ruky ruky sa delia na štyri skupiny: a) skupina tenaru: 1. m. abductor pollicis
brevis; 2. m. supinator pollicis; 3. m. flexor pollicis brevis; 4. m. abductor pollicis; b) skupina
hypotenaru: 1. m. palmaris brevis; 2. m. abductor digiti minimi; 3. m. flexor digiti minimi brevis; 4. m.
opponens digiti minimi; c) medzikostné s.: mm. interossei dorasles I. – IV.; d) červovité svaly.
musculus masseter – vonkajší ţuvací sval, zviera zhryz a je dôleţitý pre ţuvací tlak. Inervuje ho n.
mandibularis. Skladá sa z 2 častí: 1. pars superficialis odstupuje od predných 2/3 arcus zygomaticus
a upína sa na angulus mandibulae, prebieha šikmo zhora, spredu dole a dozadu; ťahá prídavne
sánku dopredu; 2. pars profunda odstupuje zo zadnej tretiny arcus zygomaticus a upína sa na
ramus mandibulae, prebieha šikmo zhora zozadu dole dopredu.
musculi masticatorii – ţuvacie svaly, skupina s., kt. sa zúčastňujú na ţuvaní. Patrí sem m. masseter,
m. temporalis et medialis a m. pterygoideus lateralis.
musculi membri inferioris – mm. extremitatis inf., svaly dolnej končatiny.
musculi membri superioris – mm. extremitatis sup., svaly hornej končatiny.
musculus mentalis – bradový sval; odstup: brada nad koreňmi dolných rezákov; úpon: koţa brady
(jamka); inervácia: n. facialis.

musculi multifidi – rozoklané svaly; časť transverzospinálneho systému preskakujúca 2 – 4 stavce;
funkcia: zakláňa, ukláňa a mierne rotuje chrbticu.
musculus multipennatus – sval, kt. zväzky vláken konvergujú do rôznych šliach.
musculus mylohyoideus – tvorí spodinu ústnej dutiny (diaphragma oris); odstup: linea mylohyoidea
mandibulae; úpon: telo jazylky; inervácia: n. mylohyoideus; funkcia: ťahá jazylku dopredu hore.
musculus mylopharyngeus – pars mylopharyngea m. constrictoris pharyngis sup.
musculus nasalis – stlačovač nozdry, nosový sval; súborný názov pre 2 svaly nosa, m. nasalis a m.
depressor septi. Inervuje ich n. facialis. Pars transversa (m. compressor nasi) odstupuje z políčka
nad koreňom horného očného zuba a upína sa do plochej šľachy na chrbte nosa. Pars alaris (m.
dilatator naris) odstupuje nad horných vonkajším očným zubom a upína sa do okrajov nozdry a
priľahlej oblasti.
musculus obliquus – šikmý sval.
musculus obliquus auriculae – šikmý sval. ušnice; odstup: kraniálny povrch skléry; úpon: kraniálny
povrch ušnice nad konchou; inervácia: n. auricularis posterior a n. temporalis.
musculus obliquus capitis inferior – dolný šikmý sval hlavy; odstup: tŕň axis; úpon: priečny výbeţok
atlasu; inervácia: r. dorsalis n. spinalis; funkcia: otáča atlas, a tým tvár na stranu akcie.
musculus obliquus capitis superior – horný šikmý sval hlavy; odstup: priečny výbeţok atlasu; úpon:
políčko nad úponom m. rectus capitis posterior major; inervácia: r. dorsalis n. spinalis; funkcia:
záklon a úklon hlavy.
musculus obliquus externus abdominis – vonkajší šikmý sval brucha; odstup: vonkajšia plocha 5.
aţ 12. rebra; úpon: crista iliaca, pošva priameho svalu, linea alba; inervácia: nn. intercostales;
funkcia: ťahá hrudník kaudálne, otáča a ukláňa trup, stláča brušné orgány.
musculus obliquus inferior bulbi – m. obliquus inferior oculi; odstup: orbitálna platnička čeľuste;
úpon: skléra; inervácia: n. oculomotorius; funkcia: rotuje bulbus hore a navonok.
musculus obliquus inferior oculi – m. obliquus inferior bulbi.
musculus obliquus internus abdominis – vnútorný šikmý sval brucha; odstup: lig. inguinale, crista
iliaca, fascia thoracolumbalis; úpon: dolné 3 – 4 rebrové chrupavky; inervácia: dolné interkostálne
nervy VIII – XII, n. iliohypogastricus, n. ilioinguinalis; funkcia: flexia a rotácia chrbtice, skláňa rebrá,
predkláňa a ukláňa trup, komprimuje brušné orgány.
musculus obliquus superior bulbi – m. obliquus superior oculi; odstup: mediálne od anulus tendineus communis na tele klinovej kosti; úpon: po hákovitom priebehu šikmo za ekvátorom; jeho
šľacha prechádza väzivovým putkom (kladkou); funkcia: otáča bulbom nadol a laterálne, rotuje
dovnútra; inervácia: n. trochlearis.
musculus obliquus superior oculi – m. obliquus superius bulbi.
msculus obturator – zapchávač.
msculus obturator externus – vonkajší zapchávač; odstup: vonkajšia plocha membrana obturatoria
a okolie; úpon: fossa trochanterica; inervácia: n. obturatorius; funkcia: vonkajšia rotácia a addukcia v
bedrovom kĺbe.
msculus obturator internus – vnútorný zapchávač; odstup: vonkajšia plocha membrana obturatoria
a okolie; úpon: fossa trochanterica; inervácia: z plexus sacralis; funkcia: rotácia, abdukcia
a addukcia v bedrovom kĺbe.
msculus occipitalis – záhlavný sval; venter occipitalis m. occipito-frontalis.

msculus occipitofrontalis – svalovina vyţarujúca vpredu a vzadu do galea aponeuritica. Inervuje ju
n. facialis. Venter frontalis ide od galea aponeurotica do koţe v oblasti obočia. Posúva koţu hlavy,
dvíha obočie a mraští čelo. Venter occipitalis prebieha od linea nuchalis suprema do galea
aponeurotica. Ťahá galeu dozadu.
musculi oculi – mm. bulbi.
msculus omohyoideus – lopatkovojazylkový sval; odstup: horný okraj lopatky mediálne od incizúry;
úpon: telo jazylky; vloţená šľacha prebiehajúca cez v. jugularis interna delí s. na dve brušká;
inervácia: vlákna z ansa cervicalis; funkcia: sval ťahá jazylku dole a napína lamnina praetrachealis
krčnej fascie. Venter sup. (horný úsek prebieha od jazylky k vmedzerenej šľache, venter inf. (dolný
úsek) od vmedzerenej šľachy k incisura scapulae.
musculus opponens – sval stojaci oproti.
msculus opponens digiti minimi (manus) – sval stojaci oproti malíčku ruky; odstup: hamulus ossis
hamati a retinaculum flexorum; úpon: hlavica a tela 5. metakarpu; inervácia: n. ulnaris; funkcia: ťahá
5. prst do dlane.
musculus opponens. digiti minimi (pedis) – sval stojaci proti malíčku nohy, nekonštantný odštep z
m. flexor digiti minimi brevis; upína sa na distálnu polovicu 5. metatarzu.
msculus opponens digiti quinti manus – m. opponens digiti minimi manus.
musculus opponens pollicis – sval stojaci proti palcu ruky; odstup: os trapezium a retinaculum
flexorum; úpon: laterálny okraj 1. metakarpu; inervácia: n. medianus; funkcia: addukcia a opozícia
palca.
musculus orbicularis – kruhový sval.
msculus orbicularis oculi – kruhový očný sval; pozostáva z 3 oddielov. Ovplyvňuje zatváranie
mihalníc a podporuje odtok sĺz do sĺzneho vaku a odtiaľ do nosa. Inervuje ho n. facialis. Pars
palpebralis – je časť uloţená v mihalniciach a vláknami, kt. idúci od lig. palpebrae mediale
a priľahlou kosťou k lig. palpebrale laterale. Pars orbitalis – je časť, kt. odstupuje od lig. palpebrale
mediale do pars palpebralis.
msculus orbicularis oris – kruhový ústny sval; obkolesuje ústny otvor a skladá sa z dvoch úsekov.
Vyvoláva zovretie pier a pomáha vyprázdňovať vestibulum oris. Inervuje ho n. facialis. Pars
marginalis je periférna časť s. vyţaruje do okolitých s. Pars labialis je hlavná zloţka vrátane snopcov
hákovito zahnutých navonok, uloţených pod predchádzajúcou zónou pier.
msculus orbitalis – očnicový sval; tenká vrstva hladkých svalov premosťujúcich fissura orbitalis
inferior. Inervujú ju vetvy sympatika.
musculi ossiculorum auditorium – svaly sluchových kostičiek, inervujú ich vetvy symaptika.
msculi ossis hyoidei – svaly jazylky; patria sem mm. infrahyoidei a mm. suprahyoidei.
musculi palati – svaly podnebia; vnútorné a vonkajšie svaly, kt. pôsobia na mäkké podnebie.
msculi palati et faucium – vnútorné a vonkajšie svaly podnebia a hltanovej bránky, kt. pôsobia na
mäkké podnebie a priľahlú stenu hltana.
musculus palatoglossus – podnebnojazykový sval; odstup: pod povrchom mäkkého podnebia; úpon:
strana jazyka; inervácia: plexus pharyngealis n. vagi; dvíha jazyk, sťahuje hltanovú bránku.
msculus palatopharyngeus – podnebnohltanový sval; odstup: mäkké podnebie; úpon: aponeuróza
hltana, dorzálny okraj štítnej chrupavky; inervácia: plexus pharyngeus n. vagi; funkcia: pomáha pri
hltaní.

musculus palmaris – dlaňový sval.
msculus palmaris brevis – krátky sval dlane; odstup: ulnárna strana palmárnej aponeurózy; úpon:
koţa ulnárneho okraja ruky; inervácia: n. ulnaris.
msculus palmaris longus – dlhý sval dlane, odstup: epicondylus medialis humeri; úpon: palmárna
aponeuróza; inervácia: n. medianus; funkcia: napína palmárnu aponeurózu, pomáha flexii zápästia
a bazálnych kĺbov.
musculi palpebrales – svaly mihalníc.
musculi papillares – kuţeľovité svalové projekcie zo stien srdcových komôr, pripojené na cípy
atrioventrikulárnych chlopní pomocou šlašiniek (chordae tendineae). V kaţdej komore sú dva,
predný a zadný, ako aj skupina malých papilárnych svalov na septe pravej komory (PK).
musculus papillaris ant. ventriculi dextri – predný papilárny sval PK; odstupuje od sterno-kostálnej
strany PK.
musculus papillaris ant. ventriculi sinistri – predny papilárny sval ľavej komory (ĽK); odstupuje od
prednej steny ĽK.
musculus papillaris post. ventriculi dextri – zadný papilárny sval PK; odstupuje od bránicovej
strany PK.
musculus papillaris pos.r ventriculi sinistri – zadný papilárny sval ĽK; odstupuje od zadnej steny
ĽK.
musculus pectineus – hrebeňový sval; odstup: pectem ossis pubis; úpon: linea pectinea pod
trochanter minor; inervácia: n. femoralis a n. obturatorius; funkcia: flexia, addukcia a vonkajšia
rotácia v bedrovom kĺbe.
musculus pectoralis – prsný sval.
musculus pectoralis major – veľký prsný sval, skladá sa z 3 častí; odstup: klavikula, sternum,
chrupavky prvých 4 – 6 rebier, pošva priameho brušného svalu; úpon: crista tuberculi majoris
humeri; inervácia: n. pectoralis med. et lat.; funkcia: addukcia a vnútorná rotácia ramena. Pars
clavicularius odstupuje od klavikuly, pars sternocostalis od sterna a rebrových chrupaviek a pars
abdominalis od pošvy priameho brušného svalu.
musculus pectoralis minor – malý prsný sval, leţí pod m. pectoralis major; odstup: 3. aţ 5. rebro;
úpon: proc. coracoideus; inervácia: n. pectoralis med. et lat.; funkcia: ťahá lopatku dopredu, dole,
rebrá hore; pomocný vdychový s.
musculi pedis – svaly nohy. Delia sa na dorzálnu skupinu (m. extensor halucis brevis a m. extensor
digitorum brevis) a plantárnu skupinu: palcový oddiel (m. abductor hallucis, m. flexor hallucis brevis
a m. adductor hallucis); malíčkový oddiel (m. abductor digiti minimi, m. flexor digiti minimi brevis, m.
opponens digiti minimi); mm. interossei (dorsales et plantares I aţ III); mm. lumbricales I. – IV;
stredný oddiel (m. quadratus plantae a m. flexor digitorum brevis).
musculi perinei – hrádzové svaly.
musculus peroneus (fibularis) – lýtkový sval.
musculus peroneus brevis – krátky hrádzový sval; odstup: distálne 2/3 fibuly; úpon: tuberositas
ossis metatarsalis V.; inervácia: n. fibularis superficialis; funkcia: plantárna flexia a pronácia nohy.
musculus peroneus longus – dlhý hrádzový sval; odstup: fibula a fascia predkolenia; úpon: šikmo
pod stupajou na os cuneiforme med. a bázu prvého metatarzu; inervácia: n. fibularis superficialis;
funkcia: plantárna flexia a pronácia nohy.

musculus peroneus tertius – tretí hrádzový sval; odstup: odštep z m. extensor digitorum longus;
úpon: báza piateho metatarzu; inervácia: n. fibularis profundus; funkcia: dorzálna flexia a pronácia
nohy.
musculus pharyngopalatinus – m. palatopharyngeus.
musculus piriformis – hruškovitý sval; odstup: predná plocha kríţovej kosti; úpon: trochanter major
(vnútorná strana); inervácia: vetvy z plexus sacralis; funkcia: abdukcia, extenzia a vonkajšia rotácia
bedrového kĺbu.
musculus plantaris – stupajový sval; odstup: nad condylus lateralis femoris; úpon: Achillova šľacha;
inervácia: n. tibialis.
musculus pleurooesophageus – pohrudnicovopaţeráková svalovina; zväzok hladkých svalových
vláken, kt. spájajú paţerák s ľavou mediastinovou pleurou.
musculus popliteus – zákolenný sval; odstup: laterálnu kondylus stehnovej kosti; úpon: zadný
povrch tíbie; inervácia: n. tibialis; funkcia: flexia kolena, rotácia končatiny mediálne.
musculus procerus – štíhly sval; odstup: chrbát nosa; úpon: koţa nad koreňom nosa; inervácia: n.
facialis; funkcia: ťahá koţu čela dole.
musculus pronator – privracač.
musculus pronator quadratus – štvorcový privracač; odstup: distálna štvrtina prednej plochy ulny;
úpon: distálna štvrtina prednej plochy rádia; inervácia: n. medianus; funkcia: pronácia.
musculus pronator teres – oblý privracač; odstup: epicondylus medialis humeri a proc. coronoideus
ulnae; úpon: stred vonkajšej plochy rádia; inervácia: n. medianus; funkcia: pronácia a flexia v
lakťovom kĺbe. Caput humerale začíatok svalu od epicondylus medialis, caput ulnare – začiatok
svalu.
musculus prostaticus – svalovina prostaty; substantia muscularis prostatae.
musculus psoas – driekový sval.
musculus psoas major – veľký driekový sval; odstup: telo a priečne výbeţky 1. – 4. bedrového
stavca; úpon: trochanter minor; inervácia: vetvičky z plexus lumbalis; funkcia: flexia, vnútorná
a vonkajšia rotácia v bedrovom kĺbe.
musculus psoas minor – malý driekový sval; odstup: telá stavcov Th12 a L1; úpon: fascia iliaca;
inervácia: vetvy z plexus lumbalis.
musculus pterygoideus – krídlový sval.
musculus pterygoideus externus – m. pterygoideus lateralis.
musculus pterygoideus internus – m. pterygoideus medialis.
musculus pterygoideus lateralis – bočný krídlovitý sval; odstup: má 2 hlavy: caput superius –
laterálny povrch ala majora ossis sphenoidis a crista infratemporalis; caput inferior – laterálna strana
lamina pterygoidea lateralis; úpon: krčok kondylu sánky, puzdro temporoman-dibulárneho kĺbu;
inervácia: mandibulárny oddiel n. trigeminus; funkcia: protrúzia sánky, otváranie čeľustí, pohyby
sánky zo strany na stranu.
musculus pterygoideus medialis – stredný krídlovitý sval; odstup: lamina pterygoidea lat.; úpon:
mediálny povrch r. et angulus mandibulae; inervácia: mandibulárny oddiel n. trigeminus; funkcia:
zatvára čeľuste.

musculus pterygopharyngeus – krídlovitohltanový sval; pars pterygopharyngea m. constrictoris
superioris.
musculus pubococcygeus – lonovokostrčový sval; predná časť m. levator ani, kt. odstupuje pred
canalis obturatorius; úpon: lig. anococcygeum a bočná strana kostrče; inervácia: 3. a 4. n. sacralis;
funkcia: pomáha udrţovať panvové orgány a odoláva zvýšeniu vnútrobrušného tlaku.
musculus puboprostaticus – lonovoprostatický sval; hladké svalové vlákna v lig. puboprostaticum
mediale, kt. prebiehajú z prostaty dopredu k lonovej kosti.
musculus puborectalis – lonovokonečníkový sval; časť m. levator ani, kt. odstupuje laterálnejšie od
lonovej kosti a pokračuje dozadu s korešpondujúcim druhostranným s. Inervuje ho 3. a 4. n.
sacralis. Pomáha udrţovať orgány panvy a odoláva zvýšeniu vnútrobrušného tlaku.
musculus pubovaginalis – lonovopošvový sval; predná časť m. pubococcygeus, kt. sa upína do
močovej rúry a pošvy; inervuje ju n. sacralis a nn. pudendi; zúčastňuje sa na mikcii.
musculus pubovesicalis – lonovomechúrový sval; hladké svalové vlákna, kt. prebiehajú od krčka
močového mechúra k lonovej kosti.
musculus pyramidalis – pyramídový sval; rudimentárny sval v zdvojení predného listu pošvy m.
rectus; odstup: os pubis a symfýza; úpon: linea alba; inervácia: n. subcostalis; funkcia: napína
brušnú stenu.
musculus pyramidalis auriculae – pyramídový s. ušnice, predĺţenie vláken m. tragicus k spina
helicis.
musculus quadratus – štvorcový sval.
musculus quadratus femoris – štvorcový sval stehna, skladá sa z m. rectus femoris a 3 mm. vasti.
Odstup: tuber ischiadicum; úpon: crista intertrochanterica; inervácia: L 4–5 a S1 cez plexus sacralis
a n. femoralis; funkcia: vonkajšia rotácia a addukcia v bedrovom kĺbe.
musculus quadratus labii inferioris →musculusdepressor labii inferioris.
musculus quadratus labii superioris →musculus levator labii superioris.
musculus quadratus lumborum – štvorhranný bedrový sval; odstup: crista iliaca a proc. costales
bedrových stavcov; úpon: 12. rebro a proc. costales bedrových stavcov; inervácia: n. subcostalis a
priame vlákna z plexus lumbalis; funkcia: skláňa rebrá, ukláňa bedrovú chrbticu.
musculus quadratus plantae – m. flexor accessorius, odstup: kalkaneus; úpon: vonkajší okraj šľachy
m. flexor digitorum longus; inervácia: n. plantaris lat.; funkcia: flexia prstov a pomoc pri udrţovaní
pozdĺţnej klenby nohy.
musculus rectococcygeus – hladké svalové vlákna, kt. odstupujú z prednej strany 2. a 3.
kostrčového stavca; upon: zadná strana kríţovej kosti; inervácia: autonómne nervy; funkcia:
retrakcia a elevácia rekta.
musculus rectourethralis – pruh hladkých svalových vláken medzi flexura perinealis recti a urethra
membranosa u muţov.
musculus rectouterinus – pruh vláken prebiehajúcich medzi krčkom maternice a plica uterina.
musculus rectovesicalis – pruh vláken u muţa, kt. spájajú pozdĺţnu svalovinu rekta s vonkajšou
svalovou vrstvou mechúra.
musculus rectus – priamy sval.

musculus rectus abdominis – priamy sval (brucha); odstup: chrupavky 5. – 7. rebra; úpon: os pubis
a symfýza; inervácia: nn. intercostales VII – XII; funkcia: predkláňa trup, ťahá hrudník kaudálne,
dvíha panvu. Jeho pošvu (vagina m. recti abdominis) tvoria aponeurózy plochých laterálnych
brušných svalov. Pozostáva z 2 listov, predného a zadného (lamina anterior et posterior). Kaudálne
ukončenie zadného listu pošvy priameho svalu tvorí linea arcuata.
musculus rectus capitis anterior – priamy predný sval hlavy; odstup: massa lateralis atlantis; úpon:
pars basilaris ossis occipitalis; inervácia: r. ventralis n. spinalis; funkcia: predklon hlavy.
musculus rectus capitis lateralis – priamy bočný sval hlavy; odstup: priečný výbeţok atlasu; úpon:
proc. jugularis ossis occipitalis; inervácia: r. ventralis n. spinalis C 1/2; funkcia: úklon hlavy.
musculus rectus capitis posterior major – priamy zadný väčší sval hlavy; odstup: tŕň axis; úpon:
stred linea nuchalis inferior; inervácia:n. suboccipitalis; funkcia: otáča tvár na stranu akcie, zakláňa
hlavu.
musculus rectus capitis posterior minor – priamy zadný menší sval hlavy; odstup: tuberculum
posterius atlantis; úpon: vnútorná tretina linea nuchalis inferior; inervácia: n. suboccipitalis; funkcia:
najmä záklon hlavy.
musculus rectus femoris – priamy s. stehna, časť m. quadriceps femoris; odstup: spina iliaca ant.
inf. (caput rectum) a horný okraj acetabula (caput reflexum); úpon: tuberositas tibiae; funkcia: flexia
v bedrovom kĺbe, extenzia kolena.
musculus rectus inferior bulbi – m. rectus inferior oculi; odstup: anulus tendineus communis; upon:
v šikmej čiare ~ 6 mm od okraja rohovky; funkcia: stáča bulbus nadol, mierne mediálne a rotuje ho
navonok; inervuje ho n. oculomotorius.
musculus rectus lateralis bulbi – m. rectus lateralis oculi; odstup: anulus tendineus communis a ala
minor, úpon: 5,5 cm za okrajom rohovky; funkcia: stáča bulbus laterálne (,,abdukcia“); inervácia: n.
abducens.
musculus rectus medialis bulbi – m. rectus medialis oculi; odstup: annulus tendineus communis;
úpon: mediálna strana skléry; inervácia: n. oculomotorius; funkcia: addukcia bulbu.
musculus rectus superior bulbi – m. rectus sup. oculi; odstup: annulus tendineus communis; úpon:
šikmá čiara pred ekvátorom oka, 7 – 8 mm za okrajom rohovky; funkcia: stáča bulbus nahor a
mediálne, rotuje dovnútra (,,addukcia“); inervácia: n. oculomotorius.
musculus rhomboideus – kosoštvorcový sval.
musculus rhomboideus major – veľký kosoštvorcový sval; odstup: tŕne Th1–4; úpon: margo medialis
scapulae; inervácia: n. dorsalis scapulae; funkcia: ťahá lopatku k chrbtici a hore.
musculus rhomboideus minor – malý kosoštvorcový sval; odstup: tŕne Th6–7; úpon: margo medialis
scapulae nad spina scapulae; inervácia: n. dorsalis scapulae; funkcia: ťahá lopatku k chrbtici a hore.
musculus risorius – smiechový sval; odstup: fascia parotidea a koţa tváre; úpon: ústny kútik;
inervácia: n. facialis.
musculi rotatores – rotačné svaly, najhlbšia vrstva transverzospinálneho systému s krátkymi
snopcami, nápadne priečnym priebehom, a preto silným rotačným pôsobením. Úpony sú na
najbliţšie vyššom, príp. ďalšom stavci. Patria sem krčné, torakálne a lumbálne rotačné svaly.
musculi rotatores breves – krátke rotačné svaly, upínajú sa na laminu najbliţšieho vyššieho stavca.
musculi rotatores cervicis – krčné rotačné svaly, odstupujú od proc. articulares inferiores a upínajú
sa na oblúk al. koreň tŕňov krčných stavcov.

musculi rotatores longi – dlhé rotačné svaly, prechádzajú jedným al. dvoma segmentami chrbtice
a upínajú sa na chrbticu na najbliţší vyšší stavec.
musculi rotatores lumborum – driekové rotačné svaly, odstupujú od proc. mamillares a upínajú sa
na proc. spinosi bedrových stavcov.
musculi rotatores thoracis – hrudné rotačné svaly, odstupujú od priečnych výbeţkov hrudných
stavcov a upínajú sa na korene tŕňov.
musculus sacrococcygeus – kríţovokostrčový sval; rudiment chvostovej svaloviny vzadu, od
kríţovej kosti ku kostrču.
musculus sacrococcygeus anterior – m. sacrococcygeus ventralis.
musculus sacrococcygeus dorsalis – svalový prúţok, kt. prebieha z dorzálnej plochy kríţovej kosti
ku kostrču.
musculus sacrococcygeus posterior – n. sacrococcygeus dorsalis.
musculus sacrococcygeus ventralis – ventrálny kríţovokostrčový sval: svalový prúţok, kt.
prechádza z dorzálnej plochy kríţovej kosti na kostrč.
musculus sacrospinalis – m. erector spinae.
musculus salpingopharyngeus – odstup: zvukovod blízko jeho ústia; úpon: zadná časť ossis palatopharyngei; inervácia: plexus pharyngeus n. vagi; funkcia: dvíha nazofarynx.
musculus sartorius – krajčírsky sval; odstup: spina iliaca anterior superior; úpon: mediálne od
tuberositas tibiae (pes anserinus); inervácia: n. femoralis; funkcia: flexia, abdukcia a vonkajšia
rotácia v bedrovom kĺbe.
musculus scalenus – šikmý sval.
musculus scalenus anterior – predný šikmý sval; odstup: priečne výbeţky 3. – 6. krčného stavca;
úpon: tuberculum m. scaleni ant. 1. rebra; inervácia: rr. ventrales nn. spinalium; funkcia: dvíhanie 1.
rebra, úklony a otáčanie krčnej chrbtice.
musculus scalenus medialis – stredný šikmý sval; odstup: priečne výbeţky 2. – 7. krčného stavca;
úpon: 1. rebro za sulcus a. subclaviae; inervácia: rr. ventrales nn. spinalium; funkcia: dvíha 1. rebro,
ukláňa krčnú chrbticu.
musculus scalenus minimus – niekedy utvorený prídavný sval medzi m . scalenus anterior a
medius; odstup: priečny výbeţok 6. a 7. krčného stavca; úpon: 1. rebro a cupula pleurae.
musculus scalenus posterior – zadný šikmý sval; odstup: priečne výbeţky 4. – 6. krčného stavca;
úpon: horný okraj 2. rebra; inervácia: rr. ventrales nn. spinalium; funkcia: dvíha rebro, ukláňa krčnú
chrbticu.
musculus semimembranosus – poloblanitý sval; odstup: tuber ischiadicum; úpon: condylus mediale
tibiae a lig. popliteum obliquum je sčasti krytý priebehom m. semitendineus; inervácia: n. tibialis;
funkcia: extenzia, addukcia a vnútorná rotácia kolena, napínanie puzdra kolenového kĺbu.
musculi semispinales – semispinálne svaly, najdlhší a povrchnejší úsek m. transversospinalis;
preskakuje vţdy 4 a viac stavcov. Obsahuje hlavový, cervikálny a hrudný semispinálny sval.
musculus semispinalis capitis – hlavový semispinálny sval; odstup: priečne výbeţky horných 6
hrudných a dolných 3 – 4 krčných stavcov; úpon: os occipitale medzi linea nuchalis superior a
inferior; funkcia: zakláňa a otáča hlavu podľa východiskového postavenia.

musculus semispinalis cervicis – krčný semispinálny sval; odstup: priečne výbeţky Th1–6; úpon:
tŕne C5–2; funkcia: záklon chrbtice.
musculus semispinalis dorsi – m. semispinalis thoracis.
musculus semispinalis thoracis – hrudný semispinálny sval; odstup: priečne výbeţky dolných 6
hrudných stavcov; úpon: tŕne 6 horných hrudných a 2 dolných krčných stavcov; funkcia: zakláňa
chrbticu.
musculus semitendineus – pološľachový sval; odstup: tuber ischiadicum; úpon: mediálne od
tuberositas tibiae (pes anserinus); inervácia: n. tibialis; funkcia: extenzia, vnútorná rotácia
a addukcia v bedrovom kĺbe, flexia a vnútorná rotácia kolena.
musculus serratus anterior – predný pílovitý sval; odstup: 1. – 9. rebro; úpon: mediálny okraj
lopatky; inervácia: n. thoracicus longus; funkcia: fixuje lopatku, ťahá ju dopredu a vy-krúca ju dolným
uhlom navonok, čím umoţňuje dvíhanie ramena nad horizontálu.
musculus serratus posterior inferior – zadný dolný pílovitý sval; odstup: tŕne Th11–12 a L1–2; úpon:
dolné 4 rebrá; inervácia: nn. intercostales; funkcia: ťahá dolné 4 rebrá dole.
musculus serratus posterior superior – zadný horný pílovitý sval; odstup: tŕne C6–7 a Th1–2; úpon: 2.
aţ 5. rebro; inervácia: nn. intercostales; funckia: pomocný dýchací sval.
musculi skeleti – kostrové svalstvo, priečne pruhované sval, kt. sa upínajú na kosti a typicky
prechádzajú aspoň jednou kosťou.
musculus soleus – jazykovitý sval; odstup: proximálne konce tíbie a fibuly; úpon: Achillova šľacha;
funkcia: plantárna flexia a supinácia nohy. Šľachový oblúk nad membrana interossea sa nazýva
arcus tendineus m. solei; prechádza ním pre n. tibialis a. et v. tibialis posterior.
musculus sphincter – zvierač.
musculus sphincter ampulae hepatopancreaticae – zvierač pečeňovopankreatickej ampuly;
obaľuje hepatopankreatickú ampulu.
musculus sphincter ani externus – vonkajší zvierač konečníka; odstup: hrot kostrče, lig.
anococcygeum; úpon: centrum tendineum perinei; inervácia: n. rectalis inferior a 4. spinálny nerv;
funkcia: uzatvára anus.
musculus sphincter ani internus – vnútorný zvierač konečníka: zhrubnutá cirkulárna lamina tunicae
muscularis na kaudálnom konci rekta.
musculus sphincter ductus choledochi – zvierač choledochu; prstencová svalovina obaľujúca
ţlčovod v stene dvanástnika.
musculus sphincter ductus pancreatici – kruhový zvierač v stene ductus pancreaticus pred jeho
vústením do ampula hepatopancreatica.
musculus sphincter pupillae – zvierač zrenice: cirkulárne svalové vlánka dúhovky, inervované nn.
ciliaries (parasymaptika).
musculus sphincter pyloricus – m. sphincter pylori, vrátnicový zvierač: zhrubnutie cirkulárnej
svaloviny ţalúdka okolo jeho vyústenia do dvanástnika.
musculus sphincter urethrae – m. sphincter urethrae membranaceae, zvierač (blanitej) uretry:
cirkulárne svalové vlákna, kt. obkolesujú vnútorné ústie uretry, inervované n. vesicalis; uzatvárajú
orificium urethrae internum.
musculus sphincter vesicae – hladký, vôľou neovládaný zvierač močového mechúra pri jeho
vyústení.

musculus spinalis – tŕňový sval; svalový systém pripojený k stavcovým tŕňom. Skladá sa
z hlavového, krčného a hrudného úseku: m. s. capitis – nekonštantná časť m. semispinalis capitis,
vo forme prídavných začiatkov od tŕňov horných hrudných a dolných krčných stav-cov;
musculi spinalis cervicis – krčné tŕňové svaly; odstup: tŕne C6–7 a Th1–2; úpon: C4–2; funkcia: záklon
chrbtice; m. s. dorsi – m. spinalis thoracis; m.. s. thoracis – hrudné tŕňové svaly; odstup: proces
spinosi L1–2 a Th11–12; úpon: proc. spinosi Th11–Th12; funkcia: zakláňa chrbticu.
musculus splenius – ramenný sval.
musculus splenius capitis – ramenný sval hlavy; odstup: tŕne C4–7 a Th1–3; úpon: vonkajšia plocha
linea nuchalis superior a proc. mastoideus; funkcia: záklon a otáčanie hlavy.
musculus splenius cervicis – ramenný sval krku; odstup: tŕne Th3–5; úpon: tuberculum posterius
proc. transveri C1–2; funkcia: záklon hlavy.
musculus stapedius – strmienkový sval; odstup: vnútro pyramídy s bubienkovej dutiny; úpon: zadný
povrch šije strmienka; inervácia: strmienková vetva n. facialis; funkcia: tlmí pohyby strmienka.
musculus sternalis – mostíkový sval; variant , kt. sa vyskytuje v 4 % prípadov. Ide paralelne so
sternom, kríţi snopce m. pectoralis major.
musculus sternocleidomastoideus – má dve hlavy: caput sternale odstupuje z manubrium sterni,
caput claviculare z klavikuly; úpon: proc. mastoideus a linea nuchalis superior ossis occipitalis;
inervácia: n. accessorius a plexus cervicalis; funkcia: rotuje hlavu.
musculus sternohyoideus – mostíkovobradový sval; odstup: zadná plocha manubria a 1. rebra;
úpon: linea obliqua štítnej chrupavky; inervácia: vlákna z ansa cervicalis; funkcia: ťahá hrtan
kaudálne.
musculus sternothyroideus – odstup: manubrium sterni; lamina cartilaginis thyreoidei; inervácia:
ansa cervicalis; funkcia: zniţuje štítnu chrupavku.
musculus styloglossus – odstup: processus styloideus; úpon: okraj jazyka; inervácia: n. hypoglossus; funkcia: dvíha a sťahuje jazyk.
musculus stylohyoideus – odstup: proc. styloideus; úpon: malý roh jazylky; sprevádza bruško m.
digastricus, kt. zmedzerená šľacha prechádza rozštepeným úponom m. stylohyoideus; inervácia: n.
facialis; funkcia: ťahá jazylku dozadu hore.
musculus stylopharyngeus – odstup: proc. styloideus; úpon: štítna chrupavka a konstriktory faryngu;
inervácia: plexus pharyngeus, n. glossopharyngeus; funkcia: dvíha a dilatuje hltan.
musculus subclavius – podkľúčnicový sval; odstup: chrupavka 12. rebra; úpon: spodná plocha
klavikuly; inervácia: n. subclavius; funkcia: ťahá klavikulu dole, ovplyvňuje sternoklavi-kulárny kĺb.
musculi subcostales – podrebrové svaly; snopce z mm. intercostales interni, kt. preskakujú 1 aţ 2
rebrá. Inervujú ich nn. intercostales.
musculus subcutaneus – podkoţný sval.
musculi suboccipitales – subokcipitálne svaly, súborný názov pre m. rectus capitis anterior,
posterior major et posterior minor.
musculus subscapularis – podlopatkový sval; odstup: fossa subscapularis; úpon: tuberculum minus;
inervácia: n. subscapularis; funkcia: vnútorná rotácia ramena.
musculus supinator (manus) – odvracač ruky; odstup: epicondylus lateralis humeri, lig. collaterale
radiale, crista m. supinatoris ulnae; úpon: rádius aţ na prednú plochu; inervácia: n. radialis; funkcia:
supinácia ruky.

musculi suprahyoidei – nadjazylkové svaly. Patria sem m. digastricus, m. genio-, myloa stylohyoideus.
musculus supraspinatus – nadhrebeňový sval; odstup: fossa supraspinata; úpon: tuberculum majus
humeri; inervácia: n. suprascapularis; funkcia: abdukcia, vonkajšia a vnútorná rotácia humeru.
musculus suspensorius duodeni – závesný sval dvanástnika; odstup: plochý pruh hladkého
svalstva, kt. odstupuje z ľavého crus diaphragmae a pokračuje so svalovým obalom dvanástnika na
jeho spojení s lačníkom.
musculus tarsalis – mihalnicový sval.
musculus tarsalis inferior – dolný mihalnicový sval; odstup: m. rectus inferior; úpon: tarzálna
platnička dolnej mihalnice; inervácia: symaptikus; funkcia: rozširuje očnú štrbinu.
musculus tarsalis superior – horný mihalnicový sval; odstup: m. levator palpebrae superio-ris; úpon:
tarzálna platnička hornej mihalnice; inervácia: sympatikus; funkcia: rozširuje očnú štrbinu.
musculus temporalis – spánkový sval; odstup: fossa a fascia temporalis; úpon: proc. coronoideus
mandibulae; inervácia: n. mandibularis; funkcia: zatvára sánku.
musculus temporoparietalis – odstupuje z oblasti m. auricularis superior a upína sa do galea
aponeu-rotica.
musculus tensor – napínač.
musculus tensor fasciae latae – napínač širokej fascie; odstup: vedľa spina iliaca ant. sup.; úpon:
prostredníctvom tractus iliotibialis laterálne od tuberositas tibiae; inervácia: n. glutaeus sup.; funkcia:
flexia, abdukcia a vnútorná rotácia kolena.
musculus tensor tympani – napínač bubienka; odstup: chrupavčitá časť zvukovodu; úpon:
manubrium mallei; inervácia: n. mandibularis; funkcia: napína bubienok.
musculus tensor veli palatini – napínač podnebnej opony; odstup: fossa scaphoidea proc.
pterygoidei, stena zvukovodu, spina ossis sphenoidis; úpon: aponeuróza mäkkého podnebia,
horizontálna časť podnebnej kosti; inervácia: n. mandibularis; funkcia: spevňuje mäkké podnebie,
otvára zvukovod.
musculus teres – oblý sval.
musculus teres major – veľký oblý sval; odstup: laterálny okraj lopatky; úpon: crista tuberculi minoris;
inervácia: n. subscapularis; funkcia: vnútorná rotácia ramena.
musculus teres minor – malý oblý sval;odstup: laterálny okraj lopatky vedľa m. infraspinatus; úpon:
tuberculum majus; inervácia: n. axillaris; funkcia: vonkajšia rotácia a mierna addukcia.
musculi thoracis – svaly hrudníka.
musculus thyroarytaenoideus – široký sval uloţený na bočnej stene kraniálnej a strednej časti
hrtana, krytý navonok od štítnej chrupavky. Kraniálne je tenký, kaudálne masívny s vonkajšou
časťou (pars lateralis) a s vnútornou časťou (pars vocalis seu m. vocalis). Odstup: lamina štítnej
chrupavky; úpon: proc. muscularis cartilaginis arytaenoidei; inervácia: n. laryngicus recurrens;
funkcia: uvoľňuje a skracuje hlasivky.
musculus thyroepiglotticus – pars thyroepiglottica m. thyroarytaenoidei.
musculus thyrohyoideus – podjazylkový, tyreohyoidový sval; odstup: linea obliqua štítnej chrupavky;
úpon: cornu majus jazylky; inervácia: C1, cestou n. hypoglossus; funkcia: zniţujú jazylku so štítnou
chrupakvou.

musculus thyropharyngeus – pars thyropharyngea m. constrictoris pharyngis inferioris.
musculus tibialis – píšťalový sval.
musculus tibialis anterior – predný píšťalový sval; odstup: vonkajšia plocha tíbie, membrana
interossea cruris, fascia predkolenia; úpon: os cuneiforme mediale, báza 1. metatarzu; inervácia: n.
fibularis profundus; funkcia: dorzálna flexia a supinácia nohy.
musculus tibialis posterior – zadný píšťalový sval; odstup: tibia, fibula, membrana interossea cruris;
úpon: os naviculare, ossa cuneiformia, os cuboides, báza 2. – 4. metatarzu; spätne prebieha pruh
šľachy na sustentaculum tali pätovej kosti; inervácia: n. tibialis; funkcia: plantárna flexia, supinácia
nohy, flexia prstov.
musculus trachealis – priečna vrstva hladkých svalových vláken v dorzálnej časti priedušnice, kt. sa
upínajú na chrupavky priedušnice. Inervujú ich autonómne vlákna. Zuţujú priesvit priedušnice.
musculus tragicus – sval tragu; krátky, oploštený kolmý pruh laterálneho povrchu tragu, inervovaný
n. auriculotemporalis a auricularis post.
musculi transversospinales – priečnotŕňové svaly, súborny pojem pre viaceré svalové celky; patrí
sem mm. semispinalis, mm. multifidus a mm. rotatores.
musculus transverus – priečny sval.
musculus transversus abdominis – priečny brušný sval, odstup: vnútorná plocha 7. – 12. rebra,
fascia thoracolumbalis, crista iliaca, lig. inguinale; úpon: pošva priameho svalu; inervácia: nn.
intercostales VII – XII, n. iliohypogastricus, n. ilioinguinalis a n. genitofemoralis. Od aponeurózy
svalu vyţarujú oblúkovito do lig. pectineale šľachové snopce falx inguinalis (tendo conjunctivus).
musculus transversus auriculae – priečny sval ušnice; odstup: kraniálny povrch ušnice; úpon:
obvod ušnice; inervácia: n. auricularis posterior; funkcia: retrakcia slimáka.
musculus transversus linguae – priečny sval jazyka; odstup: septum medianum linguae; úpon:
chrbát a okraje jazyka; inervácia: n. hypoglossus; funkcia: zmeny tvaru jazyka pri ţuvaní a hltaní.
musculus transversus menti – priečne spojenie medzi pravým a ľavým m. depressor anguli oris pod
bradou; inervuje ho n. facialis.
musculus transversus nuchae – priečny sval šije (prítomný v 25 % prípadov), sval medzi úponmi m.
trapezius a m. sternocleidomastoideus, prebieha v záhlavnej oblasti naprieč nad m. trapezius al.
pod ním.
musculus transversus perinei profundus – hlboký priečny sval hrádze; odstup: r. ossis ischii;
úpon:centrum tendineum perinei; inervácia: n. perineus; spevňuje centrum tendineum perinei.
musculus transversus perinei superficialis – povrchový priečny sval hrádze; odstup: r. ossis ischii;
úpon: centrum tendineum perinei; inervácia: n. perineus; funkcia: spevňuje centrum tendineum
perinei.
musculus transversus thoracis – priečny sval hrudníka; odstup: mediastinálna plocha mostí-ka
a proc. xiphoideus; úpon: chrupavka 2. – 6. rebra; inervácia: nn. intercostales; funkcia: ťahá rebrá
dole.
musculus trapezius – lichobeţníkový sval; odstup: tŕne Th12–L1, C7, lig. nuchae, protuberan-tia
occipitalis externa a linea nuchalis superior; úpon: spina scapulae, acromion a klavikula; inervácia:
n. accessorius a plexus cervicalis; funkcia: otáča, dvíha, sťahuje a priťahuje lopatku k chrbtici;
myofasciálny sy. m. t. →syndrómy.
musculus triangularis – trojuholníkový sval; →musculusdepressor anguli oris.

musculus triceps – trojhlavý sval.
musculus triceps brachii – trojhlavý sval ramena; odstup caput longum: tuberculum infraglenoidale
scapulae; caput laterale: zadná strana humeru, laterálny okraj humeru, septum intermusculare
laterale; caput mediale: zadná strana humeru pod sulcus radialis, mediálny okraj humeru, laterálna
strana humeru, septa intermuscularia medialia; úpon: olecranon ulnae; inervácia: n. radialis; funkcia:
extenzia predlaktia, dlhá hlava addukuje a extenduje rameno.
musculus triceps surae – trojhlavý sval predkolenia; m. gastrocnemius + m. soleus; utvára Achillovu
šľachu. Inervuje ho n. tibialis.
musculus trochlearis – kladkovitý sval.
musculus unipennatus – jednosperený sval; sval, kt. vlákna prebiehajú k úponovej šľache len
jedným smerom a upínajú sa do jej obvodu len malým úsekom.
musculus uvulae – sval čapíka; odstup: spina nasalis posterior podnebnej kosti a aponeuróza
mäkkého podnebia; úpon: uvula; inervácia: plexus pharyngeus n. vagi; funkcia: dvíha uvulu.
musculus vastus – široký sval.
musculus vastus intermedius – intermediálny široký sval, časť m. quadriceps femoris; odstup:
predná a laterálna strana femuru; úpon: patela, spolu so šľachou m. quadriceps femoris; inervácia:
n. femoralis; funkcia: extenzia kolena.
musculus vastus lateralis – bočný široký sval, časť m. quadriceps femoris; odstup: puzdro
bedrového kĺbu, laterálna strana femuru, trochanter major, labium laterale lineae asperae; úpon:
patela, spolu so šľachou m. quadriceps femoris; inervácia: n. femoralis; funkcia: extenzia kolena.
musculus vastus medialis – stredný široký sval, časť m. quadriceps femoris; odstup: mediálna
strana femuru, distálny úsek linea intertrochanterica a labium mediale lineae asperae; úpon: patela,
spolu so šľachou m. quadriceps femoris; inervácia: n. femoralis; funkcia: extenzia kolena.
musculus ventricularis – vlákna m. thyreoarytaenoideus prebiehajúce do plica vestibularis.
musculus verticalis linguae – kolmý sval jazyka; odstup: zadná fascia jazyka; úpon: bočná strana
a báza jazyka; inervácia: n. hypoglossus; funkcia: zmeny tvaru jazyka pri ţuvaní a hltaní.
musculus viscerum – sval telových orgánov.
musculus vocalis – hlasivkový sval; odstup: uhol medzi laminami štítnej chrupavky; úpon: proc.
vocalis cartilaginis arytaenoidei; inervácia: n. laryngeus recurrens; funkcia: skracuje a relaxuje
hlasivky.
musculus zygomaticus – jarmový sval.
musculus zygomaticus major – väčší jarmový sval; odstup: vonkajšia plocha lícnej kosti, os
zygomaticum frontálne od proc. temporalis; úpon: ústny kútik; inervácia: n. facialis; funkcia: dvíha
ústny kútik dozadu a hore.
musculus zygomaticus minor – menší jarmový sval; odstup: predná strana lícnej kosti, os
zygomaticum blízko sutura maxillaris; úpon: horná pera, m. orbicularis oris a m. levator labii
superioris; inervácia: n. facialis; funkcia: dvíha hornú peru hore a laterálne.

Obr. 1. Okohybné (očnicové) svaly. 3
– m. orbitalis; 4 – m. rectus superior; 5 –
m. rectus inferior; 6 – m. rectus
medialis; 7 – m. rectus lateralis; 8 –
lacertus m. recti lateralis (šľachovitý
začiatok m. rectus lateralis na ala
major); 9 – anulus tendineus communis
(kruhovitá šľacha, začiatok priamych
očnicových svalov; obkolesuje canalis
opticus a mediálne časti fissura orbitalis
superior); 10 – m. obliquus superior; 11

– trochlea (putko väzivovej chrupavky upevnené na
mediálnu stenu očnice – fovea al. spina trochlearis; v ňom
mení smer šľacha m. obliquus superior); 12 – vagina

tendinis obliqui

superioris (bursa synovialis trochlearis; vodiaca rúra pre

šľachu

obliquus superior v mieste trochley, podobná šľachovej

pošve; 13 – m.

obliquus inferior; 14 – m. levator palpebrae superioris; 15

–

superficialis (povrchový list šľachy m. levator palpebrae

m.
lamina

superioris;

prebieha medzi tarzom a m. orbicularis oculi do podkoţného väziva hornej mihalnice; šľacha je taká široká, ţe
siaha k orbitálnym stenám, najmä laterálne); 16 – lamina profunda (hlboký list šľachy m. levator palpebrae
superioris; upína sa na hornú a prednú plochu tarzu; A); 18 – periorbita (periost očnice, jemná výstelka
pevnejšie lipnúca ku kosti vo vchode, štrbinách a v otvoroch očnice; vpredu prechádza do susedného periostu,
vzadu do dura mater); 19 – septum orbitale (väzivová platnička sčasti šľachovito zosilnená; prebieha od okraja
očnice pod m. orbicularis oculi a upína sa na vonkajšie okraje horného i dolného tarzu; spoluutvára predný
uzáver očnice; A); 20 – fasciae musculares (väzivové obaly šliach a svalových bruškov 6 očnicových svalov, kt.
prechádzajú z vagina bulbi); 21 – vagina bulbi (capsula Tenoni, väzivové puzdro medzi bulbom a očnicovým
tukom; zrastá so sklérou v mieste výstupu n. opticus; vpredu sa končí pod spojovkou; puzdro od skléry
oddeľuje spatium episclerale); 22 – spatium episclerale (spatium intervaginale, skĺzny priestor medzi bulbom a
vagina bulbi, pretkaný jemnými dlhými väzivovými vláknami; nekladie odpor pohybom oka); 23 – corpus
adiposum orbitae (tukové teleso očnice, vypĺňa priestory medzi svalmi, bulbom a n. opticus vpredu dosahuje k
septum orbitae)

Obr. 2. Svaly hlavy a krku. Zľava: povrchové svalstvo hlavy
(sprava), hlboké mimické svalstvo, sagitálny rez hornou
a dolnou

perou,

subokcipitálne

svaly

(sprava)

a hlboké

(paravertebrálne) svaly krku. 1 – m. rectus capitis lat.; 2 – m.
obliquus capitis sup.; 3 – m. obliquus capitis inf.; 4 – m. longus
capitis; 6 – m. epicranius; 7 – m. occipitofrontalis; 8 – venter frontalis;
9 – venter occipi talis; 10 – temporoparietalis; 11 – ga-lea
aponeurotica; 12 – m. procerus; 13 – m. nasalis; 14 – pars
transversa; 15 – pars alaris; 16 – m. depres sor septi; 17 – m.
orbicularis oris; 18 – pars palpebralis; 19 – pars orbitalis; 20 pars
lacrimalis; 21 – m. corrugator supercilii; 22 – m. depressor supercilii;
23 – m. auricularis anterior; 24 – m. auricularis sup.; 25 – m.
auricularis post.; 26 – m. orbicularis oris; 27 – pars marginalis; 28 –
pars labialis; 74.10 – erector spinae; 74.21 – mm. intertransversarii;
74.22

–

mm.

intertransversarii

lat.

lumborum;

74.23

–

mm.

intertransversarii med. lumborum; 74.24 – mm. intertrans- versarii
thoracis; 74.25 – mm. intertransversarii post. cervicis; 74.28 – mm.
intertrasversarii ant. cervicis; 78.1 – m. rectus capitis lat.; 78.2 – m.
obliquus capitis sup.; 78.3 – m. obliquus capitis inf.; 86.32 – m.
quadratus lumborum; 94.4 – m. psoas major

Obr. 3. Svaly hlavy a krku. Zhora: svaly tváre spredu, svaly hlavy a krku sprava, žuvacie svaly a fascie
hlavy a platyzma. 1 – m. depressor anguli oris; 2 – m. transversus menti; 3 – m. risorius; 4 – m. zygomaticus
major; 5 – m. zygomaticus minor; 6 – m. levator labii superioris; 7 – m. levator labii superioris alaeque nasi; 8 –
m. depressor labii inferioris; 9 – m. levator anguli oris; 9a – modiolus; 10 – m. buccinatorius; 11 – m. mentalis;
12 – m. masseter; 13 – pars superficialis; 14 – pars profunda; 15 – m. temporalis; 16 – m. pterygoideus
lateralis; 17 – m. pterygoideus medialis; 18 – fascia bucco-pharyngea; 19 – fascia masseterica; 20 – fascia
paro- tidea; 21 – fascia temporalis; 22 – lamina superficialis; 23 – lamina profunda; 25 – platysma; 26 – m.
sternocleidomasteoideus

Obr. 4. Svaly krku. Zhora: Svalstvo jazylky (vľavo),
svaly dna ústnej dutiny zozadu a výrez svalstva
jazylky, krčné fascie na priečnom reze
a hlboké svaly krku spredu.

1 – m.

longus colli; 2 – m. scalenus ant.; 3 – m.
svalenus med.; 4 – m. scalenus post.; 5 –
m.

scalenus

minimus;

–

6

mm.

suprahyoidei; 7 – m. digastricus; 8 – venter
ant.;

9

–

venter

post.;

10

–

m.

stylohyoideus; 11 – m. mylohyoideus; 12 –
m. geniohyoideus; 13 – mm. infrahyoidei;
14

–

m.

sternohyoideus;

15

–

m.

omohyoideus; 16 – venter sup.; 17 –

venter inf.; 18 – m. sternothyroideus; 19 – m. thyrohyoideus; 20 – m. levator glandulae thyroideae; 21 – fascia
cervicalis; 22 – lamina superficialis; 23 – lamina praetrachealis; 24 – lamina praevertebralis; 25 – vagina
carotica; 80.26 – m. sternocleidomastoideus

Obr. 5. Svaly chrbta – laterálny trakt. 2 – m. trapezius; 3
– m. transversus nuchae; 4 – m. latissimus dorsi; 5 – m.
rhomboideus major; 6 – m. rhomboideus minor; 7 – m.
levator scapulae; 8 – m. serratus posterior inferior; 9 – m.
serratus posterior superior; 10 – m. errector spinae; 11 –
m. longis- simus; 12 – m. longissimus thoracis; 13 – m.
longissimus cervicis; 14 – m. longissimus capitis; 15 – m.
iliocostalis; 16 – m. iliocostalis lumborum; 17 – m.
iliocostalis thoracis; 18 – m. iliocostalis cervicis; 19 – m.
splenius cervicis; 20 – m. splenius capitis; 21 – mm.
intertransversarii; 22 – mm. intertransversarii laterales
lumborum;

23

–

mm.

intetransversarii

mediales

lumborum; 24 – mm. intertransversarii thoracis; 25 – mm.
intertransversariii posteriori cervicis; 26 – pars medialis;
27 – pars lateralis; 28 – mm. intertransversarii anteriores
cervi- cis; 76.2 – m. spinalis; 76.3 – m. spinalis thoracis;
76.4

–

m.

spinalis

sternoocleidomastoideus;

capitis;
86.9

–

–

m.

obliquus

ext.

80.26
m.

abdominis; 86.18 – m. obliquus int. abdominis; 88.10 – m.
teres

major

Obr. 6. Svaly chrbta. Zhora: zložky
transverzálneho

systému,

transverzospinálny systém, krátke
svaly hlbokého svalstva chrbta,
subokcipitálne

svaly

zozadu,

hlboké krčné svalstvo (hore) a fascia thoracolumbalis (dole). 1 – mediálny
trakt a svaly hlavy. 2 – m. spinalis; 3 – m. spinalis thoracis; 4 – m. spinalis
cervicis; 5 – m. spinalis capitis; 6 – mm. interspinales; 7 – m. interspinalis
cervicis; 8 – m. interspinalis thoracis; 9 – mm. interspinales lumborum; 10 –
mm. transversospinales; 11 – m. semispinalis; 12 – m. semispinalis thoracis;
13 – m. semispinalis cervicis; 14 – m. semispinalis capitis; 15 – mm. multifidi;
16 – mm. rotatores; 17 – m. rotator cervicis; 18 – m. rotator thoracis; 19 – m.
rotator lumborum; 20 – m. thoracolumbalis; 21 – fascia nuchae; 24 – m. rectus
capitis ant.; 25 – m. rectus capitis post. major; 26 – m. rectus capitis post.
minor;
74.10 –
m.
errecto
r
spinae;
74.21 – mm. intertransversarii; 74.22 –
mm. intertransversarii lat. lumborum;
74.23 – mm. intertransversarii med.
lumborum;

–

74.24

mm.

intertransversarii thoracis; 74.25 – mm.
intertransversarii post. cervicis; 74.28 –
mm. intertransversarii ant. cervicis; 78.1
– m. rectus capitis lat.; 78.2 – m.
obliquus capitis sup.; 78.3 – m. obliquus
capitis inf.; 86.32 – m. quadratus
lumborum; 94.4 – m. psoas major

ňObr. 7. Svaly hrudníka a bránica.
Zhora zľava: svaly hrudníka spredu,
mm. levatores costarum, zadná stena
hrudníka,
stena

pohľad

spredu,

hrudníka,

predná
zozadu,

medzirebrové svaly a bránica zdola. 2 – m. sternalis; 3 – m. pectoralis major; 4 – pars clavicularis; 5 – pars
sternocostalis; 6 – pars abdomianlis; 7 – m. pectoralis minor; 8 – m. subclavius; 9 – fascia pectoralis; 10 –
fascia clavicopectoralis; 11 – m. serratus anterior; 12 – mm. levatores costarum; 13 – mm. levatores costarum
longi; 14 – mm. levatores costarum breves; 15 – mm. intercostales externi; 16 – m embrana intercostalis
externa; 17 – mm. intercostales interni; 18 – membrana intercostalis interna; 19 – mm. intercostales intimi; 20 –
mm. subcostales; 21 – m. transverus thoracis; 23 – diaphragma (thoracoabdominale); 24 – pars lumbalis
diaphragmatis; 25 – crus dextrum; 26 – crus sinistrum; 27 – pars costalis diaphragmatis; 28 – pars sternalis
diaphragmatis; 29 – hiatus aorticus; 30 – hiatus oesophageus; 31 – centrum tendineum; 32 – foramen v. cavae;
33 – lig. arcuatum mediale; 34 – lig. arcuatum laterale; 35 – lig. arcuatum medianum

Obr. 8. Svaly brucha. Zhora: svaly brušnej steny spredu, trigonum
lumbale, oblasť slabiny (hore), m. quadratus lumborum (spredu, v
strede) a oblasť slabiny, zozadu (dole). 2 – m. rectus abdominis; 3 –
intersectiones tendineae; 4 – vagina m. recti abdominis; 5 – lamina anterior;
6 – lamina posterior; 7 – linea arcuata; 8 – m. pyramidalis; 9 – m. obliquus
externus abdominis; 10 – lig. inguinales (arcus inguinalis); 11 – lig. lacunare;
12 – lig. pectineale; 13 – lig. reflexum; 14
– anulus inguinalis superficialis; 15 – crus
mediale; 16 – crus latrale; 17 – fibrae
intercrurales; 18 – m. obliquus internus
abdominis; 19 – m. cremaster; 20 – m.
transversus

abdominis;

–

21

falx

inguinalis (tendo conjunctivus); 22 – linea
alba; 23 – anulus umbilicalis; 24 –
adminiculum lineae albae; 25 – lig.
suspensorium penis/clitoridis; 26 – lig.
fundiforme penis; 27 – trigonum lumbale;
28 – fascia transversalis; 29 – angulus
ingunalis

profundus;

30

–

canalis

inguinalis; 31 – lig. interfoveolare; 32 – m.
quadratus
semilunaris

lumborum;

33

–

linea

Obr. 9. Svaly kostrča a hornej
končatiny.

Zhora:

sagitálne

rozpolená panva z vnútornej strany,
lopatka zozadu a lopatka spredu. 2
–

m.

coccygeus;

–

3

m.

sacrococcygeus

ventralis;

4

–

m.

sacrococcygeus

dorsalis;

6

–

m.

deltoideus; 7 – m. supraspinatus; 8 –
m. infraspinatus; 9 – m. teres minor; 10
–

m.

teres

major;

11

–

m.

subscapularis; 12 – m. biceps brachii;
13 – caput longum; 14 – vagina
tendinis intertubercularis; 15 – caput
breve; 16 – aponeurosis m. bicipitius
brachii (lacertus fibrosus); 17 – m.
coracobrachialis; 18 – m. brachialis; 19
– m. triceps brachii; 20 – caput

longum; 21 – caput laterale; 22 – caput
mediale; 23 – apertura superior et inferior; 24
– m. anconaeus; 25 – m. articularis cubiti; 26
– m. pronator teres; 27 – caput humerale; 28
– caput ulnare

Obr. 10. Svaly predlaktia a ruky. Zhora: svaly prednej strany pravého predlaktia (povrchová vrstva),
svaly prednej strane pravého predlaktia (hlboká vrstva), svaly zadnej strany pravého predlaktia
(povrchová vrstva) a svaly zadnej strany pravého predlaktia (hlboká vrstva). radius a ulna s membrana
interossea pravej strany spredu, radius a ulna s membrana interossea pravej strany zozadu.: 1 – m.
flexor carpi radialis; 2 – m. palmaris longus; 3 – m. flexor carpi ulnaris; 4 – caput humerale; 5 – caput ulnare; 6
– m. flexor digitorum superficialis; 7 – caput humeroulnare; 8 – caput radiale; 9 – m. flexor digitorum profundus;
10 – m. flexor pollicis longus; 11 – m. pronator quadratus; 12 – m. brachioradialis; 13 – m. extensor carpi
radialis brevis; 14 – m. extensor carpi radialis brevis; 15 – m. extensor digitorum; 16 – connexus intertendineus
(juncturae tendinum); 17 – m. extensor digiti minimi; 18 – m. extensor carpi ulnaris; 19 – caput humerale; 20 –
caput ulnare; 21 – m. supinator; 22 – m. abductor pollicis longus; 23 – m. extensor pollicis brevis; 24 – m.
extensor pollicis longus; 25 – m. extensor indicis; 26 – m. palmaris brevis; 88.12 – m. biceps brachii; 88.16 –
aponeurosis m. bicipiti brachii (lacertus fibrosus); 88.19 – m. triceps brachii; 88.24 – m. anconeus; 88.26 – m.
articularis cubiti

Obr. 11. Svaly, sľachy a fascie ruky. Zhora: fascie dlane a palmárne aponeurózy; svaly dlane; šľachy na
prste (hore vľavo), svaly, šľachy a fascie chrbta ruky (dole, v strede), mm. Interossei, schéma (dole
vľavo), prierez ramenom (hore vpravo) a transverzálny rez hrudníkom (dole vpravo). 1 – m. abductor
pollicis brevis; 2 – m. flexor pollicis brevis; 3 – caput superficiale; 4 – caput profundum; 5 – m. opponens
pollicis; 6 – m. adductor pollicis; 7 – caput obliquum; 8 – caput transversum; 9 – m. abductor digiti minimi; 10 –
m. flexor digiti minimi brevis; 11 – m. opponens digiti minimi; 12 – mm. lubricales; 13 – mm. interossei dorsales;
14 – mm. interossei plamares; 15 – fascia axillaris; 16 – fascia deltoidea; 17 – fascia brachii; 18 – septum
intermusculare brachii mediale;19 – septum intermusculare brachii laterale; 20 – fascia antebrachii; 21 – fascia
dorsalis manus; 22 – retinaculum extensorum (lig. carpi dorsale); 23 – lig. metacarpale transversum
superficiale; 24 – aponeurosis palmaris; 25 – fasciculi transversi; 26 – retinaculum flexorum; 27 – vaginae
fibrosae digitorum manus; 28 – pars anularis vaginae fibrosae; 29 – pars cruciformis vaginae fibrosae; 30 –
vaginae synoviales digitorum manus; 31 – vincula tendinum; 32 – vinculum longum; 33 – vinculum breve; 34 –
chiasma tendineum; 90.1 – m. flexor carpi radialis; 90.6 – m. flexor digitorum superficialis; 90.9 – m. flexor
digitorum profundus; 90.10 – m. flexor pollicis longus; 90.15 – m. extensor digitorum; 90.26 – m. palmaris
brevis

Obr. 12. Svaly dolnej končatiny. Zhora: hlboké svalstvo sedacej časti pravej strany, zozadu, svaly
stehna pravej strany spredu, femur zozadu a spredu a os coxae z laterálnej strany. 2 – m. iliopsoas; 3 –

m. iliacus; 4 – m. psoas major; 5 – m. psoas minor; 6 – m. glutaeus maximus; 7 – m. glutaeus medius; 8 – m.
glutaeus minimus; 8a – aponeurosis glutaealis; 9 – m. tensor fasciae latae; 10 – m. piriformis; 11 – m. obturator
internus; 12 – m. gemellus superior; 13 – m. gemellus inferior; 14 – m. quadratus femoris; 15 – m. sartorius; 16
– m. quadriceps femoris; 17 – m. rectus femoris; 18 – m. vastus lateralis; 19 – m. vastus intermedius; 20 – m.
vastus medialis; 21 – m. articularis genus; 22 – m. pectineus; 23 – m. adductor longus; 24 – m. adductor brevis;
25 – m. adductor magnus; 25a – m. adductor minimus; 26 – m. gracilis; 96.1 – m. obturator ext.; 96.3 – caput
longum m. bicipitis femoris; 96.5 – m. semitendineus; 96.6 – m. semimembraneus; 98.14 – tractus iliotibialis
fasciae latae; 98.18 – hiatus tendineus (adductorius)

Obr. 13. Svaly dolnej končatiny. Zhora: svaly pravého stehna zozadu, svaly pravého predkolenia zozadu
(hlboká vrstva), svaly zadnej strane pravého predkolenia spredu (hlboká vrstva), tibia a fibula pravej
strany spredu a zodazdu. 1 – m. obturator externus; 2 – m. biceps femoris; 3 – caput longum; 4 – caput
breve; 5 – m. semitendineus; 6 – m. semimembranaceus; 7 – m. tibialis anterior; 8 – m. extensor digitorum
longus; 9 – m. peroneus tertius (m. fibularis tertius); 10 – m. extensor hallucis longus; 11 – m. peroneus longus
(m. fibularis longus); 12 – m. peroneus brevis (m. fibularis brevis); 13 – m. triceps surae; 14 – m.
gastrocnemius; 15 – caput laterale; 16 – caput mediale; 17 – m. soleus; 18 – arcus tendineus m. solei; 19 –
tendo calcaneus (Achillis); 20 – m. plantaris; 21 – m. popliteus; 22 – m. tibialis posterior; 23 – m. flexor
digitorum longus; 24 – m. flexor hallucis longus; 25 – m. extensor hallucis brevis; 26 – m. extensor digitorum
brevis; 94.10 – m. piriformis; 94.11 – m. obturator int.; 94.12 – m. gemellus sup.; 94.13 – m. gemellus inf.;
94.18 – m. vastus lat.; 94.25 – m. adductor magnus

Obr. 14. Lacuna vasorum et
musculorum,
fascie
pravého
stehna a svaly stupaje. Zhora:
fascie pravého stehna sprava
a spredu zvnútra, lacuna vasorum
et muscularum, svaly pravej
stupaje (povrchová vrstva), svaly
pravej stupaje (hlboká vrstva)
a mm. Interossei ľavej nohy
(sch=ma, úpohľad zhora). 1 – m.
abductor hallucis; 2 – m. flexor
hallucis brevis; 2a – caput
mediale; 2b – caput laterale; 3
– m. adductor hallucis; 4 –
caput obliquus; 5 – caput
transversum; 6 – m. abductor
digiti minimi; 7 – m. flexor
digiti minimi brevis; 7a – m.
opponens digiti minimi; 8 – m.
flexor digitorum brevis; 9 – m.
quadratus plantae (m. flexor
accessorius); 10 – mm.
lumbricales;
11
–
mm.
interossei dorsales; 12 – mm.
interossei plantares; 13 –

fascia lata; 14 – tractus iliotibialis; 15 – septum intermusculare femoris laterale; 16 – septum intermusculare
femoris mediale; 17 – canalis adductorius; 18 – hiatus tendineus (adductorius); 19 – fascia iliaca; 20 – lacuna
muscularum; 21 – arcus iliopectineus; 22 – lacuna vasorum; 23 – trigonum femorale; 24 – canalis femoralis;
86.11 – lig. lacunare; 96.23 – m. flexor digitorum longus; 96.24 – m. flexor hallucis longus; 100.17 – aponeurosis
plantaris
®

Mustophoran plv fol (Les Laboratoires Servier) – Fotemustín 208 mg v 1 liekovke. Pripravený rozt.
má objem 4,16 ml (200 mg fotemustínu v 4 ml rozt.). Cytostatikum, kt. sa podáva pri diseminovanom
malígnom melanóme vrátane mozgových metastáz u dospelých; →fotemustín.
®
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Mutaflor cps end (Ardeypharma) Escherichia coli kmeň Nissle 1917 s 2,5 – 25 x 10 rozmnoţovania
schopných buniek (KBE) 8,74 – 43,68 mg v 1 tvrdej gastrorezistentnej cps. Antidiaroikum, kt. sa
podáva pri ulceróznej kolitíde v remisii a pri chron. zápache.
Mycobacterium – významný baktériový rod, ktorý obsahuje ťaţko farbiteľné grampozitívne a striktne
aeróbne paličky. Tvar mykobaktérií závisí od dĺţky kultivácie a od kvality kultivačného média. Sú
známe aj vláknité formy, ktoré sa gšak rozpadávajú na paličkovité alebo konovité formy.
V mikroskopickom obraze prevládajú acidorezistentné paličky, čo svedčí o zlej farbiteľnosti beţnými
farbivami s následnou odolnosťou proti odfarbovaniu kyselinami, zásadami a alkoholom.
Acidorezistencia je charakteristickou vlastnosťou mykobaktérií, čo súvisí s vysokým obsahom
lipidov v bunkovej stene. Na ich farbenie sa pouţíva Ziehlova-Neelsenova metóda a tieţ
fluorescenčné metódy, pri ktorých sa preparát farbí špeciálnymi farbivami a prehliada sa vo
fluorescenčnom mikroskope. Patogénne mykobaktérie vyţadujú dlhý kultivačný čas na špeciálnych
pôdach. Rod Mycobacterium sa skladá z viacerých druhov. Prvá skupina je obligátne patogénna
pre človeka, patrí k nej M. tuberculosis, pôvodca tbc a M. leprae, pôvodca lepry. Niekedy sa sem
zaraďuje aj M. ulcerans. Druhá skupina obsahuje pôvodcov chorôb zvierat a človeka a patria sem
M. bovis a M. avium. Do tretej skupiny patria tzv. atypické mykobaktérie, ktoré sa vyskytujú ako
saprofyty alebo komenzály, príp. podmienené patogény u človeka a zvierat. Choroby nimi vyvolané
sa nazývajú mykobateriózy.
Atypické nepatogénne, rersp. málo patogénne mykobaktérie sa zadeľujú podľa Runyonovej schémy
do 4 skupín:
I.

skupina – bakteérie tvoria ţltý aţ oranţový pigment. Rastú rýchlejšie ako M. tuberculosis,
sú tieţ acidorezistentné a tvoria katalázu. Patrí sem: M. asiaticum (podmienene patogénny),
M. kansasii (podmienene patogénny, vyskytuje sa vo vodných zdrojoch), M. marinum
(podmienene patogénny, M. simiae (podmienene patogénny).

II.

skupina – obsahuje skotochromogénne baktérie, ktoré sú striktne acidorezistentné so ţltým
aţ oranţovým pigmentom vyrastených kolónií. Patrí sem nepatogénne M. flavescens a M.
gordonae, ktoré však majú dfdg. význam. Podmienene patogénne sú M. scrofulaceum, M.
szulgae a M. xenopi.

III.

skupina – nefotochromogénne mykobaktérie, ktoré netvoria pri kultivácii pigment a baktérie
sú značne pleomorfné. Patria sem: M. avium, M. gastrii, M. haemophilum, M. intracellulare,
M. malmoense, M. nonchromogen, M. shimoidei, M. terrae complex. Jednotlivé kmene sú
podmienene patogénne (M. avium) alebo nepatogénne.

IV.

skupina – skladá sa z rýchlo rastúcicj mykokabtérií, ktoré tvoria nejednotnú skupinu a ich
rast moţno zistiť aţ po 2 – 3 d. Patria sem: M. abscessus, M. fortuitum, M. chelonae, M.
phei, M. smegmatis, M. vaccae.

M. tuberculosis je pôvodcom pľúcnej a mimopľúcnej tbc. V ostatnom čase sa tbc často zhavuje
u pacientov s HIV. M. bovis je pôvodcom tbc zvierat, najmä hovädzieho dobytka, prenosnej aj na
a človeka.

Komplex M. avium intracellulare môţe byť prítiomný aj bez klinických príznakov a zapríčiňovať
pľúcne choroby u imunokompromitovaných pacientov, najmä s HIV a diseminovaných komplikácií.
M. leprae je príčinou tuberkuloidnej alebo lepromatóznej lepry, ktoré sa líšia koţnými léziami,
histopatologickým nálezom, infekčnosťou (vysoká je pri lepromatóznej forme) a imunitnou
odpoveďou. NMiektoré atypické mykobaktérie vyvolávajú koţné lézie (napr. M. fortuitum-chemolae,
M. marinum, M. ulcerans). A pľúcne komplikácie (M. kansasii).
V dg. sa hodnotí klinický obraz, vyuţíva sa koţný test, mikroskopické vyšetreniue (farbenie podľa
Ziehla-Neelsena, fluorochrómovými farbivami), kultivačné moţnosti, analýza DNA, biochemické
testy a chromatografická analýza lipidov bunkovej steny. Th. tbc spočíva v aplikácii antituberkulotík.
Okrem STM a chemoterapeutík INH a PAS sa v th. tbc pouţívajú aj niektoré antibiotiká, ako
viomycín a cykloserín, novšie rifampicín a kapreoycín. Imunoprofylaxia sa uskutočňuje aplikáciou
vakcíny BCG.
K medicínsky dôleţitým mykobaktériám patria aj: M. avium subsp. avium, M. avium subsp.
paratuberculosis, M. avium subsp. silvaticum, farcinogenes, M. fortuitum subsp. acetamidolyticum,
M. fortuitum subsp. fortuitum lepraemurium, M. microti, M. porcinum, K. senegalense. M. chelonae
subsp. abscessus →M. abscessus.
®

Myco-Decidin aer deo (Ivax Pharmaceuticals) – Tridecanamini undecylenas 4,4 mg v 1 ml aerosólu.
Dermatologikum, antimykotikum, kt. sa pouţíva v th. a prevencii dermatomykóz, najmä tinea
interdigitalis pedum, povrchových epidermofýcií, trichofýcií, mikrospórií, kandidóz a zmiešaných
myokotických infekcií koţe a vonkajšieho zvukovodu; →tridekanamín.
®

Myco-Decidin liq der (Ivax Pharmaceuticals) – Tridecanamini undecylenas 4,4 mg v 1 ml aerosólu.
Dermatologikum, antimykotikum, kt. sa pouţíva v th. a prevencii dermatomykóz, najmä tinea
interdigitalis pedum, povrchových epidermofýcií, trichofýcií, mikrospórií, kandidóz a zmiešaných
myokotických infekcií koţe a vonkajšieho zvukovodu.
®

Mycodekan 250 mg tbl (Teva Pharmaceuticals CR) – Terbinafíniumchlorid (zodpovedá 150 mg) v 1
tbl. Perorálne antimykotikum, kt. sa pouţíva v th. onychomykóz vyvolaných dermatofytmi, tinea
capitis, hobových infekcií koţe, tinea corporis, tinea cruris a tinea pedis, ako aj infekcií koţe
vyvolaných rodom Candida (napr. Candida albicans), kde sa systémová th. pokladá za indikovanú.
®

Mycomax 50, 100 a 150 cps (Zentiva) – Fluconazolum 50, 100 al. 150 mg v 1 cps.; antimykotikum;
→flukonazol.
®

Mycomax SIR sir (Zentiva) – Fluconazolum 5 mg v 1 ml sirupu; antimykotikum; →flukonazol.
®

Mycomax sol inf (Zentiva) – Fluconazolum 200 mg v 100 cps.; antimykotikum; flukonazol. Podáva sa
v th. a profylaxii mykotických infekcií, v th. kryptokokózy (kryptokokovej meningitídy a i. foriem
infekcie – pľäcnej, koţnej). U pacientov bez diunitného deficitu i s AIDS, po transplantácii orgánu al.
inou poruchou imunity, pri dermatomykózach (tinea pedis, cruris, versicolor, unguium –
onychomyóze a koţnej kadidovej infekcii), ďalej pri systémovej endemickej mykóze
u imunokompetentných pacientov, ako sú koncidiomykóza, parakokcidiomykóza, sporotrichóza
a histoplazmóza; →flukonazol.
Mycoplasma – rod baktérií, ktorým chýba peptidoglykán a tuhá stena, preto ich nemoţno farbiť.
Patria medzi najmenšie baktérie (200 – 300 nm), sú filtrovateľná, fakultatívne anaeróbne a moţno
ich kultivovať na umelých médiách. Vyznačujú sa značným polymorfizmom. Majú široké spektrum
hostiteľov, ako sú rastliny, ţivočíchy a človek. Majú najmenší genóm (1/5 genómu E. coli) z baktérií.
U človeka sa patogeneticky uplatňujú: M. fermentans (môţe vyvolať fulminantné infekcie), M.
hominis (vyvoláva vulvovaginitídu, cervicitídu, ascentndentné genitálne infekcie) a M. pneumoniae

(v minulosti Eatonov agens, pôvodca atypickej pneumónie, tracheobronchitídy, pleuritídy, otitídy,
myringitídy, cervicitídy, ascendentných genitálnych infekcií, prostatitídy, pyelonefritídy aţ sepsy).
K druhom, ktoré nevyvolávajú chorobu človeka patrí M. bucale, M. faucium, M. laidlawi, M. orale, M.
primatum, M. salivarium.
Druhy rodu Mycoplasma, ktoré participujú na etiológii chorôb zvierat a pre človeka majú dfdg.
význam, zahrnujú: M. agalactiae, M. alkalescens, M. analis, M. arginini, M. arthritidis, M.
bovigenitalium, M. bovirhinis, M. bovis, M. bovoculi, M. californicarum, M. canadense, M. canis, M,
capericolum, M. collis, M. columbinasale, M. conjunctivae, M. cynos, M. dispar, M. edwardii, M.
equigenitalium, M. ewuirhinis, M. felis, M. flocculare, M. gallinarum, M. gallisepticum, M.
gallopavonis, M. gateae, M. genitalium, M.glaucophylum, M. hyopneumoniae, H. hyorhinitis, M.
hyosynoviae, M. iowae, M. lipofaciens, M. maculosum, M. meleagridis, M. mycoides subsp. capri, M.
mycoides subsp. mycoides, M. neurolyticum, M. ovipneumoniae, M. phocacerebrale, M.
phjocarhinitis, M. pulmonis, M. putrefaciens, M. spumans, M. synoviae, M. verecundum.
®

Mycospor crm, aer der, sol der (Bayer HealthCare) – Biconazolum 10 mg v 1 g krému, resp. 10 mg
v 1 ml rozt. Antimykotikum; →bikonazol.
®

Mycospor sada na nechty ung der (Bayer HealthCare) – Biconazolum 10 mg + Urea 40 mg v 1 g
masti. Antimykotikum, dermatologikum, kt. sa pouţíva na atraumatické odstránenie nechtov a th.
mykotických infekcií; →bifonazol.
®

Mycospor crm, aer der, sol der (Bayer HealthCare) – Biconazolum 10 mg v 1 g krému, resp. 10 mg
v 1 ml rozt. Antimykotikum; →bifonazol.
®

Mydocalm 150 mg tbl flm (Gedeon Richter Plc.) – Tolperisoni hydrochloridum 150 mg v 1 tbl.
obalenej filmom. Myorelaxans; →tolperizón.
®

Mydrium int opo (Chauvin Ankerpharm) – Tropicamidum 5 mg (0,5 %) v 1 ml očnej rozt. instilácie.
Oftalmologikum, mydriatikum, kt. sa používa pri dg. stanovení refrakcie oka, na rozšírenie zreníc;
→tropikamid.
Myersonov príznak – glabelový príznak, príznak Parkinsonovej choroby: po poklepe na m. frontalis
(glabelu – oblasť nad nosom a medzi obočiami) vzniká blefarospazmus. Pozoruje sa aj vo včasnom
štádiu demencie a i. progresívnych neuirol. dhorobách.
®

Myfortic 180 a 360 mg tbl flm (Novartis s.r.o.) – Kyselina mykofenolová 180 al. 360 mg (ako
nátriumfenolát) v 1 tbl. obalenej filmom. Imunosupresívum, v kombinácii s cyklosporínom
a kortikosteroidmi sa pouţíva na profylaxiu rejekcie transplantátu u dospelých pacientov po alogénej
transplantácii obličky.
®

Myfungar crm (Zentiva, Česko) Oxiconazoli nitras 11,5 mg v 1 g krému. Dermatologium,
antimykotikum; →oxykonazol.
mykofenolát – anión kyseliny (4E)-6-(4-hydroxy-6-metoxy-7-metyl-3-oxo-1,3-dihydro-2-benzofuran-5yl)-4-methlhex-4-énovej (mykofenál mofetilu – Cellcept, mykofenolát sodný – Myfortic). Získal sa
z huby Penicillium stoloniferum. Metabolizuje sa v pečeni na aktívnu formu kys. mykofenolovú.
Inhibuje inozitolmonofosfátdehydrogenázu, enzým, kt. reguluje rýchlosť syntézy guanínmonofosfátu
de novo pri syntéze purínu, kt. je dôleţitou metabolickou cestou pre proliferáciu B a T lymfocytov.
Pouţíva sa ako imunosupresívum namiesto antiproliferačne pôsobiaceho azatioprínu, a to obyčajne
v trojkombiácii s inhibítorom kalcineurínu (cyklosporín al. takrolimus) a prednizolón (Mekofenolát
Mofetil Sandoz 250 mg).
®

Mykofenolát Mofetil Sandoz 250 mg cps dur (Sandoz Pharmaceuticals d.d.) – Mykofenál mofetilu
250 mg v 1 tvrdej cps; imunosupresívum, kt. sa podáva v profylaxii odvrhnutia transplantátu

v kombinácii s cyklosporínom a kortikosteroidmi u pacientov po alogénnej transplantácii obličiek,
srdca al. pečene.
®

Mykoseptin ung (Zentiva) – Acidum undecylenicum 1,5 g + Zinci undecylenas 6 g v 30 g masti.
Antimykotikum, kt. sa pouţíva v th. povrchových koţných mykóz vyvolaných organizmami citlivými
na účinné látky, najmä tinea corporis, cruris, pedum, interdigitalis vrátane zmiešaných kandidových
a baktériových infekcií. Profylakticky sa pouţíva pri nadmernom potení, iritačných prejavoch
v miestach vlhkého zaparenia (slabiny, submamárne), pri potničkách ap.
®

Myleran 2 mg tbl flm (The Wellcome Foundation) – Busulfanum 2 mg v 1 tbl. obalenej filmom.
Cytostatikum; →busulfán.
®

Myogyt 50 tbl ent (Dr. R. Pfleger chemische Fabrik) – Diclofenacum natricum 50 mg v 1
gastrorezistentnej tbl. Nesteroidové antiflogistikum; →diklofenak.
®

Myolastan 50 mg tbl (Sanofi Winthrop Industrie) – Tetrazepam 50 mg v 1 tbl. Myorelaxans, kt. sa
pouţíva pri stavoch so zvýšeným svalovým napätí, bolestivou al. obmedzujúcou pohyblivosťou
(vertebrogénne ochorenia, degeneratívne ochorenia diskov, spazmy, tortikolis, poúrazové
kontraktúry, koxartróza, gonartróza, artritída, periartritída, spastické parézy, stavo po náhlej cievnej
mozgovej príhode, úrazoch al. iného pôvodu, sclerosis multiplex, poliomyeltidía). Podporná th. pri
rehabilitácii (po náhlej cievnej mozgovej príhode, poliomyelitídem operáciách kĺbov a chrbtice,
v športovej medicíne);; →tetrazepam.
®

Myozyme 50 mg plc ifo (Sanofi Winthrop Industrie) – Alglukozidáza alfa 50 mg prášku na koncentrát
na infúzny rozt. v 1 liekovke. Enzým, kt. sa pouţíva na dlhodobú enzýmovú substitučnú th. pri
Pompeho chorobe (deficit kyslej -glukozidázy); →tetrazepam.
myotóm – centrálna časť prvosegmentu, ktorá pri diferenciácii (od začiatku 4. týţd. vývoja zárodku)
najdlhšie zachováva epitelové usporiadanie a dáva základ kostrovému svalstvu.

