®

V PNC 0,5 Meaga; 1,0 Mega; 250; 500; 750 a 1000 – tbl flm (G. V. Pharma a. s.) –
Phenoxymethylpenicillinum kalicum 250, 500, 750 al. 1000 mg v 1 tbl. obalenej filmom. Antibiotikum;
→fenoxymetylpenicilín.
V-Y plastika – plastickochirurgický výkon pouţívaný na posun koţe. V smere zamýšľaného posunu
sa vykoná rez v tvere V a po posune sa uskutoční sutura v tvare Y, čím nastane výsledný posun
koţe al. sliznice. Uplatňuje sa napr. pri augmentácii pier (zväčšenie objemu pier podkoţnou
implantáciou syntetického materiálu Goretex al. aplikáciou kolagénu). V-Y plastika sa vykonáva na
vnútornej sliznicovej strane pery tak, ţe nastane prekrútenie červenej pery na vonkajšiu stranu.
®

Vabadin 10, 20 a 40 mg – tbl flm (Menádini International O.L.S.A.) – Simvastatín 10, 20 al. 40 mg v
1 tbl. obalenej filmom. Inhibitor HMG-Co reduktázy, antihyperlipoproteinemikum; →simvastatín.
vaflová operácia – chir. výkon na epikarde v prípade jeho výrazného zhrubnutia (konstrikčná
epikarditída). Na epikarde sa vedú rovnobeţné a na ne kolmé rezy, kt. majú uvoľniť zovretie, a
zlepšiť tak funkciu myokardu.
®

Vagifem – tbl vag (NovoNordisk A/S o. z.) – Estradiolum hemihydricum (= 25 mg estradiolu) v 1
vagínovej tbl. Hormon, gynekologikum, kt. sa pouţíva v th. atrofickém vaginitídy podmienenej
nedostatkom estrogénov; →estradiol.
vaginóza, baktériová -- [l. vaginosis bacterialis] choroba pošvy charakterizovaná poruchou normálnej
baktériovej flóry, v kt. významné miesto zaujíma Lactobacillus. Typický ja zapáchajúci výtok
s alkalickejšou reakciou jako je obvykle (pH >5). Zisťuje sa vymiznutie laktobacila a výraznejšia
prítomnosť iných baktérií, napr. Gardnerella vaginalis a anaeróbnych baktérií (Bacteroides,
peptostreptokoky, Mobiluncus). V ťaţších prípadoch sa podávajú antibiotiká.
Vagococcus salmoninarum – grampozitívne, krátke kokobacily z čeľade (I) Enterococcaeceae.
Patogén pre lososa a i. ryby, ktoré sú postihnuté chorobami vnútorných orgánov. U človeka sa môţu
vysyktnúť po konzumácii kontaminovanej potravy z chorých rýb zápaly brušnej dutiny
®

Vagothyl – antiseptický prípravok, kt. sa pouţíva napr. v th. infekcií pošvy (v podobe tampónov
nasiaknutých v rozt.); obsahuje polikrezulén.
vakcíny – očkovacie látky pouţívané na aktívnu imunizáciu (na rozdiel od protilátok, ktoré sa
pouţívajú na pasívnu imunizáciu). Vakcíny môţu byť dvojaké: ţivé a neţivé.
Živé vakcíny môţu byť dvojaké: atenuované a nepatogénne mutanty. 1. atenuované vakcíny
obsahujú mikroorganizmy, u ktorých sa rôznymi manipuláciami zníţila aţ vymizla virulencia, kým ich
imunogénne vlastnosti ostali zachované. Ide napr. o vakcínu proti tbc (BCG), poliomyelitíde
(Sabinov typ – OVP), rubeole, morbilám, varicele, brušnému týfusu a i. ochoreniam; 2. nepatogénne
mutanty najmä vírusov, označované jako prirodzene atenuované.
Neživé vakcíny sú: 1. inaktivované vakcíny obsahujúce celé mikróby úplne inaktivované (usmrtené)
fenolom, formolom, teplom, UV ţiarením apod. Patria sem vakcíny proti poliomyelitíde (Salkova
vakcína), besnote, čiernemu kašľu, cholere, týfusu ap.; 2. anatoxíny (toxoidy) sú toxíny opracované
teplom (38 – 40 °C) a formolom, pričom stratia toxickosť a zachovajú imunogénnosť; v praxi sa
pouţívajú najmä difterický a tetanický anatoxín (toxoid); 3. subjednotkové (podjednotkové) vakcíny
zloţená z extrahovaných zloţiek mikróba obyčajne z protektívnych antigénov, ktoré po vpravení do
organizmu navodia ochrannú imunitu; patria sem rekombinovaná vakcína Hib, protipneumokoková
vakcína, vakcína proti hepatitíde B a i.
vakcinácia – očkovanie, aktívna imunizácia, špecifická imunoprevencia. Rozoznáva sa povinná,
osobitné a mimoriadna vakcinácia. Povinné očkovanie sa vykonáva pravidelne, napr. proti tbc,
diftérii, tetanu a i. Povinné opčkovanie u ná sa vykonáva u osôb v riziku nákazy (napr. pri výkone

zamestnania), podľa epidemiologickej situácie, u cestujúcich do cudziny a prichádzajúcich
z cudziny, príp. pri poranení (tetanus, besnota); môţe sa vykonať na vlastnú ţiadosť. Osobitné
očkovanie sa uskutočňuje v prípade exponovania určitej nákaze. Mimoriadne očkovanie sa týka
oôb v prípade ohrozenia určitou nákazou. Odporúča sa očkovanie v prípade zvýšenia rizika nákazy
(chrípka, hepatitída a i.).
vákuový podtlakový prístroj – angl. vacuum erection device, erektor, vákuová pumpa, zariadenie,
kt. sa nasadzuje na ochabnutý penis. Vákuum, kt. sa docieli vo valci mechanicky pomocou elekt.
zariadenia, vyvolá naplnenie kavernóznych telies krvou a erekciu. Táto erekcia sa fixuje pomocou
tzv. konstrikčných krúţkov, kt. sa nasadzujú na koreň penisu max. na 30 min. (aby nevznikla
ischémia tkanív).
valaciklovir

–

(S)-2-[(2-amino-6-oxo-6,9-dihydro-3H-purin-9-yl)metoxy]ethyl-2-amino-3-methylbutanoát, C13H20N6O4, Mr 324,336;
antivirotikum, kt. sa pouţíva v th. herpes
simplex a herpes zoster. Je to proliečivo,
kt. sa po metabolizácii esterifikáciou mení
na →aciklovir s väčšou perorálnou biol.
dostupnosťou (asi 55 %) jako aciklovir (11
Valaciklovir
– 20 %). Pôsobením esteráz z neho
vzniká po prvej pasáţi pečeňou aj valín. Aciklovir sa pôsobením tymidínkinázy selektivne mení na
monofosfátovú formu, kt. vyvoláva fosforyláciu 300-krát účinnejšie jako bunková tymidínkináza.
Monofosfátová forma sa potom bunkovými kinázami fosforyluje na aktívny aciklo-ATP. Aciklo-ATP je
silným inhibítorom vírusovej DNA-polymerázy; má asi 100-krát väčšiu afinitu k vírusovej ako k
bunkovej polymeráze. Jeho monofosfátová forma sa inkorporuje aj do vírusovej DNA s následným
ukončením reťazca. Vírusové enzýmy nie sú schopné odstraňovať ani aciklo-GMP zo svojho
reťazca, v dôsledku čoho nastáva inhibícia ďalšej aktivity DNA-polymerázy. Aciklo-GTP sa rýchlo
metabolizuje v bunkách bunkovými fosfatázami.
®

®

Prípravky -- Valtrex , Zelitrex .
®

Valcyte 450 mg – tbl flm (Roche Slovensko s. r. o.) – Valgancicloviri hydrochloridum 496,3 (= 450
mg valgaciloviru) v 1 tbl. obalenej filmom. Antivirotikum, kt. sa pouţíva v th. cytomegalovírusovej
(CMV) retinitídy u pacientov s AIDS a jej prevenci u CMV-negat. pacientov, kt. dostali transplantát
solidného orgánu od CMV-pozit. darcu. →valganciklovir.
®

Valcyte 50 mg/ml – plo por (Roche Slovensko s. r. o.) – Valgancicloviri hydrochloridum 496,3 (= 450
mg valgancikloviru) v 1 tbl. obalenej filmom. Antivirotikum, kt. sa pouţíva v th. cytomegalovírusovej
(CMV) retinitídy u pacientov s AIDS a jej prevenci u CMV-negat. pacientov, kt. dostali transplantát
solidného orgánu od CMV-pozit. darcu. →valganciklovir.
valdekoxib – 4-(5-metyl-3-fenylizoxazol-4-yl)benzénesulfónamid, C16H14N2O3S, Mr 314,364;
nesteroidové antiflogistikum, antireumatikum zo skupiny koxibov. Jeho biol. dostupnosť je 83 %, na
plazmatické proteíny sa viaţe 98 %, metabolizuje sa v pečeni (CYP3A4 a C29), polčas je 8 – 11 h,
vylučuje sa obličkami.
Indikácie – reumatoidná artritída, osteoratritída, dysmenorea. R. 2005 sa pre
neţiaduce účinky (riziko infarktu myokardu a iktu) v USA stiahol z trhu
®
(Bextra ).

Valdekoxib

Kontraindikácie – precitlivenosť na zloţky lieku, bronchospazmus, akútna
rinitída, nosové polypy, angioneurotický edém, ţihľavka a i. alergické
reakcie, posledný trimester gravidity a dojčenie, aktívny peptický vred al.
gastrointestinálne krvácanie, zápalové choroby čriev, kongestívne zlyhanie

srdca, ťaţká hepatopatia, Childov-Pudhov syndróm, skupina C.
Dávkovanie – artropatie 10 mg raz/d, dmd 20 mg/d; prim. dysmenorea 40 mg raz/d, dmd 40 mg/d.
®

Valetol – tbl (Herbacos-Bofarma s. r. o.) – Prophyphenazonum 300 mg + Paracetamolum +
Coffeinum 50 mg v 1 tbl. Kombinované analgetikum, antipyretikum, kt. sa pouţívá pri bolestiach
hlavy, zubov, migréne, bolestiach pri nachladnutí, pooperačních a reumatických bolestiach,
ischialgii, neuralgii, dysmenorei; vhodný na klrátkodobú th.; →kofeín; →paracetalom,
→profyfenazón.
valganciklovir – 2-[(2-amino-6-oxo-6,9-dihydro-3H-purin-9-yl)metoxy]-3-hydroxypropyl (2S)-2-amino3-methylbutanoát, C14H22N6O5, Mr 354.362; antivirotikum,
ako L-valylester gancikloviru je jeho proliečivo. Po
perorálnom
podaní
sa
rýchlo
mení
črevnými
a pečeňovými esterázami na ganciklovir. Jeho biol.
dostupnosť je 60 %, na plazmatické proteíny sa viaţe 1 –
2 %. Polčas je 4 h, vylučuje sa obličkami. Jeho
mechanizmus účinku spočíva v aktivácii tymidínkinázy;
valganciklovir aktivuje aj fosfotransferáza.
Indikácie – th. cytomegalovírusovej (CMV) retinitídy u
pacientov s AIDS a jej prevencia u CMV-negat.
pacientov, kt. dostali transplantát solidného orgánu od
CMV-pozit. darcu.

Valganciklovir

Nažiaduce účinky – útlm kostnej drene (neutropénia, anémia, trombocytopénia), hnačka, nauzea,
vracanie, bolesti brucha, horúčka, bolesti hlavy, insomnia, parestézie, periférna neuropatia,
odlúpnutie sietnice.
®

Prípravok – Valcyte .
®

Valproát Chrono Sandoz 300 a 500 mg – tbl plg (Sandoz Pharmaceutical d. d.) – Nátriumvalproát
200 + kyselina valproová 87 mg %= 300 mg nátriumvalroátu) al. nátriumvalproát 333 mg + kyselina
valproová 145 mg (= 500 mg nátriumvalprotátu) a v 1 tbl s predĺţeným uvoľňovaním.
Antiepileptikum; →kyselina valproová; →valproát sodný.
valpromid – 2-propylpentanamid, C8H17NO, Mr 143,228; karboxamidový derivát kyseliny valproovej,
kt. sa pouţíva v th. epilepsie a afektívnych porúch. Vzniká v reakcii kyseliny
valproovej a amoniaku za vzniku kyslého chloridu jako intermediárneho produktu.
V čistej forme je to biely kryštalické prášok, teplota topenia 125 – 126° C. Je
prakticky nerozp. vo vode, ale rozp. v teplej vode. Rýchlo sa metabolizuje (80 %)
na kyselinu valproovú. Po jeho podávaní sa dosahujú stálejšie plazmatické
Valpromid
koncentrácie ako pri podávaní kyseliny valproovej al. valproátu sodného a je
účinnejší pri prevencii febrilných kŕčov. Je však asi 100-krát účinnejším inhibítorom mikrozómovej
epoxidhydrolázy. Je preto inkompatibilný s karbamazepínom a môţe ovplyvňovať detoxifikačnú
schopnosť organizmu při odstraňovaní iných toxínov z tela. Valpromid nie je bezpečnejší jako
®
kyselina valproová v gravidite (Depamide ).

valrubicín – syn. N-trifluóracetyladriamycín-14-valerát; 2-oxo-2-[(2S,4S)-2,5,12-trihydroxy-7-metoxy6,11-dioxo-4-({2,3,6-trideoxy-3[(trifluóracetyl)amino]hexopyranosyl}oxy)-1,2,3,4,6,11hexahydro-tetracen-2-yl]etylpentanoát,
C34H36F3NO13,
Mr
723,644; chemoterapeutikum, kt. sa pouţíva v th. karcinómu
močového mechúra. Je to polosyntetický analóg antracyklínu
doxorubicínu a podáva sa v infúzii priamo do mechúra. Biol.
dostupnosť je veľmi nízka, na plazmatické proteáíny sa viaţe
vyše 99 %, metabolizuje sa zanedbateľne, vylučuje sa
močom. Za vedený do th. r. 1999 na intravezikálnu th.
Valrubicín
karcinómu močového mechúra in situ u pacientov, u kt.
zlyhala th. BCG a cystektómia znamená vysokú morbiditu a
mortalitu; r. 2002 sa však stiahol z trhu. K neţiaducim účinkom patrí hematúria, inkontinencia moču,
®
dyzúria a polakizúria. Podával sa v dávke 800 mg/d počas 6 týţd. (Valstar ).
®

Valsabela 40, 80 a 160 – tbl flm (Belupo s. r. o.) – Valsartan 40, 80 al. 160 mg v 1 tbl obalenej
filmom. Antagonista angiotenzínu zo skupiny sartánov antihypertenzívum; →valsartán.
®

Valsacor 40, 80 a 160 mg – tbl flm (Krka d. d.) – Valsartan 40, 80 al. 160 mg v 1 tbl obalenej filmom.
Antagonista angiotenzínu zo skupiny sartánov antihypertenzívum; →valsartán.
valsartán – kyselina (S)-3-metyl-2-[N-({4-[2-(2H-1,2,3,4-tetrazol-5-yl)fenyl]fenyl}metyl)pentanamido]butánová, C24H29N5O3, Mr 435,519; antagonista receptorov angiotenzínu II
(angiotensin receptor blockers, ARB) zo skupiny →sartánov,
antihypertenzívum, antianginózum, kardiakum. Má vysokú afinitu
k receptorom angiotenzínu I. typu (AT 1). Blokáda účinku angiotenzínu má
za následek vazodilatáciu a pokles TK. Po podaní p. o. Má 25 % biol.
dostupnost, na plazmatické proteíny sa viaţe 95 %, poločas je 6 h, vylučuje
sa obličkami (30 %) a ţlčou (70 %).
Valsartán

Indikácie – artériová hypertenzia, zlyhanie srdca stavy po infarkte
myokardu.

Kontraindikácie – precitlivenosť na zloţky lieku, sójový al. arašidový olej, ťaţká hepatopatia al.
nefropatia, biliárna cirhóza a cholestáza, pacient na dialýze, 2. a 3. trimester gravidity, laktácia.
Nežiaduce účinky – bolesti hlavy, závraty, fotosenzitivita.
®

®

®

Prípravky – Diovan , Valtan , Valzaar .
®

Valsartan Nucleus 40, 80 a 160 mg – tbl flm (Nucleus ehf.) – Valsartan 40, 80 al. 160 mg v 1 tbl
obalenej filmom. Antagonista angiotenzínu zo skupiny sartánov antihypertenzívum; →valsartán.
®

Valsartan Pliva 40, 80 a 160 mg – tbl flm (Pliva Slovensko s. r. o.) – Valsartan 40, 80 al. 160 mg v 1
tbl obalenej filmom. Antagonista angiotenzínu zo skupiny sartánov antihypertenzívum; →valsartán.
®

Valsartan + pharma 40, 80 a 160 mg – tbl flm (+pharma arzneimitteô GmbH) – Valsartan 40, 80 al.
160 mg v 1 tbl obalenej filmom. Antagonista angiotenzínu zo skupiny sartánov antihypertenzívum;
→valsartán.
®

Valtrex 500 mg – tbl flm (GlaxoSmithKline Slovakia s. r. o.) – Valaciclovirum 500 mg v 1 tbl obalenej
filmom. Chemoterapeutikum, antivirotikum; →valaciklovir.
®

Vaniqa 11,5 % – crm (Shire Pharmaceutical Contracts Ltd) – Eflornithini hydrochloridum
monohydricum 115 mg (11,5 %) v 1 g krému. Dermatologikum, kt. sa pouţíva v th. hirzutizmu na
tvári ţien; →eflornitín.

vardenafil

–

4-[2-etoxy-5-(4-etylpiperazin-1-yl)sulfonyl-fenyl]-9-metyl-7-propyl-3,5,6,8-tetrazabicyklo[4.3.0]nona-3,7,9-trien-2-ón, C23H32N6O4S, Mr 488,604;
inhibítor fosfodiesterázy typ 5 (PDE5). Blokuje degradačné
pôsobenie PDE5 na cAMP v hladkej svalovine buniek
vystielajúcich krvné cievy zásobujúce corpus cavernosum
penis. Jeho biol. dostupnosť je 15 %, na proteíny plazmy sa
viaţe 95 %, metabolizuje sa v pečeni (CYP3A4), polčas je 4 –
5 h, vylučuje sa ţlčou.

Vardenafil

Účinkom, indikáciami a kontraindikáciami sa podobá iným
®
®
inhibítorom PDE5, jako je sildenafil (Viagra ) a tadalafil (Cialis ). Štruktúrne rozdiely medzi
vardenafilom a sildenafilcitrátom sa týkajú polohy atómu N a zmeny metylovej skupiny na etylovú v
piperazínovom kruhu sildenafilu. Trvanie účinku vardenafilu je o niečo dlhšie ako pri sildenafile.
Indikácie – th. impotencie (erektilnej dysfunkcie). Pretoţe PDE5 sa nachádza aj v hladkej svalovine
steny pľúcnych tepien, skúšali sa inhibítory PDE5 aj pri pľúcnej hypertenzii.
Nežiaduce účinky – nauzea, zriedka bolestri brucha, chrbta, fotosenzitivita, poruchy videnia, bolesti
v očiach, edém tváre, hypotenzia, palpitácie, tachykardia, artralgia, myalgie, vyráţka, svrbenie,
priapizmus. Môţe sa dostaviť srdcový záchvat a náhla strata sluchu.
Interakcie – ako pri ostatných inhibítoroch PDE5 sa nemá pouţívať spolu s nitrátmi pre riziko
hypotenzie.
Dávkovanie -- podáva sa spočiatku v dávke 10 mg (ekvivalentnej 50 mg sildenafilu), a to 1 – 2 h
pred sexuálnou aktivitou.
®

®

Prípravok – Levitra , Vivanza .
vareniklín -- 7,8,9,10-tetrahydro- 6,10-metano- 6H-pyrazino (2,3-h)(3)benzazepín, C13H13N3, Mr
21,267; parciálny agonista nikotínových acetylcholínových receptorov podtypu
α4β2, ako aj α3β4, menej účinný agonista subtypu α3β2 a α6. Úplný agonizmus
vykazuje na receptory α7. Vareniklín sa viaţe a parciálne stimuluje uvedené
receptory bez toho, aby mal úplný nikotínový účinok na uvoľňovanie
Vareniklín
dopamínu. Viaţe sa tieţ kompetitívne na α4β2 receptory a blokuje schopnosť
nikotínu stimulovať mezolimbický dopamínergický systém v CNS.
Pouţíva v odvykacej terapii fajčiarov. Podobá sa cytizínu, ale líši sa od nikotínového antagonistu
buporopiónu, ako aj od substituentov nikotínu, ako sú nikotínové nápaste a ţuvačky. Zniţuje túţbu
po fajčení a jeho príjemné účinky. Jeho biol. dostupnosť je menej ako 20 %, na plazmatické proteíny
sa viaţe menej ako 10 %, polčas je 24 h, vylučuje sa obličkami (81 – 92 %, časť glukuronidovaná,
oxidovaná, N-formylovaná al. konjugovaná na hexózu). Uvádza sa, ţe po 1 r. sa dostavuje trvalá
abstinencia fajčenia po placebe 10 %, po bupropióne 15 % a po vareniklíne 23 %.
Nežiaduce účinky – často sa vyskytuje nauzea, zriedkavejšie bolesti hlavy, insomnia a abnormálne
sny. Ojedinele sa dostavujú zmeny chuti, vracanie, bolesi brucha, flatulencia a zápcha. Opísali sa aj
samovraţedné úmysly, poruchy správania a nálady (agitovanosť, depresie), ako aj ospalosť. Tieto
psychické poruchy však môţu byť aj súčasťou abstinenčných príznakov, hoci nie všetci pacienti
prestali fajčiť.
®

®

Prípravky – Champix , Chantix .
vekurónium – [(2S,3S,5S,8R,9S,10S,13S,14S,16S,17S)-17-acetyloxy-10,13-dimetyl-16-(1-metyl-3,4,
5,6-tetrahydro-2H-pyridin-1-yl)-2-(1-piperidyl)-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradekahydro+
1H-cyklopenta[a]fenantren-3-yl] acetát, C34H57N2O4 , Mr 557,827; myorelaxancium zo skupiny
nedepolarizujúcich blokátorov. Biol. dostupnosť po i. v. podaní je 100 %, metabolizuje sa v pečeni

(30 %), polčas je 51 – 80 min, pri obličkovej nedostatočnosti dlhší),
vylučuje sa stolicou (40 – 75 %) a obličkami (30 % nezmenene a vo
forme metabolitov).

Vekurónium

Vekurónium súťaţí o cholínergické receptory na motorickej koncovej
platničke a vyvoláva myorelaxáciu. Trvanie jeho účinku je asi 25 – 40 min, úplná úprava sa
dostavuje do 45 – 65 min po inj. Nervovosvalová blokáda po vekuróniu je vyššia v prítomnosti
účinných inhalačných anestetík (enflurán, izoflurán, halotán).
Indikácie -- pouţíva sa ako podporná látka pri celkovej anestézii na uľahčenie endotracheálnej
intubácie a myorelaxáciu pri chir, výkonoch a mechanickej ventilácii. Ide skôr o paralyzujúcu látku
jako myorelaxancium.
Kontraindikácie – precitlivenosť na zloţky prípravu, u pacientov s nervovosvalovými chorobami al.
po poliomyelitíde sa pouţíva len v extrémnych prípadoch, do 24 h od úplného nervovosvalového
účinku sa neodporúča pouţívať nebezpečné stroje al. viesť motorové vozidlo. Relat.: gravidita a
laktácia.
Dávkovanie – je individuálne; podáva sa 1. bolus 0,08 – 0,1 mg/kg, opakovaná dávka 0,02 – 0,03
mg/kg; novorodencom a dojčatám sa podáva 0,01 – 0,02 mg/kg so zvyšovaním dávok.
®

Prípravok -- Norcuron .
®

Vasilip 10, 20 a 40 – tbl flm (Krka d. d.) – Simvastatinum 10, 20 al 40 mg v 1 tbl. obalenej filmom.
Inhibitor HMG-Co reduktázy, antihyperlipoproteinemikum zo skupiny statínov; →simvastatín.
®

Vasocardin 50 a 100 – tbl (Zentiva, Slovensko) – Metoprololi tartas 50 al. 100 mg v 1 tbl.
Betabolokátor, kt. sa pouţíva v th. hypertenzie, angina pectoris, ischemickej chorobe srdca po
prekonaní infarktu myokardu, tachyarytmií, hypertyreózy a v prevenci migrény; →metoprolol.
®

Vasocardin SR 200 – tbl plg (Zentiva, Slovensko) – Metoprololi tartas 200 mg v 1 tbl. s predĺţeným
uvoľňovaním. Betabolokátor, kt. sa pouţíva v th. hypertenzie, angina pectoris, ischemickej chorobe
srdca po prekonaní infarktu myokardu, tachyarytmií, hypertyreózy a v prevenci migrény;
→metoprolol.
®

Vaxigrip – sus por (Sanofi Pasteur) – Chripkový vírus typ split A a B. Imunopreparát na prevenci
chrípky u osob s vyšším rizikom pridruţených komplikácií; →chrípka.
®

Vaxigrip Junior – sus por (Sanofi Pasteur) – Chripkový vírus typ split A a B. Imunopreparát na
prevenci chrípky u detí od 6 do 35 mes. s vyšším rizikom pridruţených komplikácií; →chrípka.
®

Vectavir Cream – crm (SmithKline Beecham Pharmaceuticals) – Penciclovirum 10 mg (1 %) v 1 g
krému. Dermatologikum, antivirotikum, kt. sa pouţíva v th. recidivujúceho herpes labialis u
dospelých. Skracuje trvanie hojenia, zmierňuje bolest a skracuje čas vylučovania vírusu;
→penciklovir.
Veillonella – roda anaeróbnych a gramnegatívnych baktérií z čeľade (VII) Acidaminocacaceae. Môţu
byť súčasťou normálnej mikróbiovej flóry a vyvolávať endogénne oportúnne infekcie. Bývajú
súčasťou zmiešaných infekcií, zuväčša mäkkých tkanív, abscesov, meningitíd a uroinfekcií. Patria
sem: V. alcalescens →V. parvula, V. atypica, V. dispar, V. parvula. Niektoré sú citlivé na penicilínm
a metronidazol. Proti vankomycínu sú obyčajne rezistentné.
Veillonova flóra – skupina anaeóbnych grampozitívnych a gramnegatívnych, nesporolujúcich
baktérií, kolonizujúcich koţu a sliznice človeka. Príleţitostne sa môţu vyskytovať v zápalovom
exsudáte koţe, slizníc, likvore, moči. Súčasnou anaeróbnej flóry sú grampozitívne koky z rodu
Peptococcus a Peptostreptococcus, gramnegatívne baktérie z rodu Veillonella, grampozitívne bacily

z rodu Eubacterium a Propionibacterium a gramnegatívne bacily z rodu Fusobacterium a
Bacteroides.
®

Velafax 37,5 a 75 mg – tbl (Pliva-Lachema) – Venlafaxini hydrochloridum 42,43 mg (= 37,5 mg
venlafaxínu) al. 84,86 mg (= 75 mg venlafaxínu) v 1 tbl. Antidepresívum; →venlafaxín.
®

Velaxin 75 a 150 mg cps pld a 25; 37,5; 50 a 75 mg tbl – (Egis Pharmaceuticals Plc.) – Venlafaxín
(vo forme hydrochloridu) 25; 37,5; 50; al. 75 mg, resp. 75 al. 150 mg v 1 tvrdej cps s predĺţeným
uvoľňovaním. Antidepresívum; →venlafaxín.
®

Velcade 3,5 mg – plv ino (Jannsen-Cilag International N. V.) – Bortezomibum 3,5 mg (jako ester
kyseliny boritej s manitolom) v 1 inj. liekovke. Po rekonštitúcii 1 ml inj. rozt. obsahuje 1 mg
bortezomibu. Antineoplastikum, kt. sa pouţíva v th. progresívneho myelómu u pacientov, kt. nie sú
vhodní na transplantáciu kostnej drene; →bortezomib.
vena adrenalis – v. suprarenalis.
venae advehentes – kanáliky vo včasnom štádiu plodu, kt. spájajú povrchovú v. cerebralis media a
sinus transversus.
vena analis – análna ţila.
verna anastomotica inferior – dolná spojovacia ţila, spája povrchové stredné mozgové ţily.
vena anastomotica superior – horná spojovacia ţila, kt. spája v. cerebralis media superficialis a
sinus sagittalis superior.
vena angularis – ţila očného kútika, krátka ţila medzi okom a koreňom nosa; vzniká spojením v.
supratrochlearis a v. supraorbitalis a pokračuje nadol ako v. facialis.
venae anonymae (dextra et sinistra) – bezmenné ţily, vv. brachiocephalicae (dextra/sinistra).
vena antebrachialis – vv. superficiales membri inferioris.
vena anterior – predná ţila.
vena anterior venae pulmonalis dextrae superioris

– predná ţila pravej hornej pľúcnej ţly.

venae anteriores cerebri – vv. cerebri anteriores, predné mozgové ţily, sprevádzajú a. cerebri
anterior a spájajú sa s v. basalis.
vena anterior venae pulmonalis sinistrae superioris – predná ţila ľavej hornej pľúcnej ţily.
vena anterior septi pellucidi – v. septi pellucidi anterior, predná ţila priezračnej priehradky, drénuje
septum pellucidum anterius do v. thalamostriata superior.
vena apicalis venae pulmonalis dextrae superioris – hrotová ţila pravej hornej pľúcnej ţily.
vena apicoposterior venae pulnonalis superioris – zadná hrotová ţila ľavej hornej pľúcnej ţily.
vena appendicularis – ţila červovitého výbeţku, sprevádza a. appendicularis, spája sa s v. caecalis
anterior et posterior a tvorí v. ileocolica; →v. portae.
vena aquaeductus – ţila mokovodu.
vena aquaeductus cochleae – v. canaliculi cochleae, ţila slimákového kanálika, prebieha pozdĺţ
aquaeductus cochleae a vlieva sa do bulbus superior v. jugularis internae.
vena aquaeductus vestibuli – malá ţila idúca z vnútorného ucha cez aquaeductus vestibuli a vlieva
sa do sinus petrosus superior.
venae arciformes (arcuatae) renis – séria úplných oblúkov naprieč báze obličkových pyramíd; tvoria
sa spojením vv. interlobares a venulae rectae, vlievajú sa do vv. interlobares.

venae articulares – vv. a. temporomandibulae, kĺbové ţily, malé cievy, kt. drénujú spleť okolo
temporomandibulárneho skĺbenia do v. retromandibularis.
venae atriales – ţily predsiene.
venae atriales dextrae – ţily pravej srdcovej predsiene.
venae atriales sinistrae – ţily ľavej srdcovej predsiene.
vena atrii lateralis – v. lateralis atrii.
vena atrii medialis – v. medialis atrii.
venae atrioventriculares cordis – ţily vychádzajúce z predsiení a komôr srdca.
venae auditivae internae – vv. labyrinthina.
venae auriculares – ušnicová ţila.
venae auriculares anteriores – predné ušnicové ţily, vetvy z prednej časti ušnice, kt. vstupujú do v.
temporalis superficialis.
vena auricularis posterior – zadná ušnicová ţila, začína sa v spleti na bočnej strane hlavy, prebieha
dole za ušnicou, spája sa s vv. retromandibulares a utvára s ňou v. jugularis externa.
vena axillaris – pazuchová ţila, ţilový kmeň hornej končatiny, kt. sa začína na dolnom okraji m. teres
major spojením v. basilica a v. brachialis, a na laterálnom okraji 1. rebra pokračuje ako v. subclavia.
vena azygos – nepárová ţila, ţilový kmeň, kt. odvádza krv z pravých medzirebrových ţíl a spája v.
cava superior et inferior; vychádza z v. lumbalis ascendens, prebieha nahor v zadnom mediastíne
do úrovne Th4, kde tvorí oblúk nad koreňom pravých pľúc (arcus v. azygos) a vlieva sa do v. cava
superior.
vena basalis – spodinová ţila, vlieva sa do hĺbkovej mozgovej ţily.
vena basalis communis venae pulmonalis dextrae inferioris
dolnej pľúcnej ţily.

– spoločná základňová ţila pravej

vena basalis Rosenthali – ţila, kt. vychádza zo substantia perforata anterior, prebieha smerom
dozadu, okolo pedunculus cerebri a vlieva sa do v. carebralis interna.
vena basalis anterior venae pulmonalis dextrae inferioris
pľúcnej ţily.

– predná základňová ţila pravej dolnej

vena basalis communis venae pulmonalis sinistrae inferioris – spoločná základňová ţila ľavej
dolnej pľúcnej ţily.
vena basalis inferior venae pulmonalis dextrae inferioris – dolná základňová ţila pravej dolnej
pľúcnej ţily.
vena basalis inferior venae pulmonalis sinistrae inferioris – dolná základňová ţila ťavej dolnej
pľúcej ţily.
vena basalis superios venae pulmonalis sinistrae inferioris – horná základňová ţila ľavej dolnej
pľúcnej ţily.
vena basilica – v. superficialis membri superioris, kráľovská ţila, vychádza z ulnárnej strany rete
dorsalis manus, prebieha nahor predlaktím, spája sa s vv. brachialies, s kt. tvoria vv. axillares.
vena basilica antebrachii – kráľovská ţila predlaktia, vlieva sa do v. basilica.
vena basivertebrales – spodinovostavcové ţily, ţilové sínusy v hubovitom tkanive tiel stavcov,
spájajú sa so spleťou ţíl na prednej strane stavca a s plexus vertebralis internus anterior.

venae brachiales – ramenné ţily, sprevádzajú a. bracialis, spájajú s v. basilica a tvoria v. axillaris.
vena brachiocephalica (dextra/sinistra) – vv. anonymae (dextra et sinistra), ramennohlavová ţila
(pravá/ľavá), dve ţily, kt. drénujú krv z hlavy, krku a hornej končatiny, spájajú sa a tvoria v. cava
superior. Obidve vznikajú pri koreni krku spojením ipsilaterálnej v. jugularis interna a v. subclavia.
Pravá (v. b. dextra) prebieha skoro vertikálne smerom dole pred a. brachiocephalica, ľavá (v. b.
sinistra) zľava doprava za hornou čaasťou mostíka. Obidve dostávajú v. vertebralis, v. cervicalis
profunda, v. thyreoidea profunda,a v. thoracica interna Ľavá ţila prijíma navyše interkostálne,
týmusové, tracheálne, paţerákové, bránicové, mediastinálne a perikardiálne vetvy, ako aj ductus
thoracicus. Do pravej ţily sa vlieva pravý ductus lympha-ticus.
venae bronchiales – prieduškové ţily, drénujú krv z väčších vetiev bronchov vľavo do v. azygos a
vpravo do v. hemiazygos a v. intercostalis superior.
venae bronchiales anteriores et posteriores – vv. bronchiales.
venae bulbi penis – ţily hľuzy pohlavného údu, drénujú krv z bulbus penis do v. pudendalis interna.
vena bulbi vestibuli – ţila predsiene pošvy, kt. odvádza krv z bulbus vestibuli vaginae do v.
pudendalis interna.
vena canaliculi cochleae – v. aquaeductus cochleae.
vena canalis pterygoidei Vidii – ţila krídlového kanála, jedna zo ţíl, kt. prebiehajú cez canalis
pterygoideus a vlievajú sa do plexus pterygoideus.
venae capsulares – puzdrové ţily.
vena cardiaca – srdcová ţila. Vv. c. anteriores – vv. ventriculi dextri anteriores.
vena cardiaca magna – v. cordis magna, veľká srdcová ţila, zbiera krv z prednej steny komôr,
sprevádza sulcus longitudinalis anterior a vlieva sa do sinus coronarius.
vena cardiaca media – v. cordis media, stredná srdcová ţila, zbiera krv z bránicového povrchu
komôr, sledujú sulcus longitudinalis posterior a vlieva sa do sinus coronarius.
venae cardiaca minimae – vv. cordis minimae, najmenšie srdcové ţily, početné malé ţily, kt.
vychádzajú zo svalových stien a vlievajú sa nezávisle do srdcových dutín.
vena cardiaca parva – v. cordis parva, malá srdcová ţila, zbiera krv z obidvoch častí pravého srdca,
sleduje v sulcus coronarius, prebieha doľava a vlieva sa do sinus coronarius.
venae cavae – duté ţily.
vena cava inferior (caudalis) – dolná dutá ţila, ţilový kmeň pre dolné končatiny, panvu a brušné
útroby; začína sa na úrovni L5 spojením v. iliaca communis, prebieha nahor vpravo od aorty a vlieva
sa do pravej predsiene srdca.
vena cava superior (cranialis) – ţilový kmeň, kt. drénuje krv z hlavy, krku, horných končatín
a hrudníka; začína sa spojením dvoch vv. brachiocephalicae, prebieha smerom nadol a vlieva sa do
pravej predsiene srdca.
vena cava superior sinistra persistens – vývojová anomália, pri kt. ľavá v. c. s. perzistuje
v postnatálnom ţivote, obyčajne vyúsťuje do ľavej predsiene; je následkom chybnej obliterácie
hornej časti v. cardinalis anterior sinistra. Môţe byť izolovanou anomáliou al. sprevádza iné
kardiovaskulárne chyby, ako je Fallotova tetralógia.
vena cavernosae penis – ţily, kt. odvádzajú krv z corpora cavernosa do hlbokých ţíl a v. doralis
penis.

vena centralis – ústredná ţila, leţiaca v strede.
vena centralis glandulae suprarenalis – veľká jediná ţila, do kt. sa vlievajú rôzne ţily v tkanive
ţľazy a pokračuje v híle ako v. suprarenalis.
venae centrales hepatis – ţily v strede pečeňových lalôčikov, kt. drénujú krv do v. hepatica.
vena centralis retinae – ústredná ţila sietnice, vzniká spojením vv. retinales; prebieha smerom z oka
v zrakovom nerve a vlieva sa do v. ophthalmica superior.
vena cephalica – hlavová ţila; v. superficialis membri inferioris, kt. vzniká na radiálnej strane z rete
dorsalis manus, stáča sa dopredu a smeruje pozdĺţ predného okraja m. brachiocephalicus, nad
lakťom stúpa pozdĺţ laterálneho okraja m. biceps a pektorálneho okraja m. deltoideus; vlieva sa do
v. axillaris.
vena cephalica antebrachii – hlavová ţila predlaktia, vlieva sa do v. basilica.
vena cephalica accessoria – vedľajšia hlavová ţila, vzniká z rete dorsalis manus, prebieha smerom
nahor na predlaktie a spája sa s v. cephalica nad lakťom.
venae cerebelli – mozočkové ţily: ţily na povrchu mozočka z hornej strany mozočka sa vlievajú do
sinus rectus a v. cerebralis magna al. do sinus transversus a sinus petrosus superior; z dolnej strany
mozočka sa vlievajú do sinus transversus, sinus sigmoideus a sinus petrosus inferior al. do sinus
occipitalis.
venae cerebri – ţily mozgu.
venae cerebri anteriores – vv. anteriores cerebri.
venae cerebri inferiores – vv. inferiores cerebri.
venae cerebri internae – vv. internae cerebri.
vena cerebri magna – v. magna cerebri.
vena cerebri media profunda – vv. media profunda cerebri.
vena cerebri media superficialis – v. media superficialis cerebri.
vena cerebri profundae – vv. profundae cerebri.
venae cerebri superficiales – vv. superficiales cerebri.
venae cerebri superiores – vv. superiores cerebri.
vena cervicalis – krčná ţila.
vena cervicalis profunda – hlbková krčná ţila, vychádza zo splete v subokcipitálnom trojuholníku,
sleduje hlbokú krčnú tepnu smerom dole a vlieva sa do v. vertebralis al. v. brachiocephalica.
venae ciliares – vráskovcové ţily, vznikajú vnútri očnej gule z vetiev m. ciliaris a drénujú krv do v.
ophthalmica superior.
venae ciliares anteriores – predná vráskovcové ţily, sledujú a. ciliares anteriores a dostávajú vetvy
zo sinus venosus, skléry, episklerálnych ţíl a tunica conjunctiva bulbi.
venae ciliares posteriores – vv. vorticosae sledujú aa. ciliares posteriores a vlievajú sa tieţ do v.
ophthalmica inferior.
venae circumflexae femoris laterales – vv. c. laterales femoris, bočné ovíjajúce ţily stehna, vlievajú
sa do v. profunda femoris.

venae circumflexae femoris mediales – vv. c. laterales femoris, prístredné ovíjajúce ţily stehna,
vlievajú sa do v. profunda femoris.
vena circumflexa humeri anterior – predná ovíjajúca ţila ramena, vlieva sa do v. axillaris.
vena circumflexa humeri posterior – zadná ovíjajúca ţila ramena, vlieva sa do do v. axillaris.
vena circumflexa ilium (iliaca) profunda – hĺbková bedrová ovíjajúca ţila, spoločný kmeň, kt.
sprevádza z vv. comitantes homonymnú tepnu a vlieva sa do v. iliaca externa.
vena circumflexa ilium (iliaca) superficialis – povrchová bedrová ovíjajúca ţila, sleduje homonymnú
tepnu a vlieva sa do v. saphena magna.
vena circumflexa lateralis femoris – v. c. femoris lateralis, ţily, kt. sprevádzajú a. femoralis
circumfklexa lateralis, vlievajú sa do v. femoralis a v. femoralis profunda.
venae circumflexae mediales femoris – vv. c. femoris mediales, ţily, kt. sprevádzajú a. circumflexa
medialis femoris.
vena circumflexa scapulae – ovíjajúca ţila lopatka, vlieva sa do v. axillaris.
vena circumflexa sinistra – ţila, kt. sleduje ľavú a. colica a vlieva sa do v. mesenterica inferior.
vena cisternae cerebelllomedullaris
mozgového kmeňa.

– ţila mozočkovomiechovej nádrţky, vlieva sa do ţíl

vena colica – črevná ţila.
vena colica dextra – pravá hrubočrevná ţila, sprevádza priebeh a. colica dextra a vlieva sa do v.
mesenterica superior; →v. portae.
vena colica intermedia – v. colica media.
vena colica media – v. c. intermedia, stredná hrubočrevná ţila, sprevádza priebeh a. colica media a
vlieva sa do v. mesenterica superior; →v. portae.
vena colica sinistra – ľavá hrubočrevná ţila, vlieva sa do v. mesenterica inferior
venae columnae vertebralis – plexus venosus vertebralis, ţily chrbtice: plexiformné ţilové siete, kt.
sa rozprestierajú po celej dĺţke chrbtice, vnútri i okolo chrbticového kanála; predné a zadné
vonkajšie a predné a zadné vnútorné skupiny voľne anastomozujú a končia sa vo vv.
intervertebrales.
vena comitans – sprievodna ţila, obyčajne bývajú párové, sprevádzajú homonymné tepny a
nachádzajú sa najmä na končatinách. Vv. c. a. femoralis – sprevádza a. femoralis a vlieva sa do v.
iliaca externa.
vena comitans n. hypoglossi – sprievodná ţila podjazykového nervu, vzniká spojením v. profunda
linguae a v. sublingualis, sprevádza n. hypoglossus a vlieva sa do v. facialis, v. lingualis a v.
jugularis interna.
venae conjunctivales – spojovkové ţily, malé ţily, kt. drénujú krv zo spojovky do v. opthalmica
superior.
venae cordis – srdcové ţily, drénujú krv z rozličných tkanív srdca.
vena cordis anteriores – vv. ventriculi anteriores.
vena cordis magna – v. cardiaca magna.
vena cordis media – v. cardiaca media.
venae cordis minimae – vv. cardiacae minimae.

vena cordis parva – v. cardiaca parva.
venae coronariae – vencovité ţily.
vena coronaria dextra – pravá vencovitá ţila, časťstrednej srdcovej ţily, kt. dostáva krv z v.
interventricularis posterior a vlieva sa do sinus coronarius.
vena coronaria sinistra – ľavá vencovitá ţila, leţí v sulcus coronarius, dostáva krv z v.
interventricularis anterior a vlieva sa do sinus coronarius.
venae costoaxillares – ţily, kt. vychádzajú z plexus venosus areolaris, anastomozujú s horným 6 aţ
7 vv. intercostales posteriores a vlievajú sa do v. axillaris.
vena cubitalis – ţila lakťovej jamy; vv. superficialis membri superioris.
vena cutanea – koţná ţila, jedna malá ţila, kt. sa začína v koţnej papile v subpapilárnom plexe a
vlieva sa do v. subcutanea.
vena cystica – ţlčníková ţila, malá ţila, kt. odvádza krv zo ţlčníka do pravej vetvy portálnej ţily, vnútri
pečeňového tkaniva; →v. portae.
venae digitales – prstové ţily.
venae digitales communes pedis – spoločné prstové ţily nohy, krátke ţily, kt. vznikajú spojením vv.
digitales dorsalis a vv. intercapitulares nohy.
venae digitales dorsales pedis – vv. digitales pedis dorsales, spaknoţné prstové ţily, ţily dorzálnej
strany prstov nohy, kt. sa spájajú do párov okolo kaţdej medziprstnej medzery a tvoria vv.
metatarsales dorsales.
venae digitales palmares – vv. comitantes a. palmaris propria a a. palmaris digitalis communis, kt. sa
spájajú s povrchovým dlaňovým ţilovým oblúkom.
venae digitales pedis dorsales – vv. d. dorsales pedis.
venae digitales plantares – stupajové prstové ţily, ţily stupajovej strany prstov nohy, kt. sa spájajú
do párov okolo kaţdej medziprstnej medzery a tvoria vv. d. metatarsales plantares.
venae digitales volares communes – vv. d. palmares.
venae digitales volares propriae – vv. d. palmares.
venae diploicae – medziplošné ţily lebky, kt. tvoria sínusy v hubovitom tkanive medzi laminami
lebkových kostí, vysielajú vetvičky k vonkajšej a vnútornej lamine, periostu a dura mater a
odvádzajú krv sčasti z mimolebkového a sčasti lebkového tkaniva:
vena diploica frontalis – čelová medziplošná ţila, kt. drénuje čelovú kosť, vlieva sa navonok do v.
supraorbitalis al. dovnútra so sinus sagittalis superior.
vena diploica occipitalis – záhlavná meziplošná ţila, najväčšia diploická ţila, kt. drénuje krv zo
záhlavnej kosti a vlieva sa do v. occipitalis al. sinus transversus.
vena diploica temporalis anterior – predná spánková medziplošná ţila, kt. drénuje laterálnu časť
čelovej a prednú časť temennej kost, vlieva sa dovnútra do sinus sphenoparietalis a navonok do v.
temporalis profunda.
vena diploica temporalis posterior – zadná spánková medziplošná ţila, drénuje temennú kosť a
vlieva sa do sinus transversus.
vena directae laterales – bočné priame ţily, ţily bočnej komory, kt. sa vlievajú do v. cerebralis
magna.

vena dorsalis – zadná (chrbtová) ţila.
vena dorsalis clitoridis profunda – vena dorsalis profunda clitoridis.
venae dorsales clitoridis superficialis – venae dorsales superficiales clitoridis.
vena dorsalis corporis callosi – chrbtová ţila svorového telesa, kt. drénuje hornú stranu corpus
callosum do v. cerebralis magna.
venae dorsales linguae – ţily chrbta jazyka, spájajú sa s malou ţilou sprevádzajúcou a. lingualis a s
hlavným jazykovým kmeňom.
vena dorsalis penis profunda – v. d. profunda penis.
venae dorsales penis superficiales – vv. d. superficiales penis.
vena dorsalis profunda clitoridis – v. d. clitoridis profunda, hĺbková chrbtová ţila dráţdca, sleduje
priebeh homonymnej tepnya vlieva sa do plexus vesicalis.
vena dorsalis profunda penis – v. d. penis profunda, hĺbková chrbtová ţila pohlavného údu,
prebieha subfasciálne v strednej čiare penisu medzi hlbokými dorzálnymi ţilami; začína sa v malých
ţilách okolo corona glandis, spája sa s hlbokými ţilami penisu a smeruje proximálne, prebiehajúc
medzi lig. arcuatum pubicum a lig. perineale transversum, kde sa delí na ľavú a pravú ţilu; vlieva sa
do plexus prostaticus.
venae dorsales superficiales clitoridis – vv. d. clitoridis superficiales, povrchiové chrbtové ţily
dráţdca, zbierajú krv z podkoţia z dráţdca a vlievajú sa navonok do v. pudendalis.
venae dorsales superficiales penis – vv. d. penis superficiales, povrchové chrbtové ţily pohlavného
údu, odvádzajú krv z podkoţia penisu a vlievajú sa do v. pudendalis externa.
vena duodenalis – dvanástniková ţila.
venae emissariae – emissaria, prietokové ţily, malé ţily bez chlopní, kt. prechádzajú cez niekt. otvory
v lebke, spájajú sinus venosus duralis so ţilami vlasatej časti hlavy al. hlbokými ţilami leţiacimi pod
bázou lebky.
vena emissaria condylaris (condyloidea) – emissarium condyloideum, hlavicová prietoková ţila,
malá ţila, kt. prebieha cez canalis condylaris lebky, spája sinus sigmoideus s v. vertebralis al. v.
jugularis interna.
vena emissaria mastoidea – emissarium mastoideum, hlávková prietoková ţila, malá ţila, kt.
prechádza cez foramen mastoideum lebky a spája sinus sigmoideus s v. occipitalis al. v. auricularis
posterior.
vena emissaria occipitalis – emissarium occipitale, záhlavná prietoková ţila, nekonštantná malá ţila,
kt. prebieha cez malý otvor v protuberantia occipitalis lebky s pája confluens sinuum s v. occipitalis.
vena emissaria parietalis – emissarium parietale, temenná prietoková ţila, prechádza cez fopramne
parietale lebky a spája sinus sagittalis superior s vv. temporales superficiales.
venae encephali – mozgové ţily.
vena epigastrica – nadbrušková ţila.
vena epigastrica inferior – dolná nadbrušná ţila, sprevádza a. epigastrica inferior a vlieva sa do v.
iliaca externa.
vena epigastrica superficialis – povrchová nadbrušná ţila, sprevádza homonymnú tepnu a vlieva sa
do v. saphena magna al. v femoralis.
venae epigastricae superiores – horné nadbrušné ţily, vetvy vv. thoracicae internae.

vena epiploica – predstierková ţila.
vena epliploica dextra – v. gastro-omentalis dextra.
vena epiploica sinistra – v. gastro-omentalis sinistra.
venae episclerales – nadbielkové ţily, obkolesujú rohovku a vlievajú sa do vv. vorticosae a v. ciliaris.
venae ethmoidales – čuchové ţily, riečicové ţily, vystupujú z foramina ethmoidalia a vlievajú sa do v.
ophthalmica superior. Patrí sem vena ethmoidalis anterior et posterior.
vena facialis (faciei) – v. facialis anterior, v. facialis communis, tvárová ţila, začína sa v angulus
medialis oka ako v. angularis, zostupuje za a. facialis a končí sa obyčajne vo v. jugularis interna.
vena faciei profunda – v. profunda faciei.
vena femoralis – stehnová ţila, leţí v proximálnych 2/3 stehna, je priamym pokračovaním v.
poplitealis, sprevádza a. femoralis a pri lig. inguinale prijíma v. iliaca externa.
vena femoropoplitea – povrchovo zostupujúca ţila, kt. drénuje dolnú a zadnú časť stehnaa vlieva sa
do v. saphena parva pred jej preniknutím hlbokou fasciou.
venae fibulares – vv. peroneae, ihlicové ţily, sprevádza a. peronealis a vlievajú sa do v. tibialis
posterior.
venae frontales – 1. čelové ţily, vv. cerebrales superiores superficiales, kt. drénujú frontálnu kôru; 2.
vv. supratrochleares.
venae gastricae – ţalúdkové ţily.
venae gastricae breves – krátke ţalúdkové ţily, malé cievy, kt. drénujú ľavú časť veľkej kurvatúry
ţalúdka a vlievajú sa do v. splenica.
vena gastrica dextra – pravá ţalúdková ţila, sprevádza a. gastrica dextra, vlieva sa do v. portae; →v.
portae.
vena gastrica sinistra – ľavá ţalúdková ţila, sprevádza a. gastrica sinistra, vlieva sa do v. portae;
→v. portae.
vena gastroepiploica dextra – pravá ţalúdkovo predstierková ţila, →v. gastroomentalis dextra.
vena gastroepiploica sinistra – v. gastroomentalis sinistra.
vena gastroomentalis dextra – v. epiploica dextra, v. gastroepiploica dextra, pravá ţalúdkovo
predstierková ţila, sprevádza homonymnú tepnu a vlieva sa do v. mesenterica superior; →v. portae.
vena gastroomentalis sinistra – v. epiploica sinistra, v. gastroepiploica sinistra, ľavá
ţalúdkovopredstierková ţila, sprevádza homonymnú tepnu a vlieva sa do v. splenica; →v. portae.
venae geniculares – vv. genus, kolenové ţily, sprevádza aa. geniculares a vlievajú sa do v. poplitea.
venae gluteae (glutaeales) – sedacie ţily.
venae gluteae inferiores – dolné sedacie ţily, sprevádzajú a. glutaealis inferior, drénujú podkoţné
tkanivo zadnej strany stehna a sedacie svaly, spájajú sa do jedinej ţily, prechádzajú cez foramen
sciaticum magnum a vlievajú sa do v. iliaca interna.
venae gluteae superiores – horné sedacie ţily, sprevádzajú a. glutealis superior, drénujú sedacie
svaly, prechádzajú cez foramen sciaticum magnum a vlievajú sa do v. iliaca interna.
vena gyri olfactorii – ţila čuchového závitu, drénuje gyrus olfactorius do v. basalis.
venae haemorrhoidales – konečníkové ţily.

venae haemorrhoidales inferiores – vv. rectales inferiores. V. h. media – vv. rectales mediae.
vena haemorrhoidales superior – v. rectalis superior.
vena hemiazygos – ojedinelá ţila, kt. odvádza krv z trupu do dolných vv. intercostales posteriores;
vzniká z v. lumbalis ascendens, smeruje na ľavej strane stavcov k Th 8, kde prijíma prídavnú vetvu,
kríţi chrbticu a vlieva sa do v. azygos.
vena hemiazygos accessoria – vedľajšia ojedinelá ţila, vzostupná ţila, kt. odvádza krv z trupu od
Th4 po Th8 do v. intercostales posteriores. Leţí na ľavej strane a vo výške Th 8 sa spája s v.
hemiazygos al. kríţi chrbticu, prechádza napravo a spája sa priamo s v. azygos, hore môţe
komunikovať s v. intercostalis superior sinistra.
venae hepaticae – pečeňové ţily, viaceré ţily, kt odvádzajú krv z centrálnych ţíl pečene, 2 – 3 veľké
cievy v hornej skupine a 6 – 20 malých ţíl v dolnej skupine tvoria sukcesívne väčšie cievy, kt. sa
vlievajú do v. cava inferior na zadnej strane pečene.
vena hepatica dextra – pravá pečeňová ţila, vlieva sa do v. cava inferior.
vena hepatica intermedia – v. hepatica media, prostredná pečeňová ţila, vlieva sa do v. cava
inferior.
vena hepatica sinistra – ľavá pečeňová ţila, vlieva sa do v. cava inferior.
vena hypogastrica – podbrušná ţila, v. iliaca interna.
vena choroidea – cievovková ţila.
vena choroidea inferior – dolná cievovková ţila, drénuje plexus choroideus inferior a vlieva sa do
spodinovej ţily (v. basalis).
venae choroideae oculi – vv. vorticosae.
vena choroidea superior – horná cievovková ţila, prebieha pozdĺţ celého priebehu plexus
chorioideus, drénuje tento plexu, hipokampus, fornix a corpus callosum; spája sa s v. thalamostriata
superior a tvorí v. cerebralis interna.
venae ileales – bedrovníkové ţily, drénujú krv z ilea do v. mesenterica superior; →v. portae.
vena ileocolica – bedrovníkovo hrubočrevní ţila, sprevádza homonymnú tepnu a vlieva sa do v.
mesenterica superior; →v. portae.
vena iliaca – bedrová ţila.
vena iliaca communis – spoločná bedrová ţila, vzniká pri bedrovokríţovom skĺbení spojením v. iliaca
externa a v. iliaca interna, prebieha smerom hore k pravej strane L 5, kde sa obojstranné ţily spájajú
a tvoria v. cava inferior; →v. portae.
vena iliaca externa – vonkajšia bedrová ţila, pokračovanie v. femoralis od lig. inguinale k
bedrovokríţovému skĺbeniu, kde sa spája s v. iliaca interna a tvorí v. iliaca communis.
vena iliaca interna – v. hypogastrica. Vnútorná bedrová ţila, krátky kmeň tvorený spojením
parietálnych vetiev; rozprestiera sa od incisura ischiadica major po apertura pelvis superior, kde sa
spája s v. iliaca externa a tvorí v. iliaca communis.
vena iliolumbalis – driekovobedrová ţila, sprevádza a. iliolumbalis a vlieva sa do a. iliaca interna al.
v. iliaca communis, príp. je na konci zdvojená; →v. portae.
venae inferiores – dolné ţily.
venae inferiores cerebri – vv. cerebri inferiores, dolné mozgové ţily, väčšie povrchové mozgové ţily,
kt. sa pri báze a inferolaterálnom povrchu vetvia: vetvy na dolnej strane čelového laloka sa vlievajú

do sinus sagittalis inferior a sinus cavernosus, vetvy zo spánkového laloka do sinus petrosus
superior a sinus transversus, zo záhlavného laloka do sinus rectus.
vena inferior hemispherii cerebelli – ţily, kt. odvádzajú krv z dolnej strany mozočka a vlievajú sa do
sinus transversus, sinus sigmoideus, sinus petrosus inferior al. sinus occipitalis.
vena inferior vermis – dolná ţila červu, drénuje krv z dolnej strany mozočka, prebieha dozadu na
dolnej strane vermis a vlieva sa do sinus rectus al. jedného zo sinus sigmoideus.
vena insulares – ostrovové ţily, drénujú inzulu a spájajú sa s v. cerebralis media profunda.
venae intercapitulares – vv. intercapitales manus, medzihlavičkové ţily, prebiehajú medzi hlavičkami
metakarpálnych kostí a tvoria komunákáciu medzi dorzálnym a palmárnym ţilovým systémom.
venae intercolliculares – medzihrboľové ţily, vlievajú sa do ţíl mozgového kmeňa.
venae intercostales – medzirebrové ţily, ţily, kt. sprevádzajú aa. intercostales:
venae intercostales anteriores – predné medzirebrové ţily, 12 párov, kt. sprevádzajú aa. thoracicae
anteriores, vlievajú sa do vv. thoracicae internae.
venae intercostales posteriores – zadné medzirebrové ţily, sprevádzajú korešpondujúce
medzirebrové tepny a drénujú zadné interkostálne priestory; prvá sa končí vo v. brachiocephalica al.
v. vertebralis, 2. a 3. vo v. i. superior a 4. – 11. sa spája vpravo s v. azygos, vľavo s v. hemiazygos.
vena intercostalis superior dextra – pravá horná medzirebrová ţila, spoločný kmeň, kt. tvorí
spojenie 2., 3. a niekedy 4. v. i. posterior, vlieva sa do v. azygos.
vena intercostalis superior sinistra – ľavá horná medzirebrová ţila, spoločný kmeň tvorený
spojením 2., 3. a niekedy 4. v. i. posterior, kt. kríţi oblúk aorty a spája sa s v. brachiocephalica.
vena intercostalis suprema – najvrchnejšia medzirebrová ţila, prvá zadná medzirebrová ţila na
obidvoch stranách, kt. prechádza ponad hrot pľúc a konči sa vo v. brachiocephalica, v. vertebralis al.
v. i. superior.
venae interlobares renis – medzilalokové ţily obličiek, drénujú ţilové arkády v obličkách, zostupujú
medzi pyramídami a spájajú do v. renalis.
venae interlobulares hepatis – medzilalôčkové ţily pečene, vznikajú z prítokov portálnej ţily,
prebiehajú medzi pečeňovými lalôčikmi.
venae interlobulares renis – zbierajú krv z kapilárnych sietí kôry a vlievajú sa do ţilových arkád v
obličkách.
vena intermedia antebrachii – v. mediana basilica, vychádza z plexus venosus palmaris a vystupuje
na predlaktie a prebieha medzi v. cephalica a v. basilica k lakťu, kde sa spája s jednou z nich, utvára
bifurkáciu a spája sa al. sa spája s v. cubitis mediana.
vena intermedia basilica – v. mediana basilica, nekonštantná ţila ako stredná vetva, končí sa vo v.
basilica, na bifurkácii v. antebrachii mediana.
vena intermedia cephalica – v. mediana cephalica, nekonštantná ţila ako laterálna vetva, končí sa
vo v. cephalica, tvorí bifurkáciu v. antebrachii mediana.
vena intermedia cubiti – v. mediana cubiti, veľká spájajúca vetva, kt. vzniká z v. cephalica pod
lakťom a prebieha šikmo nahor cez fossa cubitalis a spája sa s v. basilica.
venae intermediae cerebri – vv. ecrenri internae, dve ţily, kt. vznikajú pri foramen interventriculare
spojení v. thalamostriatae a v. chorioidea; prebiehajú dozadu cez tela chorioidea, odvádzajú krv z
bazálnych jadier a spájajú sa pri splenium corporis callosi a tvoria v. cerebralis magna.

venae internae cerebri – vnútorné mozgové ţily, vlievajú sa do veľkej mozgovej ţily.
vena interossea – medzikostná ţila.
venae interosseae anteriores – predné medzikostné ţily, sprevádzajú a. interossea anterior, kt. sa
spájajú s v. ulnares blízko lakťa.
venae interosseae posteriores – zadné medzikostné ţily, úsek v. cardiaca media, kt. vystupuje v
sulcus interventricularis posterior a vlieva sa do v. coronaria dextra.
venae interpediculares – medyistopkové ţily, vlievajú sa do ţíl mozgového kmeňa.
vena intervertebralis – ţily, kt. drénujú vertebrálne splete, vybiehajú cez foramina intervertebralia a
vlievajú sa do regionálnych ţíl: na krku do vv. vertebrales, na hrudníku do vv. intercostales, na
bruchu do vv. lumbales a v panve do vv. laterales sacrales.
vena intestinalis – črevná ţila.
venae intrarenales – vnútioroobličkové ţily.
venae jejunales – lačníkové ţily, drénujú krv z jejúna do v. mesenterica superior; →v. portae.
vena jugularis – hrdlová ţila.
vena jugularis anterior – predná hrdlová ţila, vzniká pod bradou, prebieha na krku smerom dole a
vlieva sa do v. jugularis externa al. v. subclavia, príp. do arcus venosus jugularis.
vena jugularis externa – vonkajšia hrdlová ţila, začína sa v príušnici za uhlom sánky spojením v.
retromandibularis a v. auricularis posterior, zostupuje nadol na krku a vlieva sa do v. subclavia, v.
jugularis interna al. v. brachiocephalica.
vena jugularis interna – vnútorná hrdlová ţila, začína sa ako bulbus superior vo fossa jugularis,
drénu väčšiu časť hlavy a krku, zostupuje s a. carotis interna a potom s a. casrotis communis na krk,
spája sa s v. subclavia a tvorí v. brachiocephalica.
vena labialis – ţila pery.
venae labiales anteriores – predné pyskové ţily, zbierajú krv z prednej strany pier a vlievajú sa do v.
pudendalis externa; sú homologické s vv. scrotales anteriores u muţov.
venae labiales inferiores – ţily dolnej pery, kt. drénujú oblasť dolnej pery do v. facialis.
venae labiales posteriores – zadné pyskové ţily, malé vetvy z pier, kt. sa vlievajú do plexus venosus
vesicalis; sú homologické s vv. scrotales posteriores u muţa.
vena labiales superior – ţila hornej pery, kt. drénuje krv z hornej pery do v. facialis.
venae labyrinthi(nae) – vv. auditivae internae, malé ţily, kt. prebiehajú cez meatus acusticus internus
zo slimáka do sinus petrosus inferior al. sinus transversus.
vena lacrimalis – slzná ţila, kt. drénuje krv zo slinnej ţľazy do v. ophthalmica superior.
vena laryngea (laryngica) – hrtanová ţila.
vena laryngea inferior – dolná hrtanová ţila, drénuje krv z hrtana do v. thyreoidalis inferior.
vena laryngea superior – horná hrtanová ţila, drénuje krv z hrtana do v. thyreoidalis superior.
vena lateralis atrii – v. atrii lateralis, bočná ţila predsiene, kt. prebieha v laterálnej stene bočnej
komory a drénuje spánkovýa temenný lalok do v. thalamostriata superior.
vena lateralis ventriculi lateralis – bočná ţila bočnej komory, vlieva sa do hornej lôţkovoprúţkovej
ţily, kt. je vetvou veľkej mozgovej ţily.

vena lienalis – slezinová ţila, v. splenica.
vena lingualis – jazyková ţila, hlbková ţila, kt. sprevádza a. lingualis a vlieva sa do v. jugularis
interna.
vena lingularis venae pulmonalis sinistrae superioris – jazyková ţila ľavej hornej pľúcnej ţily.
vena lobi medii venae pulmonalis dextrae superioris – ţila stredného laloka pravej hornej pľúcnej
ţily.
venae lumbales – driekové ţily, 4 – 5 ţíl na obidvoch stranách, kt. sprevádzajú korešpondujúce aa.
lumbales a drénu zadnú stenu brucha, canalis vertebralis, miechy a plien; prvé 4 sa obyčajne končia
vo v. cava inferior, hoci prvá sa môţe končiť vo v. lumbalis ascendens; piata sa spája s v.
iliolumbalis a l. v. iliaca communis; všetky sa spájajú do v. iliaca ascendens.
vena lumbalis ascendens – vystupujúca drieková ţila, párové driekové ţily, kt. sa začínajú
laterálnymi kríţovými ţilami a prebiehajú nahor pozdĺţ chrbtice k L1, kde sa spájajú s v. subcostalis
a vpravo tvoria v. azygos, vľavo v. hemiazygos.
vena magna cerebri – v. cerebri magna, veľká mozgová ţila, krátky stredný kmeň tvorený spojením 2
vv. cerebrales internae, kt. sa zatáčajú okolo splenium corporis callosi a vlievajú sa do sinus rectus.
venae mammariae internae – vv. thoracicae internae.
vena marginalis dextra – ţila vystupujúca pozdĺţ pravého okraja srdca, drénuje priľahlé časti pravej
komory a vlieva sa do pravej predsiene al. v cardiaca anterior.
vena marginalis lateralis – bočná okrajová ţila, vlieva sa do v. saphena parva.
vena marginalis medialis – prístredná okrajová ţila, vlieva sa do v. saphena parva.
venae massetericae – ţily z m. masseter, kt. sa vlievajú do v. facialis.
venae maxillares – čeľustné ţily, vychádzajú z plexus pterygoideus, tvoria obyčajne jediný krátky
kmeň, kt. prebieha dozadu, spája sa s v. temporalis superficialis v priušnici a tvorí v.
retromandibularis.
vena media profunda cerebri – v. cerebri media profunda, hĺbková stredná mozgová ţila, sprevádza
a. cerebralis media na dne sulcus lateralis a spája sa s v. basalis.
vena media superficialis cerebri – v. cerebri media superficialis Sylvii, povrchová stredná mozgová
ţila, drénuje laterálnu stranu mozgu, sprevádza fissura cerebralis lateralis a vlieva sa do sinus
cavernosus.
vena medialis atrii – v. atrii medialis, ţila, kt. prebieha cez mediálnu stenu bočnej komory a drénuje
parietálny a okcipitálny lalok do v. cerebralis interna a v. cerebralis magna.
vena medialis ventriculi lateralis – prístredná ţila čonej komory, vlieva sa do hornej
lôţkovoprúţkovej ţily, kt. je vetvou veľkej mozgovej ţily.
vena mediana antebrachii – v. intermedia antebrachii, stredová ţila predlaktia.
vena mediana basilica – v. intermedia basilica.
vena mediana cephalica – v. intermedia cephalica.
vena mediana cubiti – v. intermedia cubiti, stredová lakťová ţila.
venae mediastinales (anteriores) – medzipľúcne ţily, početné malé ţilové vetvy, kt. drénujú krv z
predného mediastína do v. brachiocephalica, v. azygos al. v. cava superior.
venae medullae oblongatae – ţily predĺţenej miechy, vlievajú sa do ţíl mozgovéhokmeňa.

venae medullae spinalis – ţily miechy.
vena medullaris anterolateralis – bočnopredná ţila predĺţenej miechy, vlieva sa do ţíl mozgového
kmeňa.
vena medullaris anteromediana – strednopredná ţila predĺţenej miechy, vlieva sa do ţíl mozgového
kmeňa.
venae medullares dorsales – zadné ţily predĺţenej miechy, vlievajú sa do ţíl mozgového kmeňa.
venae medullares oblongatae – ţily, kt. drénujú predĺţenú miechu, vlievajú sa do ţil. miechy,
priľahlých ţilových sínusov dura mater al. pozdĺţ posledných 4 hlavových nervov do sinus petrosus
inf. al. bulbus sup. v. jugularis.
vena medullaris posteromediana
mozgového kmeňa.

– strednozadná ţila predĺţenej miechy, vlieva sa do ţíl

venae medullares transversae – priečne ţily predlţenej miechy, vlievajú sa do ţíl mozgového
kmeňa.
venae membri inferiores – ţily dolnej končatiny, kt. drénujú stehná, predkolenia, nohy a delia sa na:
vv. superficiales (prebiehajú v povrchovej fascii) a vv. profundae (sprevádzajú tepny).
venae membri superioris – ţily hornej končatiny, drénujú ramená, predlaktia a ruky, delia sa na vv.
superficiales (prebiehajú v povrchovej fascii) a vv. profundae (sprevádzajú tepny); medzi obidvoma
skupina sú početné anastomózy.
venae meningeae (meningicae) – plenové ţily, sprevádzajú aa. menigneae, drénujú dura mater,
komunikujú s lacunae laterales a vlievajú sa do regionálnych sínusov a ţíl.
vena meningeae mediae – stredné plenové ţily, sprevádajú a. menignea media a končia sa v plexus
pterygoideus.
venae mesencephalicae – vv. trunci encephalici, bočné strednomozgové ţily, vlievajú sa do ţíl
mozgového kmeňa.
vena mesencphalica lateralis – bočná strednomozgová ţila, vlieva sa do ţíl mozgového kmeňa.
vena mesenterica – okruţová ţila.
vena mesenterica inferior – dolná okruţová ţila, sprevádza homonymnú tepnu a vlieva sa do v.
splenica; →v. portae.
vena mesenterica superior – horná okruţová ţila, sprevádza homonymnú tepnu, spája sa s v.
splenica a tvorí v. portae; →v. portae.
venae metacarpales (metacarpeae) dorsales – záprstné ţily, kt. vznikajú spojením dorzálnych ţíl
priľahlých prstov, proximálne sa spájajú a utvárajú rete venosum dorsale manus.
venae metacarpales palmares – dlaňové záprstné ţily, sprevádzajú aa. metacarpales palmares.
vlievajú sa do hlbokého ţilového oblúka dlane.
venae metatarsae (metatarsales) – predpriehlavkové ţily.
venae metatarsales dorsales – spaknoţné predpriehlavkové ţily, chrbtové predpriehlavkové ţily
tvorené dorzálnymi prstovými ţilami v medziprstových medzerách, spájajú sa a utvárajú dorzálny
ţilový oblúk.
venae metatarsales plantares – stupajové predpriehlavkové ţily, hlboké ţily nohy, kt. vznikajú zo
stupajových prstových ţíl v medziprstových medzerách a prebiehajú dozadu utvárajúc stupajový
ţilový oblúk.

venae musculares – svalové ţily, kt. drénujú krv z m. levator palpebrae, m. rectus superior, m.
obliquus superior a m. rectus medialis do v. ophthalmica superior.
venae musculophrenicae – svalovobránicové ţily, sprevádzajú a. musculophrenica, drénujú krv z
časti bránice, steny hrudníka a brucha.
vena nasalis – nosová ţila.
venae nasales externae – vonkajšie nosové ţily, malé vzostupné vetvy z nosa, kt. sa vlievajú do v.
angularis a v. facialis.
vena nasofrontalis – nosovočelová ţila, vlieva sa do v. ophthalmica superior.
venae nuclei caudati – ţily chvostnatého jadra, sú časťou corpus striatum.
vena nutricia – vyţivovacia ţila.
vena obliqua – šikmá ţila.
vena obliqua atrii sinistri – šikmá ţila ľavej predsiene, malá ţila z ľavej predsiene, kt. sa vlieva do
sinus coronarius.
venae obturatoriae – zapchávajúce ţily, drénujú bedrový kĺb a regionálne svaly, vstupujú do panvy
cez canalis obturatorius a vlievajú sa do v. iliaca interna al. v. epigastrica inferior.
vena obturatoria accessoria – vedľajšia zapchávajúca ţila; →r. pubicus v. epigastricae inferioris.
venae occipitales – vv. cerebrales superficiales, záhlavné ţily, ţily vo vlasatej časti hlavy, kt.
sprevádzajú aa. occipitales, drénujú záhlavnú mozgovú kôru hlavy a vlievajú sa pod m. trapezius do
plexus venosus suboccipitalis; môţu pokračovať s a. occipitalis a končiť sa vo v. jugularis interna.
venae oesophageales (oesophagicae) – paţerákové ţily, malé ţily, kt. drénujú krv z paţeráka do v.
hemiazygos a v. azygos al. do v. brachiocephalica sinistra.
vena ophthalmica – očná ţila.
vena ophthalmica inferior – dolná očná ţila, ţila tvorená spojením svalových a ciliárnych vetiev,
prebieha dozadu a spája sa s v. ophthalmica superior al. sa vlieva priamo do sinus cavernosus;
vysiela komunikujúcu vetvu cez fissura orbitalis inferior a spája sa s plexus venosus pterygoideus.
vena ophthalmica superior – horná očná ţila, začína sa vo vnútornom očnom kútiku, kde
komunikuje s v. frontalis, v. supraorbitalis a v. angularis; sleduje priebeh a. opthalmica a môţe sa
spájať pri fissura orbitalis superior pred vústením do sinus cavernosus s v. ophthalmica inferior.
vena ophthalmomeningea – malá dolná plenová ţila, kt. sa vlieva do v. ophthalmica superior, príp.
do sinus petrosus superior.
venae orbitae – ţily očnice, drénujú očnicu a jej štruktúry, zahrňujú v. opthalmica superior a jej prítoky
a v. opthalmica inferior.
vena ovarica – vaječníková ţila.
vena ovarica dextra – pravá vaječníková ţila, drénuje vpravo plexus mapiniformis lig. latum do v.
cava inferior.
vena ovarica sinistra – ľavá vaječníková ţila, drénuje vľavo plexus pampiniformis lig. latum do v.
renalis sinistra.
vena palatina externa – vonkajšia podnebná ţila, drénuje krv z tonzíl a mäkkého podnebia do v.
facialis.

venae palpebrales – mihalnicové ţily, malé vetvy z mihalníc, kt. sa vlievajú do v. ophthalmica
superior.
venae palpebrales inferiores – dolné mihalnicové ţily, vetvy, kt. drénujú krv z hornej mihalnice do v.
angularis.
venae palpebrales superiores – horné mihalnicové ţily, vetvy, kt. drénujú krv z hornej mihalncie do
v. asngularis.
venae pancreaticae – ţily podţalúdkovej ţľazy, početné vetvy z pankreasu, kt. sa vlievajú do v.
splenica a v. mesenterica superior; →v. portae.
venae pancreaticoduodenales – podţalúdkovo ţľazovo dvanástnikové ţilz, sprevádzajú
homonymné tepny. Horná a dolná ţila vychádzajú z prednej a zadnej ţilovej arkády. V. superior
anterior sa spája s v. gastroomentalis, v. posterior superior s v. portae. V. anterior a v. inferior
posterior sa spájajú niekedy do jedného kmeňa s najvrchnejšou v. jejunalis al. v. mesenterica
superior; →v. portae.
vena pancreatiocoduodenalis superior posterior – zadná horná podţalúdkovo dvanástniková ţila,
vlieva sa do v. portae hepatis.
venae paraumbilicales (Sappeyi) – prípupkové ţily, komunikujú v oblasti pupka s v. portae
a anastomozujú s v. superior, v. epigastrica inferior a v. vesicalis superior. Tvoria časť kolaterálneho
obehu portálnej ţily v prípade hepatálnej obštrukcie; →v. portae.
venae parietales – temenné ţily, povrchové horné mozgové ţily, kt. drénujú temennú mozgovú kôru.
venae parotideae (posteriores) – príušnicové vetvy, malé ţily z príušnice, kt. sa vlievajú do v.
temporalis superficialis.
venae parotideae anteriores – rr. parotidei v facialis.
venae pectorales – prsné ţily, súborný názov pre vetvy v. subclavia, kt. drénujú pektorálnu oblasť.
venae pedunculares – stopkové ţily, drénujú pedunculus cerebralis do v. basalis.
venae perforantes – prevŕtavajúce ţily, kt. sa vlievajú do hlbokých femorálnych ţíl a kt. sa utvára dole
anastomóza medzi v. femoralis profunda a v. poplitea a hore s v. glutaealis inferior.
venae pericardiacae – venae pericardiales, osrdcovníkové ţily, početné malé vetvy, kt. drénujú krv z
osrdcovníka do v. brachiocephalica, v. thyreoidea inferior a v. azygos.
venae pericardiacophrenicae – vv. phrenicae superiores, osrdcovníkovobránicové ţily, malé ţily, kt.
drénujú krv z osrdcovníka a bránice do v. brachiocephalica sinistra.
venae pericardiacae – vv. pericardiales, osrdcovníkové ţily, vlievajú sa do v. azygos.
venae peroneae – vv. fibulares.
vena petrosa – skalná ţila, krátky kmeň, kt. vzniká spojením 4 – 5 mozočkových a pontínnych ţíl
oproti pedunculus cerebelli medius a končí sa v sinus petrosus superior.
venae pharyngeales (pharyngeae, pharyngicae) – hltanové ţily, kt. drénujú krv z plexus pharyngeus
a vlievajú sa do v. jugularis interna.
vena phrenica – bránicová ţila.
venae phrenicae inferiores – dolné bránicové ţily, sprevádzajú homonymné tepny, jedna na pravej
strane vstupyuje do v. cava inferior, jedna na ľavej strane do v. suprarenalis sinistra, v. renalis
sinistra al. v . cava inferior.
venae phrenicae superiores – vv. pericardiacophrenicae, horné bránicové ţily.

venae pontis – mostové ţily, drénujú Varolov most a vlievajú sa do v. basalis, vv. cerebellares, sinus
petrosus a sinus venosus al. plexu venosus formaninis ovalis.
vena pontis anterolateralis – bočnopredná mostová ţila, vlieva sa do ţíl mozgového kmeňa.
vena pontis anteromediana – strednopredná mostová ţila, vlieva sa do ţíl mozgového kmeňa.
vena pontis lateralis – bočná mostová ţila, vlieva sa do ţíl mozgového kmeňa.
venae pontis transversae – priečne mostové ţily, vlievajú sa do ţíl mozgového kmeňa.
vena pontomesencephalica – mostovostrednomozgová ţila, vlieva sa do ţíl mozgového kmeňa.
vena poplitea – zákolenná ţila, sprevádza a. poplitea a utvárajú spojenie s vv. comitantes a. tibialis
anterior et posterior; pri hiatus addoctorius je jej pokračovaním v. femoralis.
vena portae hepatis – vrátnica.
vena portae hepatis – v. portalis hepatis, krátky hrubý kmeň, kt. vzniká spojením v. mesenterica
superior a v. splenicae za kaudou pankreasu; prebieha hore k pravému koncu porta hepatis, kde sa
delí sukcesívne na menšie vetvy, sprevádzajúce vetvy a. hepatica, aţ utvoria systém sínusoidov
podobný kapiláram, kt. prechádzajú všetky látky vstupujúce do pečene.
venae portales hypophysiales – hypofýzovoportálne ţily, systém venúl spájajúcich kapiláry v
hypotalame so sínusoidovými kapilárnami adenohypofýzy.
vena posterior – zadná ţila.
vena posterior corporis callosi – zadná ţila svorového telesa.
vena posterior venae dextrae superioris – zadná ţila pravej hornej pľúcnej ţily.
vena posterior corporis callosi – ţila, kt. drénuje zadný povrch corpus callosum do v. cerebralis
major.
vena posterior septi pellucidi – v. septi pellucidi posterior, zadná ţila priezračnej priehradky, kt.
drénuje septum pellucidum posterius do v. thalamostriata superior.
vena posterior ventriculi sinistri cordis – v. ventriculi sinistri posterior cordis.
vena precentralis cerebelli – predcentrálna mozočková ţila, vychádza z fissura cerebellaris
praecentralis a prebieha dopredu a nahor k vrcholu (culmen), končiac sa vo v. cerebralis major.
venae prefrontales – vv. cerebrales superiores superficiales, predčelové ţily, kt. drénujú prefrontálnu
mozgovú kôru.
vena prepylorica – predvrátniková ţila, sprevádza a. praepylorica, prebieha nahor nad predný povrch
junkcie medzi pylorom a dvanástnikom a vlieva sa do v. gastrica dextra; →v. portae.
vena profunda – hĺbková ţila.
venae profundae cerebri – vv. cerebri profundae, hlboké mozgové ţily, drénujú vnútorné oblasti
mozgových pologúľ.
venae profundae clitoridis – hlboké ţily dráţdca, malé ţily, kt. sa vlievajú vo plexus venosus
vesicalis.
vena profundae faciei – v. p. facialis, v. faciei profunda, tvárová hĺbková ţila, drénuje krv z plexus
pterygoideus do v. facialis.
vena profundae femoris – hĺbková ţila stehna, sprevádza priebeh a. femoris profunda a vlieva sa do
v. femoralis.

vena profunda linguae – hĺbková ţila jazyka, drénuje krv z hĺbky jazyka a spája sa s v. sublingualis
utvárajú v. comitans n. hypoglossus.
venae profundae membri inferioris – hĺbkové ţily dolnej kočnatiny – ţily drénujúce dolnú končatinu,
sprevádzajú homonymné artérie a voľne anastomozujú s povrchovými ţilami; hlavná hlboká ţila je
v. femoralis a v. poplitea.
venae profundae membri superioris – hĺbkové ţily hornej končatiny, drénujú hornú končatinu,
sprevádzajú homonymné artérie a voľne anastamozujú s povrchovými ţilami; zahrňujú v. brachialis,
v. ulnaris a v. radialis, ako aj ich prítoky, všetky sa vlievajú do v. axillaris.
venae profundae penis – hĺbkové ţily pohlavného údu, sprevádzajú priebeh homonymných tepien a
vlievajú sa do v. dorsalis penis.
vena pubica – lonová ţila; →ramus pubicus.
vena pudenda – ohanbová ţila.
venae pudendae externae – vonkajšie ohanbové ţily, sprevádzajú a. pudendalis externa a vlievajú
sa do v. saphena magna.
vena pundenda interna – vnútorná ohanbová ţila, sprevádza a. pudenda interna a vlieva sa do v.
iliaca interna.
venae pulmonales – pľúcne ţily, štyri ţily, kt. odvádzajú oxygenovanú krv z pľúc do ľavej predsiene
srdca.
vena pulmonalis dextra inferior – v. pulmonalis inferior dextra, pravá dolná pľúcna ţila, kt. odvádza
krv z dolného laloka pravých pľúc [z hornej (apikálnej) vetvy a spoločnej, hornej a dolnej bazálnej
ţily].
vena pulmonalis dextra superior – pravá horná pľúcna ţila, v. p. superior dextra, ţila, kt. odvádza
krv z horného a stredného laloka pravých pľúc [z hornej (apikálne), prednej a zadnej vetvy a
strednej lobárnej vetvy] do ľavej predsiene srdca.
vena pulmonalis sinistra inferior – v. p. superior sinistra – ľavá dolná pľúcna ţila, odvádza krv z
horného laloka ľavých pľúc (z apikoposteriórnej, prednej a lingulárnej vetvy) do ľavej predsiene
srdca.
vena pulmonalis sinistra superior – v. p. superior sinistra, ľavá horná pľúcna ţila, odvádza krv z
horného laloka ľavých pľúc (z apikoposteriórnej, prednej a lingulárnej vetvy) do ľavej predsiene
srdca.
vena pylorica – vrátniková ţila.
venae radiales – vretenné ţily, sprevádzajú a. radialis, kt. sa vlievajú do v. brachialis.
vena recessus lateralis ventriculi quarti – ţila bočného záhybu IV. Komory, malá ţila, kt. vychádza
z tonsilla cerebelli a prebieha v laterálnom recese IV. mozgovej komory a vlieva sa do v. petrosa.
vena rectalis – konečníková ţila.
venae rectales inferiores – vv. haemorrhoidalies inferiores, dolné konečníkové ţily, drénujú dolnú
konečníkovú spleť do v. pudendalis interna.
venae rectales mediae – stredné konečníkové ţily, drénujú plexus rectalis a vlievajú sa do v. iliaca
interna a v. rectalis superior.

vena rectalis superior – v. haemorrhoidalis superior, horná konečníková ţila, drénuje hornú časť
plexus rectalis do v. mesenterica inferior a utvára spojenie medzi portálnym a systémovým obehom;
→vena portae.
venae renales (renis) – obličkové ţily, zahrňujú vv. interlobaris, vv. arcuatae, vv. interlobularis, a
venulae rectae.
vena retromandibularis – v. facialis posterior, zásanková ţila, prebieha v hornej časti priušnice za
krčkom sánky, vzniká spojením v. maxillaris a v. temporalis superficialis, prebieha dole ţľazou,
komunikuje s v. facialis, vystupuje zo ţľazy, spája sa v. auricularis posterior a tvorí v. jugularis
externa.
venae revehentes – lanáliky vo včasnom embryovom štádiu, odvádzajú krv zo sínusoidov pečene do
sinus venosus a neskôr z nich vznikajú vv. hepaticae.
vena sacralis – kríţová ţila.
venae sacrales laterales – bočné kríţové ţily, sprevádzajú rovnomenné tepny, pomáhajú tvoriť
plexus sacraslis lateralis a vlievajú sa do v. iliaca interna al. v. glutaealis superior.
vena sacralis media (mediana) – stredová kríţová ţila, sprevádza a. sacralis media a vlieva sa do v.
iliaca communis; →vena portae.
vena saphena – skrytá ţila.
vena saphena accessoria – vedľajšia skrytá ţila, keď je prítomná drénuje mediálne a zadné
povrchové časti stehna a vlieva sa do v. saphena magna.
vena saphena magna – veľká skrytá ţila; najdlhšia ţila v tele, siaha od dorsum pedis skoro po lig.
inguinale, kde sa vlieva do v. femoralis; vv. superficiales membri inferioris.
vena saphena parva – malá skrytá ţila; vv. superficiales membri inferioris.
vena scapula dorsalis – vetva v. subclavia.
vena scapularis dorsalis – zadná lopatková ţila, vlieva sa do v. subclavia.
venae sclerales – prítoky vv. ciliares anteriores, kt. drénujú skléru.
vena scrotalis – miešková ţila.
venae sclerales – bielkové ţily, prítoky predných bielkových ţíl, kt. drénujú bielko.
venae scrotales anteriores – predné mieškové ţily, drénujú krv z prednej strany mieška do v.
pudenda externa.
venae scrotales posteriores – zadné mieškové ţily, malé ţilové vetvy z mieška, kt. sa vlievajú do
plexus venosus vesicalis.
vena septi pellucidi anterior – v. anterior septi pellucidi.
vena septi pellucidi posterior – v. posterior septi pellucidi.
venae sigmoideae – ţily esovitého čreva, odvádzajú krv z colon sigmoideum a vlieva sa do v.
mesenterica inferior; →vena portae.
vena spermatica – semenníková ţila, ţila, kt. drénuje krv vo semenníkov a nadsemenníkov, tvorí
plexus pampiniformis funiculi spermatici a sprevádza a. spermatica interna; ţila vpravo sa vlieva do
v. cava inferior, vľavo do v. renalis sinistra..
venae spinales – rr. spinales, miechové ţily (vetvy), vlievajú sa do vv. intercostales posteriores.

venae spinales anteriores – skupina pozdĺţnych ţíl, kt. tvoria spleť na dorzálnom povrchu mie-chy,
zahrňuje v. madiana leţiacu pred fissura mediana anterior a dve vv. anterlolaterales, kt. leţia trocha
vzadu za prednými nervovými koreňmi.
venae spinales externae anteriores – vv. spinales anteriores/posteriores, predné miechové ţily,
malé longitudinálne ţily drénujúce krv zo zadnej časti pia mater miechy.
venae spinales externae posteriores – vv. spinales anteriores/posteriores, malé longitudinálne ţily
drénujúce krv zo zadnej časti pia mater miechy.
venae spinales posteriores – zadné miechové ţily, skupina longitudinálnych, obyčajne
prerušovaných ţíl, kt. tvoria spleť na zadnom povrchu miechy, zahrňujú v. mediana leţiacu za
zadnou mediálnou priehradkou a 2 posterolaterálne ţily, kt. leţia za zadnými nervovými koreňmi.
vena spiralis modioli – špirálová ţila vretienka, prítok vv. labyrinthinae.
vena splenica – v. lienalis, slezinová ţila, prebieha zľava doprava k cauda pancreatis, kde sa spája s
v. mesenterica superior, s kt. tvorí →vena portae.
venae stellatae renis – venulae stellatae renis.
venae striatae – vv. thalamostriatae inferiores.
vena sternocleidomastoidea – kývačová ţila, sprevádza priebeh homonymnej artérie a vlieva sa do
v. jugularis interna.
vena stylomastoidea – násadcovohlávková ţila, sprevádza a. stylomastoidea a vlieva sa do v.
retromandibularis.
vena subclavia – podkľúčna ţila, je pokračovaním v. axillaris ako hlavný ţilový kmeň hornej
končatiny, sprevádza a. subclavia a spája sa s v. jugularis interna, s kt. tvorí v. brachiocephalica..
vena subcostalis – podrebrová ţila, sprevádza a. subcostalis, kt. sa spája s v. lumbalis ascendens a
tvorí vpravo v. azygos a vľavo v. hemiazygos.
venae subcutaneae abdominis – podkoţné brušné ţily, podkoţné ţily brušnej steny.
vena sublingualis – podjazyková ţila, sprevádza a. sublingualis a vlieva sa do v. lingualis.
vena submentalis – podbradová ţila, kt. sleduje a. submentalis a vlieva sa do v. facialis.
vena subscapularis – podlopatková ţila, vlieva sa do v. axillaris.
vena superficialis – povrchová ţila.
venae superficiales cerebri – vv. cerebri superficiales, povrchové mozgové ţily, drénujú povrchy
mozgových pologúľ, zahrňujú v. cerebralis superior, inferior et media a ich prítoky.
venae superficiales membri inferioris – povrchové ţily dolnej končatiny, kt. drénujú dolnú končatinu,
nachádzajú sa bezprostrednej pod koţou, voľne anastomozujú s hlbokými ţilami; hlavné povrchové
ţily sú v. saphena magna et parva.
vena superficialdes membri superioris – povrchiové ţily hornej končatiny, drénujú hornú končatinu;
nachádzajú sa bezprostredne pod koţou a voľne anastomozujú s hlbokými ţilami; patrí sem v.
basilica, v. cephalica, v. cubitalis media a v. antebrachii a ich prítoky; všetky sa vlievajú do v.
axillaris.
vena superior – horná ţila.
venae superiores cerebri – horné mozgové ţily; 8 – 12 povrchových mozgových ţíl (prefrontálna,
frontálna, parietálna a okcipitálna), kt. drénujú hornú, laterálnu a mediálnu povrch mozgu pozdĺţ
fissura cerebri longitudinalis.

venae superiores cerebelli – horné mozočkové ţily, drénujú horný povrch mozočkovej pologule a
vlievajú sa do sinus petrosus transversus al. superior.
vena superior dextra venae pulmonalis dextra inferioris

– horná ţila dolnej pľúcnej ţily.

vena superior venae pulmonalis sinistrae inferioris – horná ţila ľavej dolnej pľúcnej ţily
vena superior vermis – v. vermis superior, horná ţila červu, drénuje horný povrch mozočka; prebieha
dopredu a mediálne cez vermis sup. a vlieva sa do sinus rectus al. v. cerebri magna.
vena supraorbitalis – ţila, kt. prebieha dole na čele laterálne od v. supratrochlearis, spája sa s ňou
pri koreni nosa a tvorí v. angularis.
vena suprarenalis – v. adrenalis, nadobličková ţila.
vena suprarenalis dextra – v. adrenalis dx., pravá nadobličková ţila, drénuje krv z pravej nadobličku
do v. cava inferior.
vena suprarenalis sinistra – v. adrenalis sin., ľavá nadobličková ţila, odvádza krv z ľavej nadobličky
do v. renalis sinistra.
vena suprascapularis – v. transversa scapulae, nadlopatková ţila, kt. sprevádza homonymnú tepnu
(niekedy sú dve a spájajú sa), vlievajú sa obyčajne do v. jugularis externa al. v. subclavia.
vena supraorbitalis – nadočnicová ţila, vetva v. facialis.
venae supratrochleares – vv. frontales, nadkladkové ţily, dve ţily, kt. sa začínajú v ţilovej spleti
vysoko na čele a zostupujú ku koreňu nosa, kde sa spájajú s v. supraorbitalis a tvoria v. angularis.
venae surales – lýtkové ţily, ţily predkolenia, kt. vystupujú s aa. surales a drénujú krv z lýtka do v.
poplitealis.
venae temporales – spánkové ţily, vlievajú sa do povrchových mozgových ţíl.
vena temporalis media – stredná spánková ţila, kt. vychádza zo substancie m. temporalis a prebieha dole pod fasciou k jazylke, ktorou preniká a spája sa s v. temporalis superficialis.
venae temporales profundae – hĺbkové spánkové ţily, kt. drénujú hĺbkovú časť m. temporalis
a vlievajú sa do plexus pterygoideus.
venae temporales superficiales – povrchové spánkové ţily, drénujú laterálnu časť vlasatej časti v
čelovej a spánkovej oblasti, prítoky tvoria jedinú povrchovú v. temporalis pred ušnicou pod jazylkou.
vena terminalis – konečná ţila; v. thalamostriata superior.
vena testicularis – semenníková ţila.
vena testicularis dextra – pravá semenníková ţila, drénujepravý plexus pampiniforis do v. cava
inferior.
vena testicularis sinistra – ľavá semenníková ţila, drénuje ľavý plexus pampiniformis do ľavej v.
renalis.
venae thalamostriatae inferiores – vv. striatae, dolné lôţkovoprúţkové ţily, prebiehajú cez
substantia perforata anterior a spájajú sa s v. cerebralis profunda media a v. cerebralis anterior za
vzniku v. basalis.
vena thalamostriata superior – v. terminalis, horná lôţkovoprúţková ţila, hraničná ţila, odvádza krv
z corpus striatum a talamu a spája sa s v. chorioidea utvárajúc v. cerebralis media.
vena thoracica (thoracalis) – hrudníková ţila.

venae thoracica internae – vv. mamariae internae, vnútorné hrudníkové ţily, párové ţily tvorené
junkciou vv. concomi-tantes a. thoracica interna na obidvoch stranách.
vena thoracica lateralis – bočná hrudníková ţila, veľká ţila, kt. sprevádza a. thoracica lateralis a
drénuje krv do v. axillaris.
vena thoraco-acromialis – hrudníkovonadplecková ţila, sprevádza homonymnú tepnu a vyúsťuje do
v. subclavia.
vena thoracodorsalis – chrbtovohrudníková ţila, vlieva sa do v. axillaris.
venae thoraco-epigastricae – hrudníkovonadbrušné ţily, dlhé pozdĺţne povrchové ţily v
anterolaterálnom podkoţnom tkanive trupu, kt. vyúsťujú hore do laterálnej hrudníkovej ţily a dole do
v. femoralis.
venae thymicae – ţily detskej ţľazy, malé vetvy z týmusu, kt. vyúsťujú do ľavej v. brachicephalica.
vena thyroidea – štítna ţila.
vena thyroidea ima – nekonštantná ţila utvorená vysokou junkciou pravej a ľavej dolnej štítnej ţily,
vlieva sa do ľavej v. brachiocephalica.
venae thyroideae inferiores – dolné štítne ţily, pravá a ľavá, drénujú plexus thyreoideus do ľavej a
pravej v. brachiocephalica; niekedy sa spájajú do spoločného kmeňa a vyúsťuje do ľavej v.
brachiocephalica.
venae thyroideae mediae – stredné štítne ţily, ţily, kt. drénujú krv zo štítnej ţľazy do v. jugularis
interna.
vena thyroidea superior – horná štítna ţila, ţila, kt vychádza z hornej časti štítnej ţľazy na obidvoch
stranách, vlieva sa do v. jugularis interna, príp. spolu s v. facialis.
venae tibiales – píšťalové ţily.
venae tibiales anteriores – predné píšťalové ţily, sprevádzajú a. tibialis anterior, spájajú sa s vv.
tibiales posteriores a tvoria v. poplitea.
venae tibiales posteriores – zadné píšťalové ţily, sprevádzajú a. tibialis posterior, spájajú sa s vv.
tibilaes anteriores a tvoria v. poplitea.
venae tracheales – priedušnicové ţily, malé vetvy, kt. drénujú krv z priedušnice do v.
brachiocephalica.
venae transversae cervicis – vv. transversae colli, priečne ţily krku, kt. sprevádzajú a. transversae
cervicis a vyúsťujú do v. subclavia.
vena transversa faciei (facialis) – priečna ţila tváre, kt. prebieha späť s a. transversa faciei pod
jarmovým oblúkom a spája sa s v. retromandibularis.
vena transversa scapulae – priečna ţila lopatky, v. suprascapularis.
venae trunci encephalici – vv. mesencephalicae, ţily mozgového kmeňa, drénujú mozgový kmeň a
vyúsťujú do v. basalis al. v. cerebralis magna; v. pontomesencephalica anterior, v. pontis, v.
medullae oblongatae, v. recessus lateralis ventriculi quarti.
venae tympanicae – bubienkové ţily, malé ţily z bubienkovej dutiny, kt. prechádzajú cez fissura
petrotympanica, otvárajú sa do splete okolo temporomandibulárneho skĺbenia a vyúsťujú do v.
retromandibularis.
venae ulnares – lakťové ţily, ţily sprevádzajúce a. ulnaris, kt. sa spájajú s vv. radiales v lakti a tvoria
vv. brachiales.

vena umbilicalis – pupková ţila, starší názov párových ţíl, kt. odvádzajú krv z chória do sinus
venosus a srdca vo včasnom štádiu embrya; obidve splývajú a jediná perzistujúci pupkový povrazec
odvádza všetku krv z placenty do ductus venosus plodu.
vena umbilicalis sinistra – ľavá pupková ţila, vzniká fúziou atrofovanej pravej pupkovej ţily s ľavou
pupkovou ţilou, kt. odvádza všetku krv z placenty do ductus venosus; →vena portae.
vena uncalis – v. unci, hákovitá ţila, drénuje krv z unkusu do ipsilaterálnej v. cerebralis inferior.
venae uterinae – maternicové ţily, kt. drénujú plexus uterinus do vv. iliacae internae.
venae vasorum – malé ţilky, kt. odvádzajú krv z tkaniva, tvoriaceho steny krvných ciev.
venae ventriculares cordis – ţily srdcových komôr.
vena ventricularis inferior – dolná komorová ţila, drénuje temporálny lalok do v. basalis.
venae ventriculares dextri anteriores – vv. cardiacae anteriores, predné ţily pravej komory, malé
ţilky, kt. drénujú krv z ventrálne steny pravej komory a ústia do pravej predsiene.
vena ventricularis lateralis – v. lateralis atrii.
vena ventricularis lateralis medialis – v. medialis atrii.
vena ventricularis posterior – zadná ţila ľavej komory, kt. drénuje krv zo zadného povrchu ľavej
komory do sinus coronarius.
vena ventriculi sinistri – zadná ţila ľavej komory.
vena vermis inferior – v. inferior vermis.
vena vermis superior – v. superior vermis.
vena vertrebralis – chrbticová ţila, vychádza z plexus venosus suboccipitalis, prechádza spolu s a.
vertebralis cez foramina proc. transversi horných 6 krčných stavcov a vlieva sa do v.
brachiocephalica.
vena vertebralis accessoria – ţila, kt. niekedy vychádza zo splete, utvorenej z vertebrálnych ţíl
obklopujúcich a. vertebralis, zostupuje spolu s v. vertebralis a vystupuje z foramen transverum 7.
krčného stavca a vyúsťuje do v. brachiocephalica.
vena vertebralis anterior – predná chrbticová ţila, drobná ţila, kt. sprevádza a. cervicalis ascendens.
Vychádza z plexus venosus, kt. prilieha ku kraniálnejšiemu proc. transversus a zostupuje a končí sa
vo v. vertebralis.
venae vesicales – mechúrové ţily, prebiehajú od plexus vesicalis do v. iliaca interna.
venae vestibulares –vetvy drénujúce krv z vestibula do vv. labyrinthinae.
venae vorticosae – vv. ciliares posteriores, vv. choroideae oculi, vírovité ţily, štyri ţily, kt. prenikajú
sklérou a odvádzajú krv z v. chorioidea do v. ophthalmica superior.

Obr. 1. Venae I. 2 – vv. pulmonales (ţily, kt. vedú krv z pľúc do ľavej predsiene srdca); 3 – vv. pulmonales
dextrae (dve pravostarnné pľúcne ţily; niekedy sa spájajú do jednotného kmeňa); 4 – v. pulmonalis dextra
superior (pravá horná pľúcna ţila z horného a stredného laloka); 5 – r. apicalis (vetva z apikálneho segmentu);
6 – pars intrasegmentalis (prítok predchádzajúcej vetvy z apikálneho segmentu); 7 – pars intersegmentalis
(prítok uloţený medzi apikálnym a zadným segmentom); 8 – r. anterior (predná vetva, kt. prichádza zo
segmentum anterius); 9 – pars intrasegmentalis (prítok zo segmentum anterius); 10 – pars intersegmentalis
(prítok uloţený medzi segmentum anterius horného a segmentum laterale stredného laloka); 11 – r. posterior
(zadná vetva, kt. prichádza zo segmentum posterius); 12 – pars infralobularis (prítok zo segmentum posterius);
13 – pars intralobaris (pars intersegmentalis, prítok uloţený medzi segmentum posterius a segmentum apicale
horného laloka); 14 – r. labii medii (vetva zo stredného laloka); 15 – pars lateralis (prítok zo segmentum laterale
stredného laloka); 16 – pars medialis (prítok zo segmentum mediales stredného laloku); 17 – v. pulmonalis
dextra inferior (pravá dolná pľúcna ţila v pravého dolného laloka); 18 – r. superior (vetva zo segmentum
superius dolného laloka); 19 – pars intrasegmentalis (prítok zo segmentum superius dolného laloka); 20 – pars
intersementalis (prítok uloţený medzi segmentum superius a segmentum basale posterius); 21 – v. basalis
communis (spoločná ţila z bazálnych segmentov pravých pľúc); 22 – v. basalis superior (spoločná ţila z
bazálnych se); 23 – r. basalis anterior (prítok z predného a čiastočne z laterálneho bazálneho segmentu); 24 –
pars intrasegmentalis (prítok z predného bazálneho semgnetu); 25 – pars intersegmentalis (ţilová vetva medzi
predným a laterálnym bazálnym segmentom); 26 – v. basalis inferior (ţila zo zadného bazálneho segmentu);
27 – vv. pulmonales sinistrae (dve ľavostranné pľúcne ţily; niekedy sa spájajú do jednotného kmeňa); 28 – v.
pulmonalis sinistra superior (ľavá horná pľúcna ţila z ľavého horného laloka); 29 – r. apicoposterior (vetva zo
segmentum apicoposterius); 30 – pars intrasegmentalis (prítok zo segmentum apicoposterius); 31 – pars
intersegmentalis (vetva uloţená medzi segmentunm apicoposterius a segmentum anterius); 32 – r. anterior
(vetva zo segmentum anterius); 33 – pars intrasegmentalis (prítok vychádzajúci zo segmentum anterius); 34 –
pars intersegmentalis (vetva medzi segmentum anterius a segmentum lingulare superius) (podľa Faneisa,
1996)

Žily ľavých pľúc

V. brachiocephalica dextra et sinistra

Žily srdca
Obr. 2. Venae II. 1 – r. lingularis (vetva ľavej hornej pľúcnej ţily, spoločná pre obidva lingulárne segmenty); 2 –
pars sup. (vetva zo segmentum lingulare superius); 3 – pars inf. (vetva zo segmentum lingulare inferius); 4 – v.
pulmonalis sin. inf. (ľavá dolná pľúcna ţila, z ľavého dolného laloka); 5 – r. sup. (vetva z apikálneho segmentu
dolného laloka); 6 – pars intrasegmentalis (prítok zo segmentum apicale dolného laloka); 7 – pars
intersegmentalis (vetva uloţená laterálne medzi apikálnym segmentom a segmentum basale ant., mediálne
medzi apikálnym segmentom a segmentum basale post.); 8 – v. basalis communis (spoločný kmeň pre bazálne
segmenty; vzniká sútokom v. basalis sup. et inf.); 9 – v. basalis sup. (horná bazálna ţila; spája r. basalis ant. s
v. basalis communis); 10 – r. basalis ant. (prítok do v. basalis sup. zo segmentum basale ant.); 11 – pars
intrasegmentalis (vetva z predného bazálneho segmentu); 12 – pars intersegmentalis (vetva medzi segmentum
basale med. et lat.); 13 – v. basalis inf. (vetva do v. basalis communis zo segmentum basale post.); 14 – vv.
cordis (ţily srdcovej steny); 15 – sinus coronarius (zberný ţilový kmeň na zadnej stene srdca; ústie do pravej
predsiene; začína sa pri vústení v. obliqua atrii sin. do v. coronaria sin.); 16 – v. interventricularis ant. (prebieha

v sulcus interventricularis ant.); 16a – v. coronaria sin. (pokračovanie v. interventricularis ant. v sulcus
coronarius ľavej strany); 17 – v. ventriculi sin. posterior (ide o ľavého okraja srdca nahor do v. cardis magna al.
do sinus coronarius); 18 – v. obliqua atrii sin. (malá ţila na zadnej stene ľavej predsiene, rudiment po
embryovom ductus Cuvieri ľavej strany); 19 – plica v. cavae sin. [riasa perikardu nadvihnutá pruhom väziva
medzi v. brachiocephalica sinistra (pri ústí v. intercostalis superior sinistra a v. obliqua atrii sinistri (zvyšok
embryovej v. cava superior sinistra – ductus Cuvieri); leţí pred ľavými pľúcnymi cievami, kt. môţe navzájom
spájať]; 20 – v. interventricularis post. (ide v sulcus interventricularis post. a vyúsťuje do sinus coronarius); 20a
– v. marginalis dextra (ţila na vonkajšom okraji pravej komory); 20b – v. coronaria dextra (prídavná ţila v 32 %
prípadov v sulcus coronarius pravej strany); 21 – v. cardiaca parva (v. cordis parva, prichádza z pravého okraja
srdca a pravým sulcus coronarius ide do sinus coronarius); 22 – v. ventriculi dextri ant. (1–3 menšie ţily na
prednej stene pravej komory, ústí do v. cardiaca parva al. samostatne priamo do pravej predsiene); 23 – vv.
cardiacae minimae (vv. cordis minimae Thebesii, malé ţily, kt. ústia priamo do srdcových dutín, najmä do
pravej predsiene); 24 – vv. atriales dextrae et sin. (prítoky zo stien predsiení); 25 – vv. ventriculares (malé
ţilové vetvy zo stien komôr); 26 – vv. atrioventriculares (prítoky z rozhrania predsiení a komôr); 27 – v. cava
sup. (horná dutá ţila); 28 – vv. brachiocephalica dextra et sin. (pravá a ľavá prítoková vetva do v. cava
superior; vznikajú kaţdá sútokom v. jugularis interna a v. subclavia); 29 – vv. thyreoideae inf. (ţily, kt. idú z
plexus thyreoideus impar, uloţeného pod štítnou ţľazou do v. brachiocephalica sin., niekedy aj do v.
brachiocephalica dextra); 30 – plexus thyreoideus impar (ţilová spleť pred tracheou, pod kaudálnym okrajom
štítnej ţľazy); 31 – v. laryngea inf. (ţila, kt ide od hrtana kaudálne do plexus thyreoideus impar) (podľa Faneisa,
1996)

A Žily v záhlavnej oblasti

B Hlboké žily hlavy

Obr. 3. Venae III. 1 – v. thyreoidea superior (ţila, kt. sprevádza a. thyreoidea superior; ústí do v. facialis al. v.
jugularis interna); 2 – vv. thyreoideae mediae (jedna al. viaceré ţily zo štítnej ţľazy do v. jugularis interna;
nemajú zodpovedajúce tepny; 3 – v. sternocleidodomastoidea (vedie z rovnomenného svalu do v. jugularis
interna al. v. thyreoidea superior); 4 – v. laryngea superior (ţila, kt. sprevádza a. laryngea superior; ústí do v.
thyreoidea superior); 5 – v. facialis (zadná vo vnútornom kútiku oka, leţí za a. facialis, potom pod glandula
submandibularis); 6 – v. angularis (začiatok v. facialis v očnom kútiku; vzniká spojením v. supratrochlearis a v.
supraorbitalis; anastomozuje s v. ophthalmica superior; je spojená cestou v. nasofrontalis s v. ophtalmica
superior a je obdobne bez chlopní; je teda moţná cesta infekcie z tváre do očnice a priestoru mozgu); 7 – vv.
supra-trochleares (v. frontalis, ţily mediálnej polovice čela, začínajú sa pri sutura coronalis, spájajú sa
navzájom a s v. angularis); 8 – v. supraorbitalis (prichádza z vonkajších partií čela a spája sa s vv.
supratrochleares); 9 – vv. palpebrales superiores(ţily z hornej mihalnice); 10 – vv. nasale externae (prichádzajú
z vonkajšej časti nosa); 11 – vv. palpebrales inferiores (ţily z dolnej mihalnice); 12 – v. labialis superior (ţila
hornej pery); 13 – vv. labiales inferiores (väčšinou viac ţíl z dolnej pery); 14 – v. profunda faciei (v. profunda

facialis, prichádza z plexus pterygoideus a ide po čeľusti dopredu do v. facialis); 15 – rr. parotidei (vetvy z
príušnice); 16 – v. palatina externa (ţila, kt privádza krv do v. facialis z oblasti tonzily z laterálnych častí
podnebia a steny hltana); 17 – v. submentalis (sprievodná ţila pri a. submentalis; anastomozuje s v.
sublingualis a s v. jugularis anterior); 18 – v. retromandibularis (siaha od sútoku početných ţíl pred ušnicou aţ k
v. facialis); 19 – vv. temporales superficialies (ţily sprevádzajúce a. temporalis superficialis); 20 – v. temporalis
media (vychádza z m. temporalis a vyúsťuje do vv. temporales superficiales); 21 – v. transversa faciei (ţila, kt.
sprevádza a. transversa faciei kaudálne pozdĺţ arcus zygomaticus); 22 – vv. maxillares (spájajú plexus
pterygoideus so začiatkom v. retromandibularis); 23 – plexus pterygoideus (ţilová spleť medzi m. temporalis a
m. pterygoideus medialis et lateralis, uloţená prevaţne okolo m. pterygoideus lateralis; má prítoky, uvedené
niţšie); 24 – vv. meningeae mediae (ţily, kt. sprevádzajú a. meningea media); 25 – vv. temporales porundae
(ţily, kt. sprevádzajú aa. temporales profundae); 26 – v. canalis pterygoidei (ţila, kt. sprevádza a. canalis
pterygoidei); 27 – vv. auriculares anteriores (ţilové vetvy od zvukovodu a ušnice); 28 – vv. parotideae (vetvy z
priušnice); 29 – vv. articulares (vetvy, kt. prichádzajú od temporomandibulárneho kĺbu); 30 – vv. tympanicae
(ţilové vetvy zo stredoušnej dutiny); 31 – v. stylomastoidea (ţila zo stredoušnej dutiny, kt. sprevádza n. facialis
z pars petrosa spánkovej kosti) (podľa Faneisa, 1996)

Hore vľavo ţily hlavy a krku, hore vpravo sinus durae matris na báze lebky; dole sinus durae matris v pravej
polovici lebkovej dutiny

Obr. 4. Venae IV. 1 – v. jugularis externa (vzniká spojením v. occipitalis a v. auricularis posterior; prebieha
medzi platyzmou a lamina superrficialis fasciae cervicalis; vyúsťuje väčšinou do v. subclavia); 2 – v. occipitalis
(ţila, kt. sprevádza a. occipitalis); 3 – v. auricularis posterior (ţila uloţená povrchovo za ušnicou); 4 – v.
jugularis anterior (začína sa vo výške jazylky a ústi do podbehnutia m. sternocleidomastoideus najčastejšie do
v. jugularis externa); 5 – arcus venosus v. jugularis anterior v spatium suprasternale; 6 – v. suprascapularis
(väčšinou 2 sprievodné ţily rovnomennej tepny); 7 – vv. transversae cervicis (ţily, kt. sprevádzajú a. transversa
cervicis); 8 – sinus durae matris (nestlačiteľné vnútrolebkové ţilové splavy, uloţené medzi dura mater a
vnútrolebkovým periostom; prijímajú krv odtekajúcu z mogzu a mozgových obalov a ústia do v. jugularis
interna); 9 – sinus transversus (začína sa v confluens sinuum a laterálne prechádza do sinus sigmoideus); 10 –
confluens sinuum(miesto vzájomných prepojení sinus sagittalis superior, sinus rectus, sinus occipitalis a sinus
transversus v mieste protuberantia occipitalis interna); 10a – sinus marginalis (leţí pri obvode foramen magnum
a spája ţilové splete vnútri lebky so spleťami chrbticového kanála); 11 – sinus occipitalis (začína sa zo ţilovej
splete pri foramen magnum a v úpone falx cerebri ide ku confluens sinuum); 12 – plexus basilaris (ţilová spleť
na klive, napojená na sinus cavernosus, sinus petrosi a na ţilové spelte chrbticového kanála); 13 – sinus
sigmoideus (nadväzuje na sinus transversus, opúšťa bočnú stenu lebky a esovite sa vinie k foramen jugulare);
14 – sinus sagittalis superior (prebieha v úpone falx cerebri a siaha od crista galli ku confluens sinuum); 15 –
lacunae laterales (malé priestranné výklenky zo sinus sagittalis superior); 16 – sinus sagittalis inferior (menší
sénus vo voľnom okraji falx cerebri; končí sa v sinus rectus); 17 – sinus rectus (začína sa na sútoku v. magna
cerebri a sinus sagittalis inferior a ide v mieste spojenia falx cerebri s tentorium cerebelli do confluens sinuum);
18 – sinus petrosus inferior (beţí po zadnej spodnej hrane skalnej kosti od sinus cavernosus do foramen
jugulare); 19 – vv. labyrinthales (vetvy, kt. vychádzajú z meatus acusticus internus do sinus petrosus inferior);
20 – sinus petrosus superior (ide od sinus cavernosus po hornej hranice skalnej kosti do sinus sigmoideus); 21
– sinus cavernosus (hubovitý ţilový priestor po obidvoch stranách sella turcica, do kt. o. i. ústia vv.
ophthalmicae; leţí v ňom a. carotis interna a n. abducens; v jeho bočnej stene prebiehajú hlavové nervy III, IV,
V1 a V2); 22 – sinus intercavernosi (spojky medzi pravým a ľavým sinus cavernosus pred hypofýzou a za ňou);
23 – sinus sphenoparietalis (menší splav pod okrami malých krídel klinovej kosti; ústi do sinus cavernosus); 24
– vv. diploicae (ţily uloţené v diploe kosti kalvy; prijímajú krv z dura mater a z kostí lebkového krytu a majú
spojenie do sinus durae matris, ako aj do povrchových ţíl hlavy); 25 – v. diploica frontalis (diploická ţila vpredu;
ústi do v. supraorbitalis a sinus sagittalis superior); 26 – v. diploica temporalis anterior (diploická ţila vpredu v
temporálnej oblasti, ústi do v. temporalis profunda a sinus sphenoparietalis); 27 – v. diploica temporalis
posterior (diploická ţila vzadu v temporálnej oblasti, vyúsťuje do v. auricularis posterior a do sinus transversus
); 28 – v. diploica occipitalis (najdorzálnejšia diploická ţila; vyúsťuje do v. occipitalis a do sinus transversus)
(podľa Faneisa, 1996)

Obr. 5. Venae V. 1 – vv. emissariae (ţilové spojky medzi sinus durae matris, diploickými ţilami a povrchovými
lebkovými ţilami); 2 – v. emissaria parietalis (ţilová spojka vo formaen parietale; spája sinus sagittalis superior
s jednou z vv. temporales superficiales); 3 – v. emissaria mastoidea (spojka vo foramen mastoideum; spája
sinus sigmoideus s v. occipitalis); 4 – v. emissaria condylaris (spája sinus sigmoideus s plexus venosus
vertebralis externus cestou canalis condylaris); 5 – v. emissaria occipitalis (spojka medzi confluens sinuum a v.
occipitalis); 6 – plexus venosus canalis hypoglossi (ţilová spleť v canalis hypoglossi medzi ţilovou spleťou pri
foramen magnum a v. jugularis interna); 7 – plexus venosus formamanis ovalis (ţilová spleť vo formane ovale,
kt. spája sinus cavernosus s plexus pterygoideus); 8 – plexus venosus caroticus internus (ţilová spleť v canalis
caroticus, kt. spája sinus cavernosus a plexus pterygoideus); 8a – vv. portales hypophysiales (ţily, kt.
odvádzajú krv z tepnových a kapilárnych sietí infundibula do kapilárnej siete adenohypofýzy); 9 – vv. cerebri
(mozgové ţily, bez chlopní, z kt. väčšina je v subarachnoidovom priestore; krv z nich odteká prevaţne do sinus
durae matris); 10 – vv. superficiales cerebri (povrchové mozgové ţily); 11 – vv. superiores cerebri (horné
povrchové ţily mozgovej hemisféry, kt. odtekajú do sinus sagittalis superior; prichádzajú z laterálnej, mediálnej
a prednej dolnej plochy hemisféry); 12 –vv. praefrontales (prichádzajú z frotnálneho pólu hemisféry a jeho
bazálnej plochy); 13 – vv. frontales (ţily z hornej tretiny čelového laloka hemisféry, kt. siaha aţ po sulcus
centralis); 14 – vv. parietales (ţily, kt. prichádzajú do sinus sagittalis superior z temenného laloka hemisféry);
15 – vv. occipitales (ţily, kt. prichádzajú do sinus transversus zo záhlavného laloka hemisféry); 16 – vv.
inferiores cerebri (ţily z bazálnych partií mozgu, kt. ústia do sinus cavernosus, sinus petrosi a do sinus
transversus); 17 – v. uncialis (ţila, kt. prichádza z uncus gyri hippocampi); 18 – v. media superficialis cerebri
(prichádza z dolných dvoch tretín lateralis do sinus cavernosus); 19 – v. anastomotica superior Trolardi (beţne
sa vyskytujúce spojenie z v. media superficialis cerebri do sinus sagittalis superior); 20 – v. anastomotica
inferior Labbéi (niekedy silnejšie spojenie z v. media superficialis cerebri do sinus transversus); 21 – vv.

profundi cerebri (mozgové ţily, väčšinou skryté); 22 – v. basalis Rosenthali (ide od substantia perforata anterior
pozdĺţ tractus opticus, potom okolo mozgového kmeňa dorzálne do v. magna cerebri); 23 – vv. anteriores
cerebri (sprevodné ţily pri a. cerebri anterior); 24 – v. media profunda cerebri (ţila, kt. sprevádza a. cerebri
media, začína sa na inzule a ústi do v. basalis); 25 – vv. insulares (začiatočné vetvy v. media profunda cerebri);
26 – (vv. thalamostriatae inferiores (vystupujú zo substantia perforata anterior; prichádzajú od ncl. caudatus a
ncl. lentiformis, aj od talamu a ústia do v. basalis al. v. media profunda cerebri); 27 – v. gyri olfactorii (prichádza
z oblasti trigonum oflactorium a oblasti pred ním); 28 – v. ventricularis inferior (ţila, kt. vystupuje vo výške crus
cerebri cez fissura chorioidea; prichádza z bielej hmoty spánkového laloka); 29 – v. chorioidea inferior (privádza
krv z hipokampu, gyrus dentatus a plexus chorioideus do v. basalis); 30 – vv. pedunculares (ţily z crura cerebri)
(podľa Faneisa, 1996)

Obr. 6. Venae VI. 1 – v. magna cerebri [Galeni] (krátka ţila medzi spojením vv. int. cerebri obidovch strán a
začiatkom sinus rectus); 2 – vv. int. cerebri (pravá a ľavá vnútorná mozgová ţila, kt. prebiehajú vo fissura
transversa mozgu medzi fornixom a talamom, resp, stropom III. mozgovej komory; začínajú sa pri foramen
interventriculare sútokom ďalších ţíl a končia sa spojením s druhostrannou ţilou vo v. magna cerebri); 3 – v.
chorioidea sup. (prebieha po celej dĺţke plexus chorioideus bočnej komory aţ k ústiu do v. int. cerebri pri
foramen interventriculars a prijíma vetvy z hipokampu, fornixu a corpus callosum); 4 – v. thalamostriata sup. (v.
terminalis, prebieha v uhle medzi talamom a ncl. caudatus – odtiaľ názov; neprijíma nijaké vetvy z talamu, ale z
celého svojho okolia a končí sa pri vústení v. chorioidea sup. do v. int. cerebri pri foramen interventriculare); 5 –
v. ant. septi pellucidi(ide z frontálnej bielej hmoty a genu corporis callosi v septum pellucidum do v.

thalamostriata); 6 – v. post. septi pellucidi (prichádza od stropu čelového rohu bočnej komory a často ústi do v.
int. cerebri); 7 – v. med. atrii ventriculi lat. (ţila z bielej hmoty temenného a záhlavného laloka, s priebehom v
mediálnej stene bočnej komory; ústi do v. int. cerebri pred odstupom záhlavného roku komory); 8 – v. atrii
ventriculi lat. (ţila z bielej hmoty temenného a záhlavného laloka; prebieha v laterálnej stene bočnej komory
pred odstupom jeho záhlavného rohu ústi do v. int. cerebri); 9 – vv. ncl. caudati (početné ţily z ncl. caudatus);
10 – vv. directae lat. (vetvy, kt. ústia zo steny bočnej komory priamo do v. int. cerebri); 11 – v. post. corporis
callosi (vetva, kt. prichádza do v. cerebri int. zo spodiny splenium corporis callosi); 12 – v. dorsalis corporis
callosi (dorzálna vetva, kt. ide z hornej plochy splenium corporis callosi); 13 – vv. trunci encephali (ţily z
mozgového kmeňa); 14 – v. pontomesencephalica ant. (ţila mozgového kmeňa, kt. vteká často do v. petrosa a
v. basalis, je pokračovaním v. medullae oblongatae a siaha aţ do fossa interpeduncularis); 15 – vv. pontis
(početné vetvy z ponsu do v. petrosa al. v. pontomesencephalica, medzi kt. niekt. zo ţíl ponsu tvorí
anastomózu); 16 – vv. medulllae oblongatae (kaudálne pokračovanie v. pontomesencephalica s prívodmi z
medulla oblongata); 17 – v. recessus lat. ventriculi IV (prichádzajú z recessus lat. IV. komory a ústia do sinus
petrosus inf.); 18 – vv. cerebelli (ţily mozočka); 19 – v. sup. vermis (prichádza z hornej časti vermis cerebelli a
ústi do v. magna cerebelli al. v. int. cerebri); 20 – v. inf. vermis (prichádza z dolnej časti vermis a ústi do sinus
rectus); 21 – vv. sup. cerebelli (prichádadzajú zo strany, hemisfér mozočka a ústia väčšinou do sinus
transversus); 22 – vv. inf. cerebelli (prichádzajú väčšinou z dolnej časti mozočkových hemisfér a ústia do
susedných ţilových splavov); 23 – v. praecentralis cerebelli (začína sa medzi lingulou a lobus centralis a ústi do
v. magna cerebri); 24 – v. petrosa (prichádza z oblasti flokula, môţe byť dosťhrubá; ústi do sinus petrosus sup.
al. sinus petrosus inf.); 25 – v. ophthalmica sup. (začína sa mediálne nad bulbom z v. nasofrontalis a ide cez
fissura orbitalis sup. do sinus cavernosus); 26 – v. nasofrontalis (spojka medzi v. ophthalmica sup. a spojením
v. supratrochlearis s v. angularis); 27 – vv. ethmoidales (vetvy z cellulae ethmoidales); 28 – v. lacrimalis(vetva
zo slznej ţľazy); 29 – vv. vorticosae (vv. chorioideae oculi, 4 al. 5 vetiev, kt. prechádzajú po stranách sklérou z
chorioidey do bulbu) (podľa Faneisa, 1996)

Obr. 7. Venae VII. 1 – vv. ciliares (ţily corpus ciliare, kt. vedú do ţíl okohybných svalov al. ţíl cievnaky); 2 – vv.
cliliares anteriores (sprievodné ţily rovnomenných tepien; vedú krv z corpus ciliare do ţíl očných svalov pri ich
úponoch); 2a – sinus venosus sclerae; 3 – vv. sclerales (tenké ţily, kt. prebiehajú najmä v predných úsekoch
skléry); 4 – v. centralis retinae (ţila, kt. sprevádza a. centralis retinae; vyúsťuje do v. ophthalmica superior al.
priamo do sinus cavernosus); 5 – vv. episclerales (ţilové vetvy na sklére, vedú do v. ophthalmica superior); 6 –
vv. palpebrales (ţilové vetvy z hornej mihalnice); 7 – vv. conjunctivales (ţily spojovky); 8 – v. ophthalmica
inferior (prichádza z dolnej mihalnice a slznej ţľazy a spája sa s v. ophthalmica superior, al. ide priamo do sinus
cavernosus, príp. plexus pterygoideus); 8a – vv. membri superioris (ţily hornej končatiny); 9 – v. subclavia (leţí
medzi m. scalnus anterior a m. sternocleidomastoideus a siaha od v. jugularis interna po vonkajší okraj 1.
rebra); 10 – vv. pectorales (ţily, kt. idú z oblasti mm. pectorales priamo do v. subclavia); 11 – v. scapularis
dorsalis (ţila sprevádzajúca a. scapularis dorsalis; vyúsťuje väčšinou do v. jugularis externa); 12 – v.
thoracoacromialis (ţila, kt. sprevádza a. thoracoacromialis, niekedy vúsťuje do v. subclavia); 13 –v. axillaris
(pokračuje do v. subclavia z periférie, siaha od vonkajšieho okraja 1. rebra po dolný okraj šľachy m. pectoralis
major); 13a – v. subscapularis, v. circumflexa scapulae, v. thoracodorsalis, v. circumflexa posterior humeralis,
v. circumflexa anterior humeralis (novo pomenované sprievodné ţily rovnomenných tepien); 14 – v. thoracica
lateralis (ţila, kt. sprevádza a. thoracica lateralis, uloţená na povrchu m. serratus anterior); 15 – vv.
thoracoepigastricae (podkoţné ţily bočnej steny hrudníka; sú súčasťou kolaterálneho spojenia medzi v. cava
superior a v. cava inferior); 16 – plexus venosus areolaris (ţilová spleť okolo prsníkovej hlávky); 17 – vv.
brachiales (ţily, kt. sprevádzajú a. brachialis); 18 – vv. ulnares (ţily, kt. sprevádzajú a. ulnaris); 19 – vv. radiales
(ţily, kt. sprevádzajú a. radialis); 19a – vv. interosseae anteriores (obyčajne 2 sprievodné ţily , kt. sprevádzajú
rovnomenné tepny); 19b – vv. interossaeae posteriores (obyčajne 2 ţily, kt. sprevádzajú rovnomenné tepny);
20 – v. cephalica (suprafasciálna ţila, kt. sa začína pri báze palca, prebieha v sulcus bicipitalis lateralis a
štrbinou medzi m. deltoideus a m. pectoralis major – trigonum deltoideopectorale; ide od hĺbky do v. axillaris);

21 – v. thoracoacromialis (ţila, kt. sprevádza a. thoracoacromialis, ústi do v. cephalica al. v. axillaris); 22 – v.
cephalica accessoria (začína sa z rete venosum dorsale manus a ide o chrbtovej strane predlaktia a potom
dopredu do v. cephalica); 23 – v. basilica (superficiálna ţila, kt. sa začína pri distálnom konci ulny; preráţa
fasciu ramena uprostred sulcus bicipitalis med. a ústi do v. brachialis); 24 – v. mediana cubiti (spojka medzi v.
cephalica a v. basilica, kt. ide zdola radiálne nahor a mediálne); 25 – v. mediana antebrachii (niekedy utvorená
ţila, kt. prebieha superficiálne uprostred medzi v. cephalica a v. basilica); 26 – v. mediana cephalica (vetva v.
mediana antebrachii, kt. ide do v. cephalica); 27 – v. mediana basilica (vetva v. mediana antebrachii, kt. ide do
v. basilica); 28 – rete venosum dorsale manus (podkoţná ţilová spleť na chrbte ruky); 29 – vv. intercapitales
(vv. intercapitulares, spojky dorzálnych a palmárnych ţíl ruky, kt. prebiehajú medzi hlavicami metakarpov); 30 –
arcus venosus palmaris superficialis (ţila, kt. sprevádza arcus palmaris superficialis); 31 – vv. digitales
palmares (ţily na flexorových stranách prstov); 32 – arcus venosus palmaris profundus (ţila, kt. sprevádza
arcus palmaris profundus); 33 – vv. metacarpales dorsales (3 ţily, kt. ústia do rete venosum dorsale manus;
prichádzajú zo 4 ulnárnych prstov.); 34 – vv. metacarpales palmares (ţily, kt. sprevádzajú aa. metacarpales
palmares; vúsťujú do arcus venosus palparis profundus) (podľa Faneisa, 1996)

A Žily na zadnej stene
hrudníka a brucha

B Plexus venosi vertebrales

C Vena cava inferior

Obr. 8. Venae VIII. 1 – v. azygos (nepárna ţila, prebieha pri chrbtici, začína sa ako v. lumbalis ascendens a vo
výške Th4 al. Th5 ústi zozadu do v. cava superior krátko pred jej vstupom do perikardu); 1a – arcus v. azygos
(ohyb ţily pred jej vústením do v. cava superior); 2 – v. intercostalis superior dextra (začína sa spojením 2. a 3.
(4.) pravostrannej interkostálnej ţily) a ústi do v. azygos; 3 – v. hemiazygos (pokračuje väčšinou z ľavej v.
lumbalis ascendens, prijíma ľavé vv. intercostales IX – XI a ústi do v. azygos, obyčajne vo výške Th 9–10); 4 – v.
hemiazygos accessoria (prijíma ľavé vv. intercostales IV–VIII a ústi spolu s v. hemiazygos al. samostatne do v.
azygos; môţe tieţ prijať prvé 3 vv. intercostales, a anastomozuje potom s v. brachiocephalica sinistra); 5 – vv.
oesophageales (vetvy prichádzajúce z paţeráka do v. azygos); 6 – vv. bronchiales [ţily od bronchov (nutritívny
obeh) do v. azygos al. do v. hemiazygos accessoria]; 7 – vv. pericardiales (vetvy od perikardu do v. azygos, v.
cava superior al. do v. brachiocephalica); 8 – vv. mediastinales (malé vetvy z mediastína; idú sčasti aj do v.
cava superior); 9 – vv. phrenicae superiores (malé vetvy od zadného pseku hornej plochy bránice); 10 – v.
lumbalis ascen- dens (vzostupná ţila zodpovedajúca brušnému úseku v. azygos vpravo a v. hemiazygos vľavo;
tvorí spojku s v. cava inferior cez v. iliaca communis); 11 – vv. lumbales (1. a 2. segmentová bedrová ţila, kt.

ústia do v. lumbalis ascendens); 12 – v. subcostalis (segmentová ţila pod 12. rebrom; od jej vústenia nahor sa
pozdĺţna ţila označuje vpravo ako v. azygos, vľavo ako v. hemiazygos); 13 – vv. intercostales posteriores
(zadné úseky 4. aţ 11. interkostálnej ţily, kt. ústia do v. azygos al. v. hemiazygos a v. hemiazygos accessoria);
14 – r. dorsalis (vetva interkostálnej ţily, kt. prchádza z chrbticového svalstva a koţe chrbta); 15 – v.
intervertebralis (vetva, kt. prichádza z foramen intervertebrale); 16 – r. spinalis (vetva z miechy a jej obalov);
16a – vv. columnae vertebralis (ţily chrbtice); 17 – plexus venosus vertebralis externus anterior/posterior
(ţilové splete pozdĺţ chrbtice, pred telami stavcov a za stavcovými oblúkmi); 18 – plexus venosus vertebralis
internus anterior/posterior (ţilové splete po prednej a zadnej stene chrbticového kanála, medzi dura mater a
periostom, príp. väzmi); 19 – vv. basivertebrales (ţily v tele stavca; zbierajú sa zozadu a ústia do plexus
venosus vertebralis internus anterior); 20 – vv. medullae spinalis (ţilová spleť v subarachnoidovom priesotre, kt.
odvádza krv z miechy); 20a – vv. spinales anteriores (kraniálne sa spájajú so ţilovou sieťou ponsu, kaudálne
sa zbierajú do pozdĺţneho kmeňa pri fissura mediana anterior); 21 – v. cava infe aorty, prechádza bránicou a
ústi do pravej predsiene srdca); 22 – vv. phrenicae inferiores (ţily, kt. sprevádzajú a. phrenica inferior); 23 – vv.
lumbales (3. a 4. segmentová bedrová ţila; ústia priamo do v. cava inferior); 24 – vv. hepaticae (krátke ţily z
vnútra pečene); 25 – vv. hepaticae dextrae (ţily z pravého laloka pečene); 26 – vv. hepaticae intermediae (ţily
z lobus caudatus); 27 – vv. hepaticae sinistrae (ţily za ľavého laloka pečene); 28 – vv. renales (obličkové ţily,
pravá a ľavá); 28a – vv. capsulares (ţilová spleť v tukovom puzdre obličiek; anastomozujú s okolitými ţilami a s
vv. stellatae, môţu utvárať kolaterálny obeh); 29 – v. suprarenalis sinistra (v. adrenalis sinistra, ţila z ľavej
nadobličky); 30 – v. testicularis sinistra (ţila z ľavého semenníka); 31 – v. ovarica sinistra (ţila z ľavého
vaječníka); 32 – v. suprarenalis dextra (v. adrenalis dextra, ţila z pravej nadobličky; ústi väčšinou do v. cava
inferior); 33 – v. testicularis dextra (ţila z pravého semenníka; ústi priamo do v. cava inferior); 34 – v. ovarica
dextra (ţila z pravého vaječníka; ústi priamo do v. cava inferior); 35 – plexus pampiniformis (ţilová spleť
semenného povrazca, okolo ductus deferens) (podľa Faneisa, 1996)

Vena portae hepatis

Žily pečene plodu zozadu zdola

Obr. 9. Venae IX. 1 – portae hepatis (vrátnicová ţila, privádza krv z nepárových orgánov brušnwej dutiny do
pečene; má d§ôleţité anastomózy so ţilami paţeráka, s plexus venosus rectalis a s povrchovými ţilami
brucha); 2 – ramus dexter (hrubšia a kratšia vetva, delí sa v pravom laloku pečene aţ na vv. interlobulares); 3 –
ramus anterior (vetva k prednej časti pravého laloka pečene); 4 – ramus posterior (vetva k zadnej časti pravého
laloka pečene); 5 – ramus sinister (tenšia a dlhšia vetva, zásobuje ľavý lalok, lobus caudatus a lobus
quadratus); 6 – pars transversa (začiatočný úsek r. sinister, kt. prebieha naprieč v porta hepatis); 7 – rr. caudati
(vetvy do lobus caudatus); 8 – pars umbilicalis (sagitálne pokračovanie r. sinister v ľavom pečeňovom laloku); 9
– dectus venosus (vývojový termín, embryová ţila spájajúca ľavú v. umbilicalis s v. cava inferior; krv bohatá na
kyslík, kt. tade prúdi obchádza pečeň a cestou v. cava ide do pravej predsiene srdca); 10 – lig. venosum
(väzivový zvyšok po ductus venosus vo fissura lig. venosi, medzi lobus sinister a lobus caudatus); 11 – rami
laterales (vetvy do lobus quadratus a do časti lobus caudatus); 12 – v. umbilicalis sinistra (vývojový termín,
embryová a fetálna pupková ţila; v pečeni sa pripája do v. portae, ako aj prevádza krv pomocou ductus
venosus do v. cava inferior a tade o pravej predsiene srdca); 13 – lig. teres hepatis (väzivový pás, zvyšok po v.
umbilicalis sinistra); 14 – rr. mediales (vetvy z pars umbilicalis do predných úsekov ľavého laloka pečene); 15 –
v. cystica (vetva zo ţlčníka, kt. vteká do r. dexter v. portae); 16 – vv. paraumbilicales (malé ţily pri lig. teres
hepatis; utvárajú anastomózy medzi ľavou vetvou v. portae a podkoţnými ţilami brucha); 17 – v. gastrica
sinistra (ţila, kt. sprevádza a. gastrica sinistra; vyúsťuje do kmeňa v. portae); 18 – v. gastrica dextra (ţila
sprevádzajúca a. gastrica dextra; vyúsťuje do kmeňa v. portae); 19 – v. praepylorica (vetva od prednej strany
pyloru do v. gastrica dextra al. do v. portae); 20 – v. mesenterica superior (ţila, kt. sútokom s v. lienalis vzniká
v. portae; privádza krv z čreva od distálnej polovice dvanástnika do flexura coli sinistra); 21 – vv. jejunales
(prítoky z jejúna); 21a – vv. ileales (vetvy z ilea); 22 – v. gastroomentalis dextra (v. gastroepipolica dextra, ţila
sprevádzajúca a. gastroomentalis dextra); 23 – vv. pancreaticae (priame vetvy z pankreasu); 24 – vv.
pancreaticoduodenales (ţily sprevádzajúce aa. pancreaticoduodenales); 25 – v. ileocolica (ţila, kt. prichádza
z oblasti ileocékového prechodu); 26 – v. appendicularis (ţila, kt. prichádza od červovitého výbeţku); 27 – v.
colica dextra (ţila, kt. prichádza od colon ascendens); 28 – v. colica media (v. colica intermedia, ţila z colon
transversum; môţe vyúsťovať súčasne do v. mesenterica superior i v. mesenterica inferior); 29 – v. splenica (v.
lienalis, slezinová ţila, kt. prebieha v lig. phrenicolienale a potom za lankreasom; jej sútokom s v. mesenterica
superior vzniká kmeň v. portae); 30 – vv. pancreaticae (ţily z pankreasu, kt. vstupujú priamo do v. lienalis); 31 –
vv. gastricae breves (vetvy zo ţalúdka prebiehajúce v lig. gastrolienale); 32 – v. gastroomentalis sinistra (v.
gastroepiploica sinistra, ţila, kt. sprevádza a. gastroomentalis sinistra); 33 – v. mesenterica inferior (ţila, kt.
privádza krv z ľavej tretiny colon aţ po horný úsek rekta; vyúsťuje do v. lienalis); 34 – v. colica sinistra (ţila
colon descendens); 35 – vv. sigmoideae (ţily od colon sigmoideum); 36 – v. rectalis superior (vetva od horného
úseku rekta); 37 – v. iliaca communis (spoločná bedrová ţila; ţilový kmeň, kt. sa spája s druhostranným vo
výške L4 do v. cava inferior; siaha od L4 po articulatio sacroiliaca); 38 – v. sacralis mediana (nepárová ţila
sprevádzajúca a. sacralis mediana; vstupuje do v. iliaca communis sinistra); 39 – v. iliolumbalis (ţila, kt.
sprevádza a. iliolumbalis, vyúsťuje do v. iliaca communis al. do v. iliaca interna) (podľa Faneisa, 1996)

Obr. 10. Venae X. 1 – v. iliaca int. (v. hypogastrica, vnútorná bedrová ţila; krátky ţilový kmeň, kt. prijíma ţily z
panvových orgánov a hrádze; spája sa s v. iliaca ext. do v. iliaca comm.); 2 – vv. glutaeales sup. (ţily, kt.
sprevádzajú a. glutaealis sup.; prichádzajú horným úsekom foramen ischiadicum majus [foramen
suprapiriforme] do panvy, spájajú sa do jedného kmeňa a ústia do v. iliaca int.); 3 – vv. glutaeales inf. (ţily, kt.
sprevádzajú a. glutaealis inf.; prichádzajú dolným úsekom foramen inschiadicum majus [foramen
infrapiriforme]); 4 – vv. obturatoriae (ţily, kt. vstupujú do panvy cez foramen obturatum; ústia obyčajne súčasne
do v. iliaca int. a v. iliaca communis); 5 – vv. sacrales (laterálne vetvy, kt. prichádzajú z plexus venosus
sacralis); 6 – plexus venosus sacralis (ţilová spleť uloţená pred panvovou plochou os sacrum); 7 – plexus
venosus rectalis (ţilová spleť okolo rekta); 8 – vv. vesicales (ţily, kt. prichádzajú z plexus venosus vesicalis); 9
– plexus venosus vesicalis (ţilová spleť pri spodine močového mechúra; súvisí s plexus prostaticus, resp.
plexus vaginalis); 10 – plexus venosus prostaticus (ţilová spleť okolo prostaty, spojená so susedným plexus
venosus vesicalis); 11 – v. dorsalis profunda penis (subfasciová ţila z chrbta penisu, kt. ide do plexus venosus
prostaticus pod symfýzou, medzi lig. arcuatum pubis a lig. transversum perinei; leţí medi fascia penis profunda
a tunica albuginea a je väčšinou nepárová); 12 – v. dorsalis profunda clitoridis (subfasciová ţila chrbta dráţdca,
kt. ústi do plexus venosus vesicalis); 13 –vv. uterinae (maternicové ţily; odtokové ţily z plexus venosus
uterinus do v. iliaca int.); 14 – plexus venosus uterinus (ţilová spleť rozloţená najmä v spodine lig. latum; má
spojenie s plexus venosus vaginalis); 15 – plexus venosus vaginalis (ţilová spleť okolo pošvy, s početnými
spojkami k okolitým ţilovým spletiam); 16 – v. pudenda int. (ţila, kt. prebieha v bočnej stene fossa ischioanalis;

do panvy vstupuje dolným úsekom foramen ischiadicum majus [foramen infrapiriforme]); 17 – vv. profundae
penis (ţily, kt. vystupujú z ramien corpora cavernosa a corpus spongiosum; ústia do plexus venosus
prostaticus, tieţ cez v. dorsalis profunda penis); 18 – vv. profundae clitoridis (ţily z dráţdca, zodpovedajúce vv.
profundae penisu); 19 – vv. rectales mediae (vetvy z plexus venosus rectalis, kt. prebiehajú malou panvou;
anastomozujú s v. rectalis sup. a s vv. rectales inf.); 20 – vv. rectales inf. (vetvy, kt. prichádzajú z análnej
oblasti do v. pudenda interna, anastomozujú s vv. rectales mediae a v. rectalis sup.); 21 – vv. scrotales/labiales
post. (vetvy, kt. prichádzajú zo skróta al. lábií do v. pudenda int.); 22 – v. bulbi penis/vestibuli (vetvy, kt.
prichádzajú od bulbus corporis spongiosi u muţa, resp. od bulbus vestibuli u ţeny; vtekajú do v. dorsalis prof.
penis, resp. clitoridis al. do v. pudenda int.); 23 – v. iliaca externa (vonkajšia bedrová ţila, začína sa ako
pokračovanie v. femoralis pod lig. inguinale a končí sa spojením s v. iliaca int. vo v. iliaca communis); 24 – v.
epigastrica inf. (ţila, kt. sprevádza a. epigastrica inf.; prichádza zo zadnej strany prednej brušnej steny); 24a –
r. pubicus (v.obturatoria accessoria, anastomozuje na vnútornej strane os pubis s vetvou z v. obturatoria); 25 –
v. circumflexa iliaca profunda (ţila, kt. sprevádza a. circumlfexa iliaca profunda)(podľa Faneisa, 1996)

Obr. 11. Venae XI. Vv. membri inf. (ţily dolnej končatiny). 1 – v. femoralis (stehnová ţila; siaha ako ţila
sprevádzajúca v. femoralis od hiatus tendineus canalis adductorii po lig. inguinale); 2 – vv. pudendae ext.
(jednotlivé vetvy z vonkajšieho genitálu); 3 – v. circumflexa iliaca superficialis (podkoţná ţila, kt. sprevádza a.
circumflexa iliaca superficialis); 4 – v. epigastrica superficialis (podkoţná ţila, kt. sprevádza a. epigastrica
superficialis); 5 – vv. dorsales superficiales penis/clitoridis (párové superficiálne ţily z penisu, resp. dráţdca, kt.
ústia do v. femoralis al. do vv. pudendae ext.; prebiehajú medzi fascia penis superficialis a profunda); 6 – vv.
scrotales/labiales ant. (ţily zo skróta al. veľkých pyskov ohanbia; ústia do v. femoralis al. vv. pudendae

externae); 7 – v. saphena magna (povrchová ţila dolnej končatiny, kt. zbiera väčšinu mediálnych podkoţných
ţíl, začína sa na mediálnej strane nohy, ide nahor po mediálnej strane končatiny, má početné chlopne; vúsťuje
do v. femoralis v hiatus saphenus); 8 – v. saphena accessoria (variabilná spojovacia ţila z v. saphena parva do
v. saphena magna; prijíma početné ţily z proximálnej časti prednej, vnútornej i zadnej strany stehna, prebieha
paralelne s v. saphena magna, kým do nej vústi; je veľmi varibilná, podobná variabilná spojka na zadnej strane
stehna sa nazýva v. femoropoplitea); 9 – v. profunda femoris (ţila, kt. sprevádza a. profunda femoris); 10 – vv.
circumflexae med. femorales (sprievodné ţily rovnomennej tepny); 11 – vv. circumflexae lat. femorales
(sprievodné ţily rovnomennej tepny); 12 – vv. perforantes (ţily, kt. prichádzajú zo svalov zadnej strany stehna,
preráţajú adduktory a ústia do v. profunda femoris); 13 – v. poplitea (zakolenová ţila, siaha d sútoku vv. tibiales
ant. et post. aţ po hiatus tendineus canalis adductorii, kde prechádza do v. femoralis; leţí medzi a. poplitea a n.
tibialis); 13a – vv. surales (sprievodné ţily rovnomenných tepien, kt. ústia do v. poplitea); 14 – vv. geniculares
(väčšinou 5 ţíl z kolenového kĺbu); 15 – v. saphena parva (povrchová ţila, kt. prichádza od laterálneho okraja
nohy po zadnej strane predkolenia do v. poplitea); 16 – vv. tibiales ant. (ţily, kt. sprevádzajú a. tibialis ant.); 17
– rete venosum dorsale pedis (ţilová sieť na chrbte nohy; odteká do v. saphena magna, v. saphena parva a vv.
tibilaes ant.); 18 – arcus venosus dorsalis pedis (ţilový oblúk na chrbte nohy, kt. prijíma vv. metatarsale
dorsales pedis; je tieţ hlavnou odtokovou cestou krvi zo stupaje); 19 – vv. digitales dorsales pedis (ţily z
chrbtových strán prstov); 20 – vv. metatarsales dorsales (ţily, kt. pokračujú z vv. digitales dorsales a
sprevádzajú rovnomenné tepny); 21 – vv. tibiales post. (ţily, kt. sprevádzajú a. tibialis posterior); 22 – vv.
fibulares (ţily, kt. sprevádzajú a. fibularis; prebiehajú sčasti pod m. flexor hallucis longus); 23 – rete venosum
plantare (podkoţná hustá ţilová sieť stupaje); 24 – arcus venosus plantaris (ţilový oblúk, kt. sprevádza tepnový
arcus plantaris); 25 – vv. metatarsales plantares (ţily, kt. sprevádzajú rovnomenné tepny); 26 – vv. digitales
plantares (ţily na flexorovej strane prstov nohy; ústia do vv. metatarsales plantares); 26a – vv. intercapitales
(anastomózy medzi arcusvenosus plantaris a arcus venosus dorsalis pedis); 26b – v. marginalis lateralis
(anastomóza ako 26a, s odtokom do v. saphena parva); 26c – v. marginalis medialis (anastomóza ako 26a, s
odtokom do v. saphena magna); 27 – v. perforantes (ţilové spojky medzi podkoţnými a subfasciálnymi ţilami,
najmä na predkolení; chlopne bránia toku krvi z hlbokých do epifasciálnych ţíl) (podľa Faneisa, 1996)
®

Venitan 50 g – crm (Sandoz Pharmaceuticals d. d.) – Hippocastani extractum siccum normatum 50
mg (= 1 % escínu v hydrofilním základe) v 1 g krému al. gélu. Venotonikum, dermatologikum, kt. sa
pouţíva pri bolestiach a miernych opuchoch nôh zapríčinených venostázou, ťaţkostiach s kŕčovými
ţilami, pri podliatinach a modrinách po úrazoch al. infúziách, resp. inj.; →escín.
venlafaxín – (RS)-1-[2-dimetylamino-1-(4-metoxyfenyl)-etyl]cyklohexanol, C17H27NO2, Mr 277,402;
arylalkanolamínový inhibitor spätného vychytávania
sérotonínu (SNRI), antidepresívum, anxiolytikum,
zavedené do th. r. 1993. Po perorálnom podaní je jeho
biol. dostupnosť 45 %, na plazmatické proteíny sa
viaţe 27 %, metabolizuje sa v pečeni, poločas je 5 h
(aktívneho metabolitu 11 h), vylučuje sa obličkami.
®
®
®
Zvyšuje riziko samovráţd (Alventa , Argofan , Efexor ,
®
®
®
Effexor , Tifaxin , Trevilor ).
Venlafaxín

Indikácie – depresívne stavy,
obsedantno-kompulzívne poruchy, panické poruchy, návaly v menopauze.

úzkostné

stavy,

Nežiaduce účinky -- bolesti hlavy, nauzea, insomnia, sexuálna dysfunkcia, sucho v ústach, závraty,
potenie, anorexia, abnormálna ejakulácia, hypertenzia, ţivé sny, akatízia, agitovanosť, zníţenie
libida, zívanie, apatia, zápcha, dráţdivé črevo, únava, závraty, ortostatická hypotenzia, impulzívne
správanie, pocity podobné elektrošoku („brain zaps“), anxiozita na začiatku th., syndróm
nepokojných nôh. Veľmi zriedkavé sú arytmie, hypercholesterolémia, plynatosť, poruchy videnia,
panické záhchvaty, nervozita, agitovanosť, tentamen suicidii, neuroleptický malígny syndróm, tras,
ospalosť, alergické koţné reakcie, vonkajšie krvácanie, trombocytopénia, agranulocytóza,
hepatitída, pankratitída, kŕče, tardívna dyskinéza, porhcy hltania, strata vlasov, hostilita, chudnutie

al. priberanie, agresivita, depersonalizácia, zrakové halucinácie, zdurenie ďasien al. krvácanie
z ďasien, polakizúria.
®

Venlafaxin 37,5; 75 a 150 mg – cps pld (Actavis Group) – Venlafaxíniumchlorid (zodpovedá 37,5; 75
al. 150 mg venlafaxínu) v 1 tvrdej cps. s predĺţeným uvoľňovaním. Antidepresívum; →venlafaxín.
®

Venlafaxin-AS SR 37,5; 75 a 150 mg – cps plg (Archie Samuel s. r. o.) – Venlafaxín 37,5; 75 al. 150
mg (jako chlorid) v 1 tvrdej cps. s predĺţeným uvoľňovaním. Antidepresívum; →venlafaxín.
®

Venlafaxin Sandoz 37,5; 75 a 150 mg – cps pld (Sandoz Pharmaceuticals d. d.) –
Venlafaxíniumchlorid (zodpovedá 37,5; 75 al. 150 mg venlafaxínu) v 1 tvrdej cps. s predĺţeným
uvoľňovaním. Antidepresívum; →venlafaxín.
®

Venlagamma 37,5; 75 a 150 mg – cps plg (Worwag Pharma & Co KG) – Venlafaxíniumchlorid
(zodpovedá 37,5; 75 al. 150 mg venlafaxínu) v 1 tvrdej cps. s predĺţeným uvoľňovaním.
Antidepresívum; →venlafaxín.
®

Venoruton 300 – cps dur (Novartis s. r. o.) – Troxerutinum 300 mg v 1 tvrdej cps. Venofarmakum;
→troxerutín.
®

Venoruton Forte – tbl (Novartis s. r. o.) – Troxerutinum 500 mg v 1 tbl. Venofarmakum; →troxerutín.
®

Ventavis 10 g/ml – sol neb (Bayer HealthCare) – Iloprost 10 mg (jako trometamol) v 1 ml rozt. na
rozprašovanie. Antiagregancium; →iloprost.
®

Venter – tbl (Krka d. d.) – Sukralfát 1 g v 1 tbl. Antiulcerózum; →sukralfát.
®

Ventolin – sir (Glaxo Group) – Salbutamoli sulfas 2,4 mg (= 2 mg salbutamolu) v 5 ml sirupu.
Antiastmatikum, bronchodilatancium; →salbutamol.
®

Ventolin – sol inh (Glaxo Group) – Salbutamoli sulfas 6 mg (= 5 mg salbutamolu) v 1 ml rozt. na
inhaláciu; dodáva sa c 20 ml liekovkách. Antiastmatikum, bronchodilatancium; →salbutamol.
®

Ventolin Inhaler N – aer ora (Glaxo Group) – Salbutamolum 100 g v 1 dávke aerosólu
s dávkovacím ventilom. Antiastmatikum, bronchodilatancium; →salbutamol.
®

Vepesid – con inf (Bristol-Myers Squibb spol. s r. o.) – Etoposidum 50 al. 100 mg v 1 cps.
Cytostatikum; →etopozid.
®

Vepesid 50 a 100 mg – cps (Bristol-Myers Squibb spol. s r. o.) – Etoposidum 100 mg v 5 ml infúzie1
cps. Cytostatikum; →etopozid.
®

Veral – gel der (Herbacos-Bofarma s. r. o.) – Diclofenacum natrium 10 mg v 1 g gélu. Nesteroidové
antiflogistikum; →diklofenak.
®

Veral 25 a 50 mg – tbl ent (Herbacos-Bofarma s. r. o.) – Diclofenacum natrium 25 al. 50 mg v 1
enterosolventnej tbl. Nesteroidové antiflogistikum; →diklofenak.
®

Veral 75 – sol inj (Herbacos-Bofarma s. r. o.) – Diclofenacum natrium 75 mg v 3 ml inj. rozt.
Nesteroidové antiflogistikum; →diklofenak.
®

Veral 75 Retard a 100 Retard – tbl plg (Herbacos-Bofarma s. r. o.) – Diclofenacum natrium 75 al.
100 mg v 1 tbl. s riadeným uvoľňovaním. Nesteroidové antiflogistikum; →diklofenak.
®

Veral 100 – sup (Herbacos-Bofarma s. r. o.) – Diclofenacum natrium 100 mg v 1 čapíku.
Nesteroidové antiflogistikum; →diklofenak.
®

Veral Neo Emulgel – gel (Herbacos-Bofarma s. r. o.) – Diclofenacum natrium 10 mg v 1 g gélu.
Nesteroidové antiflogistikum; →diklofenak.

veraliprid – N-[(1-alylpyrolidin-2-yl)metyl]-5-(aminosulfonyl)-2,3-dimetoxybenzamid, C17H25N3O5S, Mr
383,4625; benzamidové neuroleptikum, kt. začalo pouţívať od
r. 1979 v th. vazomotorických príznakov súvisiacich
®
s menopauzou; v niekt. krajinách sa stiahlo z trhu (Agradil ,
®
Agreal ).

Veraliprid

®

Vercef 125/5 ml a 250 mg/5 ml – gru por (Ranbaxy UK Ltd.) – Cefaclorum monohydricum 131.12 al.
262,24 mg (= 125 al. 250 cefakloru) v 5 ml suspenzie pripravenej z prášku. Cefalosporínové
antibiotikum; →cefaklor.
®

Vercef 250 a 500 mg – cps (Ranbaxy UK Ltd.) – Cefaclorum anhydricum 262 al. 524 mg (= 250 al.
500 mg cefakloru) v 1 cps. Cefalosporínové antibiotikum; →cefaklor.
®

Vermox 100 mg – tbl (Johnson & Johnson s. r. o.) – Mebendazolum 100 mg v 1 tbl. Anthelmintikum;
→mebendazol.
®

Verogalid ER 240 mg – tbl plg (Ivax Pharmaceuticals) – Verapamili hydrochloriodum 240 mg v 1 tbl.
s predĺţeným uvoľňovaním. Blokátor vápnikového kanála, antihypertenzívum; →verapamil.
®

Verospiron 25 mg – tbl (Gedeon Richter Plc.) – Spironolactonum 25 mg v 1 tbl. Antagonista
aldosterónu, diuretikum šetriace draslík; →spironolaktón.
®

Verospiron 50 a 100 mg – cps (Gedeon Richter Plc.) – Spironolactonum 50 al. 100 mg v 1 csp.
Antagonista aldosterónu, diuretikum šetriace draslík; →spironolaktón.
®

Verrumal – sol der (Hermal Kurt Herrmann) – Fluorouracilum 0,5 g + Acidum salicylicum 10 g v 100
g rozt. Dermatologikum, keratolytikum, kt. sa pouţíva v th. bradavic typu verruca vulgaris, plana,
plantaris, digitata et filiformis; →fluorouracil; →kyselina salicylová.
verteporfín – látka pouţívaná na fotodynamickú th.
Indikácie – th. úpacientov s vekom podmienenou degeneráciou makuly s predominantne klasickou
subfoveálnou neovaskularizáciou chorioidey, s okultnou subfoveálnou neovaskularizáciou
chorioidey s prejavmi progresie choroby al. so subfoveálnou neovaskularizáciou chorioidey
v dôsledku patol. myopie.
Kontraindikácie – portýria, precitlivenosť na zloţky lieku, ťaţká hepatopatia; relat.: gravidita, laktácia.
2

Dávkovanie – podáva sa v 10-min. i. v. infúzi v dávke 6 mg/m povrchu tela, zreidenej v 30 ml
infúzneho rozt. Potom nasleduje aktivácia verteporfínu svetlom pomocou diodového lasera
generujúceho studené červené svetlo.
®

Prípravok – Visudyne .
®

Vesanoid 10 mg – cps mol (Roche Slovensko s. r. o.) – Tretinoinum 10 mg v 1 cps. Cytostatikum, kt.
sa pouţíva v th. akút. promyelocytovej leukémie; →tretinoín.
®

Vesicare 5 a 10 mg – tbl flm (Astellas Pharma s. r. o.) – Solifenacíniumsalicylát 5 al. 10 mg (= 3,8 al.
7,6 mg solifenacínu) 1 tbl. obalenej filmom. Močové spazmolytikum; →solifenacín.
®

Vessel Due F – cps (Alfa Wassermann S.p.A.) – Sulodexidum 250 LSU v 1 cps. Antitrombotikum, kt.
sa pouţíva při vaskulopatiách s rizikom trombózy; →sulodexid.

®

Vessel Due F – inj (Alfa Wassermann S.p.A.) – Sulodexidum 600 LSU v 1 amp. Antitrombotikum, kt.
sa pouţíva pri vaskulopatiách s rizikom trombózy; →sulodexid.
®

VFEND 40 mg/ml – plu por (Pfizer Limited) – Voriconazolum 40 mg/ml v 1 liekovke. Antimykotikum
na systémové pouţitie; →vorikonazol.
®

VFEND 200 mg – plv ifo (Pfizer Limited) – Voriconazolum pulvis 200 mg v 1 inj. liekovke na infúzny
rozt. (10 mg/ml). Antimykotikum na systémové pouţitie; →vorikonazol.
®

VFEND 50 a 200 mg – tbl flm (Pfizer Limited) – Voriconazolum 50 al. 200 mg v 1 tbl. obalenej
filmom. Antimykotikum na systémové pouţitie; →vorikonazol.
®

Viagra 25, 50 a 100 mg – tbl (Pfizer Limited) – Sildenafilum 25, 50 al. 100 mg v 1 tbl. ; →sildenafil.
®

Viatromb Forte spray gel 1200 a 2400 IU – gel der (Medicom International) – Heparinum natrium
1200 al. 2400 IU v 1 g gélu v lipozómovej forme. Venofarmakum, antivarikózum, kt. sa pouţíva v th.
povrchových hematómov, edémov pri kontúzii, distorzii al. tendovaginitíde a v th. povrchových
zápalov; →heparín.
Vibrio – rod gramnegatívnych, ohnutých, pohyblivých palieičk z čeľade Vibrionaceae (8 rodov), ktoré
dobře rastú na alkalických pôdach při tepelnom rozpätí 18 – 37 °C. Patrí sem V. albensis →V.
cholerae, V. anguillarum →Listonella anguillarum, V. alginolyticus, V. carchariae, V. cincinnatiensis, V.
damsella (vyskytuje sa v morskej vode a vyvoláva zápaly mäkkých tkanív, najmä povrchových rán;
uprčednostňuje sa názov Photobacterium damsella ssp. Damsella), V. fluvialis, V. furnisii, V.
hollisae,V. cholerae, V. ordalii, V. parahaemolyticus (halofilné vibrio, vyskytujúce sa vo vodách,
v planktóne a morských produktoch; môţe vyvolať gastritídy, vyskytuje sa najmä v Japonsku), V.
proteolyticus, V. salmonicida a V. vulnificus (vyvoláva infekcie rán a zápalové procesy, vyskytuje sa
aj v Európe),
Vibrio fluvialis – starší názov Allomonas enterica, hojne sa vyskytujúca gramnegat., ohnutá, halofilná
palička Vyvoláva enteritídy rôznej intenzity, ktoré neliečené (najmä u malých detí) môţu byť letálne.
Choroba svojím priebehom pripomína choleru, líši sa však vysokou teplotou a nálezom krvi a hlienu
v stolici. Za virulenciu zodpovedajú enterotoxické látky, jako cytolyzín, cytotoxín a rôzne enzýmy
s prevahou proteáz.
Vibrio cholerae — fakultatívne anaeróbny mikrób, rastie aj pri vyššej koncentrácii solí a v alkalickom
prostredí. Podľa antigénnej skladby bunkovej steny (O antigén) sa delí sérovary, z ktorých je pre
človeka patogénny najmä O1 a v ostatnom čase aj O139. Je to pôvodca cholery. Ostatné vibriá sa
označujú jako nepatogénne a neaglutinujúce tzv. NAG vibriá (neaglutinujú s antisérom proti O1). V.
cholerae sa ďalej člení na odlišné biovary V. cholerae a V. El Tor, a tie sa dalej členia na 3 sérotypy
Ogawa, Inaba a Hikojima. V patogenéze choroby má úlohu najmä enterotoxín (choleragén), ktorý
pôsobí v tenkom čreve a vyvoláva poruch hospodárenia organizmu s vodou a minerálmi (hnačky
s typickou stolicou podobnou ryţovému odvaru so stratou vody 20 aţ 25 l/d). Bez rehydratácie
zomiera pacient v ťaţkých kŕčoch. Prameňom choroby je človeka (chorý alebo bacilonosič) a
ochorenie sa prenáša kontaminovanou vodou, potravou alebo kontaktom. Náchylné sú osoby so
zníţenou ţalúdočnou aciditou. V th. sa odporúča rehydratácia a potom antibiotiká (tetracyklín,
chloramfenikol, kotrimoxazol). Proti cholere sa dá očkovať rozličnými typmi vakcín, ktoré však
nezaručujú dokonalú imunitu.
®

Vibrocil – gel nas, int nao a int nas (Novartis s. r. o.) – Vibrocil int nas, nosová int nao:
Phenylephrinum 0,25 g + Dimethindeni maleas 0,025 g v 100 ml rozt. Vibrocil gel nas:
Phenylephrinum 0,25 g + Dimethindeni maltas 0,025 g v 100 g gélu. Tpické nosové dekongestívum
s antihistaminikom; →dimetindén ; →fenylefrín.

®

Videx EC 250 a 400 mg – cps ent (Bristol-Myers Squibb spol. s r. o.) – Didanosinum 250 al. 400 mg
v 1 tvrdej gastrorezistentnej cps. Virostatikum, kt. sa pouţíva v kombinovanej antiretrovírusovej th.
infekcií HIV; →didanozín.
®

Vidisic – gel oph (Dr. Mann Pharma) – Carbomerum 2 mg v 1 g gélu. Oftalmologikum, kt. sa pouţíva
v symtpomatickej th. suchej keratokonjunktivitídy, syndrómu „suchého oka“, pri nedostatočnej
produkcii sĺz; →karbomér.
®

Vigantol – gtt ora (Merck) – Cholecalciferolum 0,5 mg (= 20 000 IU vitamínu D3) v 1 ml rozt.;
→vitamín D.
®

Vigil 100 mg tbl (ratiopharm) – Modafinilum 100 mg v 1 tbl. Psychostimulancium, kt. sa pouţíva v th.
narkolepsie; →modafinil.
®

Vilbinitan 50/12,5 mg a 100 mg/25 mg – tbl flm (Stada Arzneimittel) – Losartanum kalicum 50 al.
100 mg (= 45,76 mg al. 91,52 mg losartánu) + Hydrochlorothiazidum 12,5 al. 25 mg v 1 tbl. obalenej
filmom. Kombinované antihypertenzívum, antagonista angiotenzínu zo skupiny sartánov s
diuretikom; →hydrochlorotiazid + →losartán.
vildagliptín – (S)-1-[N-(3-hydroxy-1-adamantyl)glycyl]pyrolidíne-2-karbonitril, C17H25N3O2, Mr 303,399;
perorálne
antidiabetikum,
z triedy
inhibítorov
dipeptidylpeptidázy-4 (DPP-4), zavedené do praxer r. 2008.
Vildagliptín inhibuje inaktiváciu peptidu podobného
glukagónu-1 (GlP-1) a ţaludkového inhibičného polypeptidu
(GIP) pôsobením DPP-4, čím umoţňuje GLP-1 a GIP
potencovať sekréciu inzulínu v betabunkách a potláčať výdaj
Vildagliptín
glukagónu v alfabunkách Langerhansových ostrovčekov. Po
perorálním podaní je jeho biol. dostupnost 85 %, na plazmatické proteíny sa viaţe 9,3 %,
metabolizuje sa hydrolýzou na inaktívny metabolit (najmä CYP450), poločas je 23 – 3 h, vylučuje sa
®
®
obličkami (Galvus , Xiliarx , kombinácia s meformínom – Encreas).
Indikácie -- duálna th. v kombinácii s metformínom u nedostatočne kompenzovaných diabetikov
napriek max. tolerovaném dávke sulfanyurey, u kt. je metformín kontraindikovaný, nedostatočne
účinný al. ho pacient neznáša al. nie je vhodné podanie tiazolidíndiónu.
Kontraindikácie – precitlivenosť na zloţky lieku, ťaţká hepatopatia, al. nefropatia, gravidita, laktácia.
®

Vinblastin-Richter 5 mg plv inj (Gedeon Richter Plc.) – Vinblastini sulfas 5 mg v prášku na prípravu
inj. rozt. v 1 liekovke. Cytostatikum, kt. sa pouţíva v th. Hodgkinovej choroby, ne-Hodgkinových
lymfómov, chron. lymfatickej leukémie, nádorov semenníka, choriokarcinómu a Grawitzovho nádoru;
→vinblastín.
®

Vincristin Liquid-Richter 1 mg sol inj (Gedeon Richter Plc.) – Vincristini sulfas 1 mg v 1 ml inj. rozt.
Cytostatikum, kt. sa pouţíva v th. lymfoblastickej a myeloblastickej leukémie, Hodgkinovej choroby,
ne-Hodgkinových lymfómov, solidných nádorov dospelých vrátane metastazujäceho karcinómu
prsníka, malobunkového karcinómu pľúc, Ewingovho sarkómu, embryového rabdomyosaromu,
primitivných neuroektodermových nádorov, jako je meduloblastóm a neuroblastóm, Wilmsovho
nádoru a retinoblastómu). Podáva sa aj v kombinácii s inými cytostatikami; →vinkristín.
®

Vincristin Teva sol inj (Teva Pharmaceuticals Slovakia s. r. o.) – Vinkristíniumsulfát 1 mg v 1 ml inj.
rozt. Cytostatikum, kt. sa pouţíva v th. lymfoblastickej a myeloblastickej leukémie, Hodgkinovej
choroby, ne-Hodgkinových lymfómov, solidných nádorov dospelých (vrátane metastazujäceho
karcinómu prsníka, malobunkového karcinómu pľúc, Ewingovho sarkómu, embryového
rabdomyosaromu, primitivných neuroektodermových nádorov, jako je meduloblastóm a

neuroblastóm, Wilmsovho nádoru a retinoblastómu). Podáva sa aj
cytostatikami; →vinkristín.

v kombinácii s inými

®

Vinorelbin Caduceus 10 mg con inf (Caduceus Pharma) – Vinorelbín (jako ditartrát) 10 mg v 1 ml
infúzneho koncentrátu. Cytostatikum, kt. sa pouţíva v monoterapii recidívy metastazujúceho
karcinómu prsníka (IV. stupeň) po chemoterapii pozostávajúcej z antracyklínu a taxánu al. pri
nedostatočnej reakcii na túto th. V kombinácii s cisplatinou sa podáva v th. pokročilého
nemalobunkového karcinómu pľúc (III. a IV. stupeň); →vinorelbín.
®

Vinorelbin „Ebewe― 10 mg/ml con inf (Ebewe Pharma) – Vinorelbín (jako ditartrát) 10 mg v 1 ml
infúzneho koncentrátu. Cytostatikum, kt. sa pouţíva v monoterapii recidívy metastazujúceho
karcinómu prsníka (IV. stupeň) po chemoterapii pozostávajúcej z antracyklínu a taxánu al. pri
nedostatočnej reakcii na túto th. V kombinácii s cisplatinou sa podáva v th. pokročilého
nemalobunkového karcinómu pľúc (III. a IV. stupeň); →vinorelbín.
®

Vinorelbin Sandoz 10 mg con inf (Sandoz Pharmaceuticals d. d.) – Vinorelbín (jako ditartrát) 10 mg
v 1 ml infúzneho koncentrátu. Cytostatikum, kt. sa pouţíva v monoterapii recidívy metastazujúceho
karcinómu prsníka (IV. stupeň) po chemoterapii pozostávajúcej z antracyklínu a taxánu al. pri
nedostatočnej reakcii na túto th. V kombinácii s cisplatinou sa podáva v th. pokročilého
nemalobunkového karcinómu pľúc (III. a IV. stupeň); →vinorelbín.
®

Vinorelbin Covex 5 mg tbl (Covex S. A.) – Vinpocetinum 5 mg v 1 tbl. Psychostimulancium,
vazodilatancium; →vinpocetín.
®

Viracept 250 mg tbl flm (Roche Registration Limited) – Nelfinavirmesilát, zodpovedá 250 mg
nelfinaviru v 1 tbl. obalenej filmom. Antivirotikum, kt. sa podáva v kombinácii s inými
antiretrovirotikami pri infekci HIV-1; →nelfinavir.
®

Vramune 50 mg/5 ml sus por (Boehringer Ingelheim International) – Nevirapin 10 mg/ml (zodpovedá
10,35 mg/ml hemihydrátu nevirapínu). Antivirotikum, kt. sa podáva v kombinácii s inými
antiretrovirotikami pri infekci HIV-1; →nevirapín.
®

Viramune 200 mg tbl flm (Boehringer Ingelheim International) – Nevirapin 200 mg v 1 tbl.
Antivirotikum, kt. sa podáva v kombinácii s inými antiretrovirotikami pri infekci HIV-1; →nevirapín.
®

Viread 245 mg tbl flm (Gilead Science International Limited) – Tenofoviri disoproxili fumaras 300 mg
(= 245 mg Tenofoviri disoproxilum, resp. 136 mg tenofoviru). Antivirotikum, kt. sa podáva v
kombinácii s inými antiretrovirotikami pri infekci HIV-1; →tenofovir.
®

Viregyt-K 100 mg cps (Egis Pharmaceuticals Plc.) – Amantadini hydrochloridum 100 mg v 1 cps.
Antiparkinsonikum, antivirotikum, kt. sa podáva pri Parkinsonovej chorobe a extrapyramídovom
syndrome, najmä hypertonicko-hypokinetického syndrómu a při virusových infekciách; →amantadín.
®

Virolex ung oph (Krka d. d.) – Aciklovir 30 mg v 1 g masti. Oftalmologikum, virostatikum, kt. sa
podáva pri keratitide vyvolanom vírusom herpes simplex; →aciklovir.
®

Viru-Merz gel der (Merz Pharmaceuticals) – Tromantadini hydrochloridum 10 mg v 1 g gélu.
Dermatologikum, virostatikum, kt. sa podáva pri herpes zoster; →tromantadín.
viscerokránium – [viscerocranium] splanchnokránium, fylogeneticky najmladšia časť lebky. Tvoria ju
kosti tvárového skeletu vznikajúce z materiálu ţiabrových oblúkov. Väčšina z nich sa vyvíja
nepriamo z mezenchýmu a osifikuje dezmogénne.
Viscerálny skelet hlavy, vzniká priamo z mezenchýmu, ktorý je derivátom neurálnej lišty. Z prvých 3
ţiabrových oblúkov vznikajú tvárové kosti lebky. Sluchové kostičky a jazylka sa vyvíjajú z chrupek
ţiabrových oblúkov. Vývoj tvárových kostí závisí od vývoja ţuvacieho aparátu. Preto pomer tvarovek

a mozgovej časti lebky je vo fétoch v prospech mozgovej časti (1 : 8). V dospelosti sa pomer mení
v prospech tvarovek časti (1 : 2).
Z kosti viscerokránia najprv osifikuje maxila a mandibula. Kaţdý z párových základov čeľustí
osifikuje z vlastného osifikačního centra. Jazylka osifikuje zväčša aţ po narodení (→vývoj kostí
lebky).
®

Videx EC 250 a 400 mg – cps ent (Bristol-Myers Squibb spol. s r. o.) – Didanosinum 250 al. 400 mg
v 1 tvrdej gastrorezistentnej cps. Virostatikum, kt. sa pouţíva v kombinovanej antiretrovírusovej th.
infekcií HIV; →didanozín.
®

Visine 0,05 % – int opo (Pfizer Consumner Healthcare) – Tetryzolini hydrochloridum 0,5 mg (0,05 %)
v 1 ml ochej rozt. instilácie. Oftalmologikum, sympatikomimetikum, dekongestívum; →tetryzolín.
®

Vistabel – plv ino (Allergan Pharmaceuticals) – Botulinum toxin typu A1…4 Allergan jednotky v 0,1
ml pripraveného inj. rozt. 1 Clostridium botulinum. Myorelaxancium, klostrídiový toxin, kt. sa pouţíva
na zlepšeni vzhľadu vertikálnych línií při mračení sa medzi obočiami. Kontraindikáciou je
precitlivenosť na zloţky lieku, myasthenia gratis, Eatonov Lambertov syndrom, infekcie
v navrhovaných miestach inj.; →botulotoxín.
®

Vistagan Liquifilm 0,5 % – int opo (Allergan Pharmaceuticals) – Levobunololi hydrochloridum 5 mg
v 1 ml rozt. Oftalmologikum, neselektívny betablokátor, antiglaukomatózum; →levobutonol.
®

Visudyne 15 mg – plv ifo (Novartis Europharm Limited) – Verteporfín 15 mg v prášku na prípravu
infúzneho rozt. Látka na fotodynamickú th.; →verteporfín.
®

2+

Vitacalcin – tbl (Zentiva, Česko) – Calcii carbonas cum amylo 0,695 (= 250 Ca ) v 1 tbl. Minerálium,
kt. sa pouţíva jako zdroj vápnika v th. osteoporózy, osteomalacie z nedostatku →vápnika.
®

Vitalipid N Infant – con inf (Fresenius Kabi AB) – Retinoli palmitan 135,3 g (= 69 g retinolu, resp.
230 IU vitamínu A) + Phytomenadionum (vitamín K1) 20 g + Ergocalciferolum g (vitamín D2) 1,0  +
-Tocopherolum (vitamín E) 0,64 g (0,7 IU) v 1 ml infúzneho rozt. Polyvitamínový prípravok
obsahujúci vitamíny A, D2, E a K1 pre novorodencov a deti do 11. r. jako doplnok i. v. výţivy na
pokrytie denných potrieb vitamínov rozpustných v tukoch; →vitamíny.
®

Vitamin A-Slovakofarma – cps (Zentiva, Slovensko) – Retinoli acetas 30 000 IU v 1 cps. (1 IU =
0,666 g). Vitamín A, kt. sa podáva v th. a prevencii hypovitaminózy A, šerosleposti rôzneho
pôvodu, suchosti koţe a vlasov, lámavosti nechtov, rohovatení koţe; →vitamín A.
®

Vitamin AD-Slovakofarma – cps (Zentiva, Slovensko) – Retinoli acetas 25 000 IU +
Ergocalciferolum 5000 IU v 1 cps. (1 IU = 0,666 g). Vitamín A a D, kt. sa podáva v th. a prevencii
hypovitaminózy A a D, profylakticky pri neprosipevaní, zvýšenom sklone k infekciám, jako súčasť
roboračnej th.; →vitamín A; →vitamín D.
®

Vitamin AD-Slovakofarma – gtt por (Zentiva, Slovensko) – Retinoli acetas 50 000 IU +
Ergocalciferolum 10 000 IU v 1 ml (25 kv.). Vitamín A a D, kt. sa podáva v th. a prevencii
hypovitaminózy A a D, profylakticky pri neprosipevaní, zvýšenom sklone k infekciám, jako súčasť
roboračnej th.; →vitamín A; →vitamín D.
®

Vitamin B12 Léčiva – sol inj (Zentiva, Česko) – Cyanocobalaminum 300 al. 1000 g v 1 ml rozt. (1
amp.) Vitamín B12, kt. sa podáva pri pernicióznej anémii, v prevenci a th. nedostatku vitamínu B12,
funikulárnej myelózy, alkoholizmu, gastritídy, postihnutia hepatobiliárneho systému a obličiek, pri
dlhodobom strese, hypertyreoidizme, v gravidite, pri stave po gastrektómii; →vitamín B12.
®

Vitamin C 100 mg/ml – sol inj (Hoechst-Biotika, s. r. o.) – Acidum ascorbicum 500 mg v 5 ml (100
mg v 1 ml) inj. rozt. Vitamín C, kt. sa podáva úpri hypovitaminóze C, jako suplementácia při
parenterálnej výţive, poruchách prekrvenia, fyzickej a psychickej zaťaţi, stavoch po zlomeneinách,

pri popáleninách, dekubitoch, anémiách, ako podporná th. pri virózach a chorobách z prechladnutia;
→vitamín C.
®

Vitamin D-Slovakofarma – cps (Zentiva, Slovensko) – Ergocalciferolum (vitamín D) 7,5 mg (=
300 000 IU) v 1 cps. Vitamín D, kt. sa podáva v prevenci a th. nedostatku vitamínu D v tele,
v profylaxi a th. rachitídy, osteoporózy a osteomalácie, tetánie a spatmofílie, hypokalciémie.
Kontrainidkáciou je hypervitaminóza D, hyperkalciémia, renálna osteodystrofia s hyperfosfatémiou,
hypersenzitivita na účinok vitamínu D; →vitamín D.
®

Vitamin E-Zentiva 100, 200 a 400 – cps (Zentiva, Slovensko) – Tocoferoli alfa acetas 100, 200 al.
400 mg v 1 cps. Vitamín E, kt. sa podáva v prevencii vývojových porúch plodu, při vegetatívnych
ťaţkostiach al. ako podporný liek pri hormónovej th. porúch menstruačného cyklu. Pouţíva sa v th.
atrofických procesov slizníc dýchacích a hltacích ciest, jako doplnková th. pri percepčných
poruchách sluchu, při degeneratívnych a proliferatívnych zmenách klbového a vazivového aparátu
chrtice a veľkých kĺbov, pri sek. svalovej insuificiencii a myopatii pri chron. artritídach, svalovej
nedostatočnosti pri opakovaných diskogénnych blokádách, ako podporný liek pri endokriných
poruchách, v th. sterility muţov v kombinácii s vitamínom A, pri poruchách výţivy, malabsorpčnom
syndróme, nutričných anémiách, chron. hepatitide, parodontopatiách, plastickej indurácii penisu,
krauróze vulvy, sklerodermii, lišaji, balanitíde; →vitamín E.
®

Vitamin E Evit 200 a 600 – cps (Rodisma-Med Pharma) – Destilát z rostlinného oleja 596 mg (= 400
mg, t. j. 600 IU D-alfatokoferolu v 1 cps. Vitamín E, kt. sa podáva v prevencii vývojových porúch
plodu, při vegetatívnych ťaţkostiach al. ako podporný liek pri hormónovej th. porúch menstruačného
cyklu. Pouţíva sa v th. atrofických procesov slizníc dýchacích a hltacích ciest, jako doplnková th. pri
percepčných poruchách sluchu, při degeneratívnych a proliferatívnych zmenách klbového a
vazivového aparátu chrtice a veľkých kĺbov, pri sek. svalovej insuificiencii a myopatii pri chron.
artritídach, svalovej nedostatočnosti pri opakovaných diskogénnych blokádách, ako podporný liek
pri endokriných poruchách, v th. sterility muţov v kombinácii s vitamínom A, pri poruchách výţivy,
malabsorpčnom syndróme, nutričných anémiách, chron. hepatitide, parodontopatiách, plastickej
indurácii penisu, krauróze vulvy, sklerodermii, lišaji, balanitíde; →vitamín E.
®

Vivanza 5 mg – tbl flm (Bayer HealthCare) – Vardenafil 5 mg (jako trihydrát hydrochloridu) v 1 tbl.
obalenej filmom. Inhibitor fosfodiesterázy 5 (PDE5). Pouţíva sa v th. erektilnej dysfunkcie u muţov;
→vardenafil.
®

Voltaren 12,5 mg – cps mol (Novartis s. r. o.) – Draselná soľ diklofenaku 12,5 mg v 1 mäkkej cps.
Nesteroidové antiflogistikum, antireumatikum; →diklofenak.
®

Voltaren 50 – tbl ent (Novartis s. r. o.) – Diclofenacum natricum 50 v 1 gastroerezistentnej tbl.
Nesteroidové antiflogistikum, antireumatikum; →diklofenak.
®

Voltaren 75 mg/3 ml – sol inj (Novartis Pharma AG) – Diclofenacum natricum 75 mg v 1 amp. (3 ml)
inj. rozt. Nesteroidové antiflogistikum, antireumatikum; →diklofenak.
®

Voltaren 100 – sup (Novartis s. r. o.) – Diclofenacum natricum 50 al. 100 mg v 1 čapíku.
Nesteroidové antiflogistikum, antireumatikum; →diklofenak.
®

Voltaren Actigo Extra – tbl obd (Novartis s. r. o.) – Diclofenacum natricum 25 mg v 1 obalenej tbl.
Nesteroidové antiflogistikum, antireumatikum; →diklofenak.
®

Voltaren Emulgel – gel der (Novartis Pharma AG) – Diclofenacum diaethylammoniacum 15 mg (=
10 mg Diclofenacum natricum) v 1 g gélu. Nesteroidové antiflogistikum, antireumatikum;
→diklofenak.
®

Voltaren Ophtha CD – int opo (Novartis s. r. o.) – Diclofenacum natricum 1 mg v 1 ml ochej rozt.
instilácie. Nesteroidové antiflogistikum, antireumatikum; →diklofenak.

®

Voltaren Rapid 50 mg – tbl obd (Novartis s. r. o.) – Diclofenacum natricum 50 mg v 1 tbl.
Nesteroidové antiflogistikum, antireumatikum; →diklofenak.
®

Voltaren Retard 100 – tbl plg (Novartis s. r. o.) – Diclofenacum natricum 100 mg v 1 tbl.
s predĺţeným uvoľňovaním. Nesteroidové antiflogistikum, antireumatikum; →diklofenak.
®

Voltaren SR – tbl plg (Novartis s. r. o.) – Diclofenacum natricum 75 mg v 1 tbl. s predĺţeným
uvoľňovaním. Nesteroidové antiflogistikum, antireumatikum; →diklofenak.
®

Voluven – sol inf (Fresenius Kabi AB) – Hydroxyetnylamylum 60 g v 1000 ml infúzneho rozt.
Infundabílium, kt. sa pouţíva v th. a profylaxiu hypovolémie a na akút. normovolemickú hemodilúciu;
→hydroxyetylškrob.
®

Voredanin 10, 20 a 40 mg – Atorvastatin (vo forme vápenatej soli) 10, 2é al. 40 mg v 1 tbl. obalenej
filmom. Inhibítor HMG-Co reduktázy, antihyperlipoproteinemikum zo skupiny statínov;
→atorvastatín.
vorikonazol – (2R,3S)-2-(2,4-difluórfenyl)-3-(5-fluór-4-pyrimidinyl)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)-2-butanol,
inhibitor biosyntézy ergosterolu; azolové antimykotikum.

Vorikonazol

®

Voxantin 37,5; 75 a 150 mg cps (NTC Pharma s. r. o.) – Venlafaxín 37,5; 75 al. 100 mg v 1 tvrdej
cps. s predĺţeným uvoľňovaním. Antidepresívum; →venlafaxín.
®

V-Penicilin 0,4; 0,8 a 1,2 Mega Biotika cps pld (NTC Pharma s. r. o.) – Phenoxymethylpenicillinum
kalicum 400 000 IU (= 261 mg), 800 000 IU (523 mg) al. 1 200 000 IU (784 mg) v 1 tbl. Antibiotikum,
kt., sa pouţíva v th. bronchitídy, bronchopneumónie, pneumónie, infekcií v oblasti krku, nosa a uší,
v oblasti tváre a úst vychádzajúce zo zubov, infekcie koţe, zápal lymfatických uzlín a ciev, šarlach
(aj preventívne), v prevencii endokarditídy a akút. reumatickej horúčky, eryzipel;
→fenoxymetylpenicilín.
®

V-Penicilin 250, 500 a 750 mg Slovakofarma tbl (Zentiva, Slovensko) – Phenoxymethylpenicillinum
kalicum 278, 556 al. 833 mg (= 250, 500 al. 750 mg) v 1 tbl. Antibiotikum, kt., sa pouţíva v th.
baktériovém faryngitídy a pneumokokovej pneumonie, infekcie koţe a měkkých tkanív vyvolaných
pneumokokami, stafylokokami a streptokomami skupiny A, th. baktériovém endokarditídy,
reumatickej horúčky a infekcií vyvolaných citlivými mikroorganizmami, v th. eryzipelu;
→fenoxymetylpenicilín.
®

Vulmizolin 0,5 a 1,0 plv ino (Biotika a. s.) – Cefazolinum natrium 0,525 al. 1,05 g (= 0,5 al. 1 g
cefazolínu) v 1 inj. 1 g substancie obsahuje 48,3 mg, t. j. 2,1 mmol Na. Cefalosporínové
antibiotikum; →cefazolín.
®

Vuyator 80 mg tbl plg (Medis ehf.) – Fluvastatín (vo forme sodnej soli) 80 mg v 1 tbl. s predĺţeným
uvoľňovaním. Inhibitor HMG-Co reduktázy zo skupiny statínov, antihyperlipoproteinemikum;
→fluvastatín.

vývoj brušnej dutiny – primitivná brušná dutina sa sformuje v 4. týţd. vývoja, keď sa uzavrie brušná
stena embrya. Mezenchým vystielajúci brušnu stenu (pôvodom z mezodermy, somatopleury) tvorí
parietálny (nástenný) list peritonea (peritoneum parietale). Mezenchym obaľujúci úprimitívne črevo
(pôvodom z viscerálnej mezodermy, splanchnopleury) je základom viscerálního (útrobného) listu
peritonea (peritoneum viscerale).
Peritoneálny epitel, mezotel serózy (tunica serosa peritonei) vzniká z célomového epitelu, ktorý
vystiela embryový célom.
Na dorzálnej strane brušnej dutiny prechádza parietálny list peritonea do viscerálního listu. Spolu
utvoria peritoneálnu duplikatúru, dorzálne mezenterium primitivného červa. Dorzálne
mezenterium predstavuje záves, na ktorom je primitívne črevo pripojené po celej dĺţke k zadnej
stene tela. Cez dorzálne mezentérium, leţiace pôvodne v sagitálnej rovine, prebiehajú nervy a
cievy, inervujúce a vyţivujúce tráviacu rúru. Ventrálna stena primitivného červa sa fixuje k prednej
brušnej stene iba v dolnej časti budúceho pašeráka, základu ţaludka a hornej časti dvanástnika. Tu
sa medzi ventrálnou stenou primitívneho červa a prednou brušnou stenou nachádza ventrálne
mezenterium siahajúce po oblast odstupu pupočníka. Spočiatku má primitívne črevo rovný priebeh.
Na začiatku 2. mes. vývoja sa primitívne črevo začína diferencovať na jednotlivé časti tráviacej rúry
a tie menia svoju polohu. Pôvodné mesenterium dorsale commune sa rozdelí na príslušné časti
prislúchajúce jednotlivým oddielom tráviaceh rúry.
Horná časť tráviacej rúry, ktorá sa diferencuje na hrtan a paţerák, leţí v mezenchýme bez
célomovej dutiny. V dolnej časti paţeráka sa jeho zadná stena pripája k zadnej stene tela širokým
dorzálnym mezoezofágom (mesooesophageum dorsale). Z tejto hrubej mezenchýmovej
priehradky vznikne budúce mediastínum. Časť mezoezofágu sa stane súčasťou bránice.
Mezentériá žalúdka – ţalúdok spočiatku fixuje k prednej stene tela mesogastrium ventrale a
k zadnej stene mesogastrium dorsale. Rotáciou ţalúdka obidva závesy (duplikatúry peritonea)
opustia pôvodnú stredovú rovinu a zmenia svoj tvar aj uloţenie.
Do ventrálneho mezogastria od 4. týţd. vrastá základ pečene, čím sa pôvodná oblasť
mesogastrium centrále skráti a rozšíri. Rozdelí sa na: 1. omentum minus (medzi budúcim malým
zakrivením ţalúdka a pečeňou; 2. mesohepaticum ventrale (medzi pečeňou a ventrálnou brušnou
stenou pod bránicou).
V dalšom vývoji sa mesohepaticum ventrale zuţuje a preťahuje, čím vzniká ligamentum falciforme
hepatis. V kaudálnom okraji ligamenta prebieha pupková ţila. Po narodení jej zvyšok ostane jako
ligamentum teres hepatis. Omentum minus sa rotáciou ţalúdka a rastom pečene presunie zo
sagitálnej roviny doprava, do pribliţne frontálnej roviny.
Dorzálne mezogastrium rastie rýchlo do dĺţky a vyťahuje sa doľava, čím utvorí priestor pre
predsteirkový vačok (bursa omentalis). V dorzálnom mezogastriu sa vyvíja slezina. Jej vývojom sa
tento záver ţaludka rozdelí začiatkom 2. mes. na: 1. ligamentum gastrolienale (medzi ţalúdkom a
slezinou); 2. ligamentum phrenicolienale (medzi slezinou a zadnou brušnou stenou). Táto časť
nalieha na parietálny list peritonea, zrastie s ním a vznikne zadná stena bursa omentalis. Pri veľkom
zakrivení ţaludky sa dorzálne mezogastrium vyťahuje do dĺţky a vysúva sa medzi črevá jako
budúca veľká predstierka. Medzi obidva listy duplikatúry peritonea vybieha časť dutiny burzy
(recessus inferior omentalis). Vývoj bursa omentalis súvisí so zmenou polohy ţaludka, s jeho
mezogastriom a vývojom sleziny. Vchod do burzy (foramen epiploicum) z ventrálnej strany
ohraničuje omentum minus, zhora pečene a zdola dvanástnik.
V 3. mes., keď sa sformuje hrubé črevo, zadný list budúceho omentum majus nalieha na prednú
stenu colon transversum. Postupne s ňou zrastie a utvorí sekundárny záves červa – ligamentum
gastrocolicum. Medzi listami omentum majus zostane priestor dutiny burzy do narodenia.

Štrbinovitý priestor dutiny burzy zaniká aţ v mladosti zrastením obidvoch listov, čím vznikne
omentum majus.
Mezentériá horného duodéna -- Horná časť dvanástnika (pars superior duodeni) má pôvodne
ventrálne a dorzálne mezenterium (mesoduodenum) uloţené v sagitálnej rovine. Pri rotácii ţaludka
rotuje aj horná časť dvanástnika, a tým sa mení aj uloţenie mezoduodéna. Z pôvodne sagitálnej
roviny sa mesoduodenum ventrale presunie doprava a uloţí takmer frontálne. Medzi dvanástnikom
a základom pečene utvorí pars hepatoduodenalis omenti minoris, budúce ligamentum
hepatoduodenale. V ňom prebieha v. portae, ductus choledochu a a. hepatica propria.
Vzadu dvanástnik po celej dĺţke fixuje k zadnej v brušnej stene mesoduodenum dorsale. Do
dorzálního mezoduodéna vrastá základ pankreasu. Pri otočení hornej časti dvanástnika vpravo sa
pôvodne sagitálne uloţené mesoduodenum dorsale priloţí k zadnej brušnej stene vpravo od
chrtice. Svojím pravým listom zrastie mesoduodenum dorsale s parietálnym peritoneom. Spolu
s pankreasom sa tak časť dvanástnika uloţí sekundárne retroperitoneálne. Dorzálne
mezoduodénum medzi pankreasom a slezinou sa premení na ligamentum pancreaticolienale.
Mezentérium tenkého a hrubého čreva -- Na začiatku 2. mes. vývoja je budúce tenké a hrubé
črevo ešte rovnou rúrkou, uloţenou v strede brušnej dutiny. Jeho dorzálne mezentérium leţí
sagitálne, fixuje stredné črevo k zadnej ţelívej stene. Keď sa začne utvárať pupková slučka čreva,
stredné črevo sa predlţuje. Kraniálne a kaudálne rameno pupkovej slučky vybieha ventrálne, a tým
sa predlţuje aj dorzálne mezentérium čreva. Ďalším rastom pupkovej slučky čreva (najmä
kraniálneho ramena) do dĺţky vznikajú ďalšie slučky budúceho tenkého čreva (jejuna a ilea).
V tomto vývojovom období pupková slučka čreva rotuje okolo a. mesenteria superior, prebiehajúcej
v dorzálnom mezentériu čreva. Rastom čreva do dĺţky a jeho rotáciou prekonává i dorzálne
mezentérium zloţité zmeny. Najprv sa vejárovito rozprestrie do plochy, potom sa stočí a prehýba.
Sformovaním základov tenkého a hrubého čreva (z primitivného stredného čreva) sa utvorí dorzálne
mezentérium tenkého čreva (mezosténium) a dorzálne mezentérium hrubého červa
(mesocaecum, mesocolon ascendens et transversum).
V 3. – 5. mes. vývoja mezentériá niektorých častí čreva zrastajú so zadnou stenou tela. Pôvodne
intraperitoneálne uloţené orgány sa menia na orgány sekundárne uložené retroperitoneálne.
Jejunum a ileum zostávajú v celom priebehu uloţené intraperitoneálne, majú vlastné mezentérium
(mezosténium). Jeho odstup od zadnej steny tela i priebeh sa meni. Mezentérium prebieha od
ileocekálnej oblasti šikmo nahor a doľava k flexura duodenojejunalis; tvorí radix mesenterii
(mesostenii).
Colon ascendens a colon descendens sa dostanú sekundárne do retroperitoneálnej polohy, keď
mezokólon týchto častí hrubého čreva zrastie s parietálnym peritoneom steny tela. Colon
transversum zaostane uloţené intraperitoneálne a mesocolon transversum zostane pohyblivé.
Krátke mesorectum v kaudálnych dvoch tretinách zrastie s peritoneom zadnej brušnej steny a
potom aj colom rektum leţí extraperitoneálne.
Vrodené poruchy polohy alebo abnormálna pohyblivost orgánov brušnej dutiny vznikajú
nedokonalým zrastením mezentéria s brušnou stenou na miestach, kde zrast normálne nastane.
Tak môţe vzniknúť colon caecum liberum alebo colon ascendens liberum alebo colon
descendens liberum (colon mobile). Tieto stavy sú následkom nedokončenia poslednej fázy
rotácie čreva a jeho fixácie. Nedokonalé zrastenie mezokolónu s parietálnym peritoneom môţe
zapríčinit ohyb čreva v mieste voľného mezokolónu. Niekedy vznikajú následkom nedokonalého
zrastu dorzálního mezentéria s brušnou stenou rôzne hlboké pobrušnicové záhyby (recessus)
alebo jamky (fossae). Fossa paraduodenalis vzniká v oblasti flexura duodenojejunalis. Do takto
vzniknutej jamky sa môţe dostať slučka čreva, čím sa zaškrtí a vyvolá upchatie čreva. Fossa

ileocaecalis vzniká v záhybe peritone okolo vyústenia ilea do hrubého čreva. Záhyby bývajú rôzne
hlboké a zapríčiňujú obštrukciu čreva. Za voľným slepým črevom sa tvorí fossa retrocaecalis.
Vrodené jamky v mezentériu, cez ktoré môţe črevo preniknúť (vnútrobrušné prietrţe, herniae
intraabdominales) majú pôvod v malrotácii. Dlhé mezentérium je príčinou jeho abnormálnej
pohyblivosti s moţnosťou zauzlenia čreva (volvulus).
K vrodeným chybám brušnej steny patrí vrodená ingvínová prietrţ (→hernia inguinalis congenita),
umbilikálna prietrţ (→hernia umbilicalis), →omfalokéla a rázštep brušnej steny
(→gastroschisis).
vývoj genitálií, vonkajších -- na začiaku je indiferentne štádium. Východiskom pre vývoj vonkajších
genitálií je sinus urogenitalis a pohlavný hrbček. Pohlavný hrbček vzniká z kloakových rias (utvorí sa
bujnením mezenchýmu po obidvoch stranách kloakovej membrány). Kloakové riasy pred kloakovou
membránou zarstú a utvoria pohlavný hrbček. V 6. týţd. sa na kloakových riasách prejaví pri
zadnom konci mierne mediálne prehnutie, ktoré naznačí rozdelenie kloakovej membrány na prednú
urogenitálnu oblasť -- membrana urogenitalis a na zadnú, análnu oblasť -- membrana analis. V
súvislosti s tým sa rozdelia kloakové riasy na predné uretrové riasy a zadné análne riasy. Bujnením
mezenchýmu sa po obidvoch stranách utvoria genitálne valy (tori genitales). Tvoria základ pre
skrotálne valy a labia majora. Medzi 6. a 7. týţd. sa genitálny hrbček prodlţuje na falus (základ
pre glans na konci rozšírený). V dôsledku toho sa urogenitálna membrána pretrhne a vznikne
štrbina -- primitívne orificium urogenitale. Pri vývoji genitálneho hrbčeka sa proliferáciou
entodermy kloaky zakladá uretrová paltnička.
vývoj genitálií, vonkajších, mužských -- muţský vonkajší genitál sa diferencuje pôsobením
androgénov vylučovaných semenníkmi (kritickým obdobím je 12. -- 13. týţd.). Phallus rastie značne
do dĺţky a utvára válcovitý základ penisu. Orificium urogenitale sa vzdiaľuje od primitivneho
anaálneho otvoru a vzniká medzi nimi nepárové skrotálne políčko. Pri rychlom rastu falusu sa
predluţujú aji uretrové riasy aţ dosiahnu distálny úsek ţaluďa. Medzi uretrovými riasami sa
prohlbuje uretrová brázda (vzniká rozostupom uretrovej platničky). V 3. mes. urtetrové riasy z
obidvoch strán orificium urogenitale zrastajú, zrast rýchlo pokračuje aţ prejde i na rast ria nad
uretrovou brázdou. Tak vznikne urethra penis vystlaná entodermu. Od vrcholu glans prorastá
dovnútra jeho mezenchýmu smerom k uretre ektodermová platnička. Zratsie s entodemou,
luminizuje sa utvorí terminálnu čast uretry s ostium urethrae externum na glans penis. V súvislosti s
vývojom terminálnej časti uretry sa zakladá prepucium. Vzniká z dvoch základov: 1. prepuciálnej
riasy; 2. glandoprepuciálnej lamely (nie z ektodermy). Prerastá od glans medzi prepuciálne riasy.
Lamela sa rozostúpi na dva epitelové listy -- z laterálneho vznikne epitelová výstelka vnútornej
plochy prepúcia, mediálny list pokrýva povrch definitivneho glans penis. Mezenchým tvoriaci hlavný
podklad falusu sa postupne mení na vazivo. Dehiscenciou v ňom vznikajú priestory, ktoré sa spoja s
cievami a utvoria kavernózne telesá. Najjprv se zaloţia čtyři: dve pre corpus cavernosum penis,
jedno pre corpus spongiosum uretrae a jedno pre corpus cavernosum glandis penis (dve
posledné zrastú). V priestore medzi urogenitálnym a análnym otvorom sa vykleňuje skrotálne
políčko, do ktoré sa zbiieahajú pohlavné valy, ktoré mohutnú do skrotálních valov. Skrotálne valy
spolu v strední čiare zrastajú. V miestach zrastu valov vzniká septum scroti (zvonka viditeľné ako
raphe scroti). Pohlavná ţľáza sa zakladá vo výške 3. -- 5. lumbálneho prvosegmentu.
Gubernaculum pokračuje do genitálnych valov. Pretoţe gubernaculum vzniká skôr jako sa
diferencuje svalové tkanivo brušných svalov, obchádza svalové tkanivo gubernaculum a vzniká
canalis inguinalis Do mezenchýmu canalis inguinalis vybiehá slepý výbeţok peritonea -- processus
vaginalis peritonei; →descensus testium.
vývoj genitálií, vonkajších, ženských – vonkajšie genitálie sa vyvíjaju z genitálneho hrbčka, kt.
zaostáva vo svojom vzraste a dáva základ pre klitoris. Na klitorise sa tvorí prepúcium, ktoré

voľnými okrajmi prechádzaí laterálne do labia minora, čím vzniká preputium clitoridis, jako aj
frenulum clitoridis. Uretrové riasy spolu nezastajú a menia sa na labia minora pudendi.
Pohlavné valy ostávajú oddelené, zväčšujú sa a menia sa na labia majora pudendi. Sinus
urogenitalis ostáva krátký a široký a dáva základ vestibulum vaginae. Zostup ovária prrbieha v
menšom rozsahu. Priebeh gubernakula je prerušený inzerciou na stene Müllerovho vývodu. V 12.
týţd. nastáva podobne jako při semenníkoch určitý zostup. Ten sa v malej panve vo výške
budúceho maternicového rohu. Zvyšok kaudálneho úseku gubernakula sa mení na ligamentum
teres uteri. Kraniálny úsek gubernakula sa premení na ligamentum suspensorium ovarii. Počas
zostupu ovárium rotuje -- z pozdĺţnej do priečnej polohy (pôvodne kaudálny pól smeruje mediálne).
Vývoj vagíny – koncom 9, týţd. vývoja zárodku sa kaudálny koniec uterovaginálneho kanála přiblíţí
k dorzokraniálnemu povrchu sinus urogenitalis, čím nastáva indikcia rychlej proliferácie jeho epitelu
na vagínovú patničku (Müllerov hrbček). Tá sa mení na solidný stĺpcovitý útvar postupne obrastajúci
koniec uterovagínového kanála. Od 11. týţd vagínová platnička postupne luminizuje a mení sa na
rúrový orgán. Jej dutina zasahuej v podobe vydutiny aj na zanorený koniec uterovagínového kanála
(cervix uteri) jako predná a zadná klenba pošvy.
Vývoj prostaty – základ prostaty vzniká koncom 3. mes. proliferáciou epitelu primitívnej uretry a
horného konca sinus urogenitalis a a utvára solídne bunkové čapy vrastajúce do okolitého
mezenchýmu. Luminizáciou sa čapy presenia na ţliazky. Stróma sa diferencuje z mezenchýmu. Pri
ženskom pohlaví vznikajú tieţ základy ţliazok prostaty, ale väčšinou zanikají. Časť sa premení na
glandulae urethrae, časť môţe perzistovať jako ductus parauretrales.
vývoj gonád →vývoj sústavy, pohlavnej.
vývoj hypofýzy – adenohypofýza vzniká z ektodermy stropu primitívnej ústnej dutiny, kým
neurohypofýza sa zakladá z neuroektodermy medzimozgu (diencefala) z dna budúceho
hypotalamu. Na prednom ookraji faryngovej membrány vybieha z klenby primitívnej ústnej dutiny
(stomodeum) výbeţok ektodermy, tzv. Rathkeho puzdro. V 6. týţd. vývoja sa výbeţok dostane do
kontaktu s neuroektodermou dna ešte neuzavretého diencefala, ktorý ostáva dočasne zachovaný.
Spojenie medzi ústnou dutinou a Rathkeho puzdrom sa postupne zuţuje, aţ sa v 8. týţd. vývoja
celkom stratí. Oproti vačku Rathkeho puzdra (základ adenohypofýzy) sa vyklenie stena diencefala
do záhybu -- recessus infundibuli (základ neurohypofýzy), ktorý sa priloţí tesne k základu
adenohypofýzy. Na konci 2. mes. (embryo dlhé 25 – 30 mm) je uţ utvorený základ celej hypofýzy.
Dorzálna stena Rathkeho pouzdra, priliehajúca k základu neurohypofýzy, je budúca pars
intermedia, kým ventrálna stena je budúca pars distalis. Základ neurohypofýzy si ponechá spojenie
hypofýzy – infundibulum. K nej sa prikladá budúca pars tuberalis adenohypofýzy. Cez
infundibulum vstupujú do neurohypofýzy nervové vlákna z jader hypotalamu. Neurogliové bunky
neurohypofýzy sa diferencujú z infundibula. Z ventrálnej steny Rathkeho puzdra proliferujú bunky
v podobe epitelových trámcov a postupne vyplnia dutinu Rathkeho pouzdra. Jej zvyškom je len
štěrbina medzi pars distalis a pars intermedia hypophysis. Z mezenchýmu medzi epitelovými
trámcami sa dieferencujú krvné kapiláry. Ţľazové bunky adenohypofýzy sa diferencujú z epitelových
trámcov medzi 9. a 14. týţd. vývoja (niektoré aţ do konca 4. mes.). Fetálna hypofýza produkuje
hormóny ovplyvňujúce rast inych endokrinných ţliaz.
vývoj kostry – kostnatenie, osifikácia. Chrupkový skelet je charakteristický pre embryové a včasné
fetálne štýádium vývoja člověka, jako aj pre fylogeneticky niţšie ţivočíchy v dospelosti (aţ po
chrupkovité ryby). Kostné a chrupkové tkanivo sa vyvíja z mezenchýmu. Z buniek mezenchýmu sa
diferencujú kostné bunky (osteocyty) a bunky chrupky (chondrocyty).
Mezoderma prvosegmentov dáva vznik paraaxiálnemu sklerotómu (koncom 5. týţd. vzniká 42 – aţ
44 párov prvosegmentov); z nesegmentovanej mezodermy laterálnej platničky vzniká
somatopleura. Z neuroektodermy gangliovej lišty vzniká nesegmentovaná hlavová mezoderma –

základ chrupky ţiabrových oblúkov, kosti a svalov tváre. Axiálny skelet (chrbtica a lebka) vzniká z
mezenchýmu sklerotómov a nesegmentovaného hlavového mezenchýmu. Mezenchým
pravostranného a ľavostranného sklerotómu sa spoja. Obalí chordu a medulárnu rúru, čím vznikne
súvislý obal axiálneho mezenchýmu, oddiel zodpovedajúci jednému sklerotómu sa diferencuje na
časti: 1. kraniálnu – riedko usporiadaný mezenchým; 2. kaudálnu – zahustenie do bunkového
blastému. Stavec vzniká tak, ţe kaudálna časť vyššie leţiaceho sklerotómu (s kondenzovaným
mezenchýmom) sa spoja s kraniálnou čásťou níţšie umiestneného sklerotómu (s riedko
usporiadaným mezenchýmom). Výsledkom je, ţe myotómy prekračujú medzistavcovú platničku a
upínajú sa na dva budúce stavce. Tým je podmienená pohyblivosť chrbtice (mezistavcová platnička
je z kraniálnej časti).
Vývoj chrbtice – uskutočňuje sa za účasti notochordy a mezodermy somitov (sklerotómu). Kaţdý
zo 42 – 44 párov somitov vo ventromediálnej časti má materiál (mezenchym sklerotómu) pre vznik
stavcov a rebier.
Somity podia uloţenia sa delia na okcipitálne (4), cervikálne (8), torakálne (12), lumbálne (5),
sakrálne (5) a kokcygálne (8 –10) Nie všetky sklerotómy somitov sa zúčastňujú na vývoji chrtice.
Najkraniálnejšie somity stratia segmentované usporiadanie a zúčastňujú sa na vývoji lebky.
Najkaudálnejšie somity tvoria prechodne kostru chvosta.
Vývoj chrbtice prekonáva 4 štádiá:
■ Primitívnu os embrya vo včasnom štádiu vývoja predstavuje notochorda (chorda dorsalis).
Chorda je nesegmentovaný pás buniek, ktorý sa tiahne od hlavového po kaudálny koniec embrya.
Kraniálny koniec hordy sa včlení do vyvíjajúcej sa bázy lebky. Ostatná časť chordy slúţi jako
štruktura, okolo ktorej sa formuje mezenchýmový základ stavcov (mezenchýmový blastém).
■ V druhom štádiu vývoja chbrtice (v priebehu 4. týţd.) sa bunky sklerotómov uvoľnia yzo somitov
a migrujú z oboch strábn ventromediálnym smerom k notochorde. Ďalej migrujú bunky sklerotómov
dorzálne po obidvoch stranách neurálnej rúry. Bunky, ktoré iobklopia notochordu, si zachovajú
pôvodnú segmentáciu Kaţdý segment buniček sklerotómu je od susedného oddelený vrstvičkou
menej hustého mezenchýmu, zvaného intersegmentálny mezenchym. Do tohoto mezenchýmu
zasahuje vetvička z dorzálnej aorty, tzv. intersegmentálna artéria. Postupne sa kaţdý segment
buniek sklerotómu rozdelí na 2 polovice (kraniálnu a kaudálnu). Medzi obidvoma polovicami sa
utvorí sekundárne medzistavcová štrbina, budúca medzistavcová platnička (discus intervertebralis).
■ V treťom štádiu vývoja chrbtice sa formuje telo stavca a medzistavcová planička. Kaţdý základ
stavca vznikne z 2 polovíc susedných segmentov (sklerotómov). Stavce majú preto
intersegmentálny původ. Spynutím mezenchýmu kaudálnej polovice jedného segmentu s kraniálnou
polovicou nasledujúceho (sesedného) segmentu sa sformuje mezenchýmový základ stavba (corpus
vertebrae) Redší mezenchym medzi takto oddelenými úpoplovicami segmentov sa nachádza medzi
telami budúcich stavcov a predstavuje základ medzistavcovej platničky. V oblasti tela stavba
mezenchýmové bunky obklopia notochordu. Chondrifikáciou tela stavba chorda zaniká. V základe
medzistavcovej platničky sa však chorda zachová a tvorí nukleus pulpiosus. Mezenchýmový
blastém stavcov sa ďalej zahusťuje okolo neurálnej rúry, kde tvorí základ pre budúci oblúk stavba
(arcus vetebrae). Laterálne sa zahušťuje mezencým do rebrových výbeţkov stavba (processus
costales), základov pre ţebrá (dostač). Z arcus vertebrawe vyrastajú základy pre processus
spinosus, processus transversus a processus articularis.
Od 6. týţd. sa mezenchýmový blastém stavcov mení na chrupkový blastém – model definitívnehi
stavca. Chondrifikácia sa začína z niekoľkých ceniter: 2 sú v teke stavba a po jednom v rebrových
výbeţkoch a v základe oblaka na kaţdém strane stavba. Chrupka sa z center chondrifikácie šíri do
okolia, ale nezasmahne oblast medzi telom stavba a rebrovými výbeţkami (kostovertebrálne

spojenie), čím sa stavce oddelenia od základov rebier. Oblúk stavba kompletne obklopí mechu v 4.
mes.
■ Štvrté obdobie vývoja chrtice sa začína od 9. týţd. V chrupkových základoch stavcov sa zjavujú
primárne osifikačné centrá a stavce začínajú kraniokaudálnym smerom osifikovať. Menia sa na
kostné stavce (vertebrae) definitívnej chrtice. V tele stavba sa zjaví jedno osifikačné centrum. Dve
ďalšie sú v oblúku stavca (arcus vertebrae), odkiaľ sa osifikácia rozširuje do processus transversus
a processus spinosus. Oblúk s telom stavba zrastie aţ o niekoľko rokov po narodení. V polovici
fetálneho vývoja sú utvorené osifikačné centrá vo všetkých telách stavcov. V puberte sa na
chřipkových neosifikovaných okrajích stavcov tvoria sekundárne osifikačné miesta.
Na prvom krčnom stavci (atlas) tela stavca stratí spojenie s oblúkom a zastie s telopm druhého
stavba (axis, epistropheus). Prstencový oblúk atlasu má dve bočné osifikačné centrá vo fetálnom
období a jedno predné po narodení. Zadný oblúk atlasu sa uzavrie neskôr jako na inych stavoch
V sakrálnej oblasti osifikujú stavce rovnakým spôsobonm jako inde, ale priebeh osifikácie je to
pomalší. Medzi telami kríţových stavcov sa v období rastu udrţujú chrupky, ktoré spájajú 5
kríţových stavcov do kríţovej kosti (os sacrum).
Kostrčové stavce tvoria v 5. týţd. nápadný chvost embrya. Rastom kaudálnej časti tela chvost
zanikne a kostrčové stavce zostanú rudimentárne. Posledné kostrčové stavce navzájem zrastú a
presenia sa na kostrč (os coccygis).
Intersegmentálny původ stavcov sa prejaví v tom, ţe chrbtové svaly s pôvodnou segmentáciou
preklenujú medzistavcové platničky, spájajúc vţdy 2 susedné základy stavcov. Toto usporiadanie
umoţňuje pohyblivosť chrtice. Intersegmentálne artérie, pôvodne uloţené v mezenchyme medzi
segmentaci, po sformovaní blastému stavcov zostanú na úrovni tela stavcov. Nervové vlákna
inervujúce svaly chrbtice prechádzajú na úrovni medzistavcových platničiek cez medzistavcové
otvory (foramina intervertebralia).
Chrbtica plodu je oblúkovito ohnutá, s konvexitou obrátenou dozadu má tvar písmena C.
V postnatálním období, ke%d dioeťa začne sedieť a chodiť, vyvíja sa definitivně zakrivenie chrtice
spolu s příslušnými svalmi.
Vývoj kostí lebky – lebka (uranium) vzniká z hlavového mezenchýmu obklopujúceho základ
mozgu. Mezenchym tvoriaci kosti lebky pochádza z paraxiálnej mezodermy (preotickej časti a
postotických segmentov) a z buniek neurálnej lišty. Podľa pôvodu sa kosti lebky delia na
chondrocranium, desmocranium a viscerocranium. 1. Rozoznáva sa štádium blastémové
(dezmogénne), chrupkové (enchondrálne) a kostné.
Neurokránium vzniká z membranóznej časti (kosti lebkovej klenby); chrupková časť dáva vznik
kostiam lebkovém bázy. Ide o derivát okcipitálnych sklerotómov.
Viscerokránium je derivát gangliové lišty, jako aj 1. -- 3. páru žiabrových oblúkov. Dezmogénne
vzniká praemaxila, maxila, mandibula; (tvárová, nosová, slzná a podnebné kosti nie sú deriváty
ţiabrových oblúkov). Enchondrálne vznikajú sluchové kostičky a jazylka.
Tab. Vývoj kostí lebky
Názov kosti
Os occipitale
pars basilaris
pars exooccipitalis
squama occipitalis
Os sphenoidale

Pôvod
parachordálne chrupky
okciopitálne chrupky
okcipitálne platničky

Typ osifikácie
chondrogénna
chondrogénna
dezmogénna

hypofýzové chrupky
orbitosfenoid
alisfenoid
pterygoidová platnička
pterygoidová platnička

chondrogénna
chondrogénna
chondrogénna
dezmogénna
dezmogénna

Os temporale
pars petrosa
processus mastoideus
processus styloideus
pars squanmosa
pars tympanica

capsula otica
capsula otica
Reichertova chrupka (2. ţiabrový oblúk)
temporálna platnička
temporálna platnička

chondrogénna
chondrogénna
chondrogénna
dezmogénna
dezmogénna

Os ethmoidale
lamina
labyrinthi

trabeculae cranii
capsula nasalis

chondrogénna
chondrogénna

Os frontale
Os parietale
Os lacrimale
Os nasale
Vomer
Os zygomaticum
maxila

frontálne platničky
parietálne platničky
nazálne platničky
nazálna platničky
nazálne platničky
1, ţiabrový oblúk
1. Ţiabrový oblúk

dezmogénna
dezmogénna
dezmogénna
dezmogénna
dezmogénna
dezmogénna
dezmogénna

Os palatinum
mandibula

1. ţiabrový oblúk
1. ţiabrový oblúk

dezmogénna
dezmogénna

Ossicula auditus
maleus et incus
stapes

chrupka 1. ţiabrového oblaka
chrupka 2. ţiabrového oblaka

chondrogénna
chondrogénna

corpus ossis
alae minores
alae majores
alae majores
processus pterygoideus

Lebka novorodenca – v priebehu fetálneho vývoja rastie neurokránium oveľša rýchlejšie jako
viscerokránium. Predná časť neurokránia sa zväčší asi 7-krát, zadná len 5-krát, čo spôsobuje
rychlejší rast predného mozgu.
Kosti novorodenca nie sú definitivně pospájané. Medzi kosťţami zostanú rôzne široké vazivové
prúţky, ktoré umoţňujú při pôropde posun kostí lebky pod seba. V miesatch kde sa navzájem
střetává via kostí lebkového krytu, zostanú širšie vazivové blanky, tzv. lupenky (fontanely,
fontikuly). Na povrchu pokrýva lupienky len koţa hlavy, preto sa niektoré z nich dajú na hlave
novorodenca dobre nahmatať. Po narodení sa v lupienkoch môţu znavit samostatné osifikačné
centrá. Lupenky sa osifikujú alebo rastom a tesným spojením susedných kostí zanikajú.
Predný lupienok (fonticulus anterior) je štvorhranný. Leţí v mieste, kde sa stretávajú obidve
polovice čelovej a temennejn kosti. Menší lupienok v tvare trojuholníka, tzv. zadný lupienok
(fonticulus posterior) sa nachádza medzi obidvoma polovicami temennej kosti a záhlavnou ksťou.
Medzi veľkými křidlami klinovej kosti, čelovou, temennou a spánkovou kosťou leţí štvorhranný
lupienok (fonticulus sphenoidalis). Medzi spánkovou, temennou a záhlavnou kosťou je
obdĺţnikový lupienok (fonticulus mastoideus).
Kosti lebky sa postupne po naroodení spájajú švami (suturae) tak, ţe medzi nimio zostanen len
minimálne mnoţstvo vaziva.

Vývoj kostry končatín -- základ kostry končatín (sceletum membrorum) sa zjavuje v 3. týžd. zo
somatopleury laterálnej mezodermy telovej steny, enchondrálne. Na bočnej stene tela sa vyvíjajú z
mezenchýmu končatinové pupene, pripomínajúce usporiadanie pluty fosílnych lalokoputvých rýb.
Mezenchým je na povrchu pokrytý ektodermom, na voľnom okraji vzniká ektodermová lišta.
Končatinové pupene pre hornú končatinu sú na úrovni krčných segmentov. Končatinový pupeň pre
dolnú končatinu nasleduje s oneskorením, 5. týžd. sa dá na končatine rozoznať valcovité axopodium
a terčovité autopodium, 6. týžd. sa vyvíja lakťový a kolenový ohyb: stylopodium (rameno, stehno) a
zeugopodium. Koncem 4. týţd sa mezenchým v ose kondenzuje na blastém (ramenný, bedrový
kĺb), začiatkom 2. mes. nastáva chondrifikace mezenchýmového blastému. Celý skelet chrupkový
skelet sa začína osifikovať 6. -- 7. týţd. pomocou osteoblastov, ktoré sa diferencujú z mezenchýmu
v blízkosti ciev.
Mezenchýmový základ kostí končatín sa mení na chrupkový. Na horných končatinách sa vyvíjajú
základy kostí skôr. Začiatkom 2. mes. vznikajú kosti v tomto poradí: lopatka, ramenú kosť, lakťová
kosť, vřetenní kosť a kosti rúk. O niečo neskôr sa vyvíjajú základy dolných končatín. Najprv vznikne
základ pre os coxae, potom stehnovú kosť, píšťalu, ihlicu a kosti nôh. Chondrifikácia
mezenchýmových základov kostí prebieha postupne v 2. mes. vývoja. Koncom 2. a v 3. mes.
nastupuje osifikácia kostí končatín v rovnakonm poradí (cingulum, stylopodium, zeugopodium a
autopodium). Kompletná osifikácia väčšiny kostí sa končí v rôznom období po narodení.
Lopatka osifikuje z jedného centra doncom 2. mes. vývoja. Ďalšie osifikačné centrá sa zjavujú aţ po
narodení. Humerus osifikuje z dialýzy od polovice 2. mes. a z epifýz po narodení. Radius a ulna
začínajú osifikovať z diafýz tiţ koncom 2. mes. a z epifýz aţ po narodení. Karpálne kosti rúk osifikujú
aţ postanatálne, metakarpálne kosti majú osifikačné centrá v diafýzacj na začiatku 3. mes.
fetálneho vývoja. Kosti prstov začínajú osifikovať medzi 8. 11. týţd. vývoja v poradí: distálne,
proximálne a stredné články prstov.
Osifikačné centrá 3 hlavných kostí panvovej kosti sa nezjavujú súčasne. V os ilium je osifikačné
centrum uţ koncopm 2. mes., v os ischii v 4. mesiaci a v os pubis aţ v 5. mes. fetálneho vývoja.
Lemur osifikuje z dialýzy aţ v 7. týţd. a z distálnej epifýzy ešte před narodením. Proxmálna epifýzy
začína osifikovať krátko po narodení. Podobne osifikuje aj tiba, ale jej proximálna epifýza začína
osifikovať uţ pred narodením, distálna aţ postnatálne. Figura začína osifikovať z dialýzy koncom 2.
mes. vývoja a z epifýz aţ po narodení. Tarzálne a metatarzálne kosti nôh osifikujú medzi 3. a 9.
mes. Ossa tarsi majú po jednom osifikačnom centre, ossa metatarsi osifikujú v 3. mes. z dialýz a
postnatálne z epifýz. Kosti prstov nôh majú prvé osifikačné centrá v distálnych článkoch v priebehu
4. mes. a v stredných článkoch v priebehu 4. mes. vývoja. Epifýzy článkov prstov osifikujú po
narodení.
Vrodené chyby kostry zahŕňajú →chondrodystrofiu, →osteogenesis imperfecta a →dysostosis
multiplex. K vrodeným chybám chrtice patria:
■ Zmenený počet stavcov -- zrasty divoch susedných stavcov alebo rozdelenie mezenchýmového
základu sttavca na dva
■ Perzistujúci chvost – chvost dosahuje maximum rozvoja v 5. týţd. vývoja, kedy tvorí jeho dĺţka asi
1/6 dĺţky embrya. V dalším vývoji chvost zaniká a zostane z neho len kostrč. Zriedka môţe
perzistovať do narodenia a jeho dĺţka je asi 7 cm. Obsahuje degenerované kaudálne stavce.
■ Sakrokocygeálny nádor – je teratom, ktorý vzniká následkom abnormálnej aktivity primitivného
prúţka v chvostovém oblasti embrya. Väčší nádor môţe vyvolať ťaţkosti pri porode.

■ Vrodená skolióza – vrodené vybočenie chrtice vo frontálnej rovine, vzniká na podklade
asymetrických porúch vývoja chrtice. Keď v tele stavce chýba jedno z divoch osifikačních cebniter,
utvorí sa klinový polostavec a chrbtica sa vychýli nabok.
vývoj kože – koža sa diferencuje z dvoch základov: epidermis (vzniká z povrchovej ektodermy) a
škára (dermis, vyvíja sa z mezenchýmu, ktorý pochádza z mezodermy, somatopleury).
V najmladších embryách je ektoderm jednovrstvový, v 12. týţd. sa stáva dvojvrstvový. Skladá sa z
bazálnej vrstvy tvorenej zárodkovými bunkami, povrchovej vrstvy, ktorá sa ľahko olupuje (tzv.
periderma, epitrichová vrstva). V 3. mes. sa tvorí vrstevnatý dlaţdicový epitel, ktorý v povrchovej
vrstve keratinizuje. Periderma sa olupuje a jej zvyšky môţu byť ešte u novorodenca.
Prídavné kožné orgány sa tvoria z ektodermy. Zo zárodkovém vrstvy epitelu rastú epitelové čapy a
vrastajú do hĺbky, kde sa ďalej diferencujú. Prvé sa zjavujú základy mliečných žliaz. V embryiách
koncom 1. mes. vzniká párová mliečna lišta na ventrokaudálnej strane trupu. Od oblasti
ţiabrovýchoblúkov aţ na rudimentálny chvost väčšina týchto základov zaniká. Na miestach
zdpovídajúcich budúcim bradavkám proliferuje epitelový základ na povrch, jako aj do hĺbky ako
mohutný epitelový čap. Rozpadem buniek sa v ňom uytvorí priesvit -- základ budúceho hlavného
mliekovodu.
Aţ do puberty sa stavba mliečnej ţľazy nemení. V puberte sa u dievčat zväčujú a nastáva ich
prestavba. U novorodencov obojeho pohlavia môţu byť mliečne ţľazy zdurené a môţu produkovať
sekrét, čo je dôsledok vplyvu hormónov z materského organizmu.
K vývojovým anomáliám patria nadpočetné prsníky (polymastia) alebo častejšie nadpočenté
bradavky (polythelia); sú lokalizované v miestach bývalej mliečnej lišty.
Prvé vlasy vznikajúcí na tele plodu -- lanugo -- sú jemné primitívne vlásky. Ešte vo fetálnom období
ich nahradzujú sekundárne vlasy (vlasy a chĺpky po tele). Terciálne vlasy sa vyvíjajú v podpaţí a
okolí vonkajšieho genitálu, fúzy sa vyvíjajú od puberty.
vývoj krvotvorby – hematopoéza sa začína uţ 10 gestačný deň (Nokuno, 1999). Zistilo sa, ţe
krvotvorba nevzniká v pečeňovom tkanive. Pečeň je len miestom embryovej krvotvorby. Embryové
kmeňové bunky (embryonic stem cells, EC) vznikajú v časti zárodku, tzv. regio aorta + gonáda +
mesonephros (AGM). Z nich sa vyvíja mezodermový prekurzor – hemangioblast, z ktorého
vznikajú primitívne erytroidné progenitory, ako aj multipotentná hemopoetická kmeňová bunka.
Endotelové bunky vznikajú taktieţ z hemangioblastu. Po 5. týţd. sa hlavným orgánom krvotvorby
stáva pwečeň. Medzi pečeňovými bunkami vzniknú rozsiahle ohniská krvotvorby. Sínusoidy pečene
sú súpočiatku zaplnené embryovými megaloblastami a erytroblastmi s jadrom. Novovznikajúce
erytrocyty a leukocyty prechádzajú cez stenu sinusoid a vstupujú do krvného riečiska. V pečeni
prebieha aj odbúravanie krvinek; →vývoj pečene.
vývoj pošvy – vagína vzniká z dvoch základov: 1. z kaudálneho úseku uterovagínového kanála; 2. zo
sinus urogenitalis. Slepo sa končiaci solidny koniec uterovaginálneho kanála sa proliferáciou
mezodermových buniek prodlţuje a koncom 9. týţd. sa priloţí zo zadnej strany k sinus urogenitalis
a indukuje v tomto mieste vyklenutie jeho vnútornej steny v tuberculum Mülleri. Po laterálnych
stranách uterovaginálneho kanála probiehají Wolffove vývody, ktoré po stranách Müllerova hrbčeka
ústia do sinus urogenitalis. V oblasti vzájomného kontaktu uterovaginálneho kanála a sinus
urogenitalis sa bujnením entodermy zakladajú dva pupeňovité hrbečky, tzv. sínovaginálne bulby. Ich
epitel proliferuje, bulby sa spoja, obratú solídny kaudálny konec uterovaginálneho kanála a po
spojení s ním utvoria epitelovú vaginálnu platničku. V súvislosti s tým zanikne Müllerov hrbček a
uzavrú sa ústia Wolffových vývodov. Proliferáciou buniek rastie vaginálna pltnička kraniálne do
dĺţky. V 11. týţd. sa vaginálna platnička od dolného konca dehiscenciou postupne luminizuje. V 5.
mes. vo výške budúcej hranice cervixu a vagíny proliferuje epitel vaginálnej platničky do okolitého

mezenchýmu v podobe lievikovitého valu, ktorý obklopuje budúci cervix uteri. Vnútri epitelového
valu sa dehiscenciou utvorí dutina, ktorá je základom pošvovej klenby (fornix vaginae). Vznikom
fornix vaginae sa epitelový val rozdelí na dve lamely: a) vonkajšiu (laterálne ohraničuje pošvovú
klenbu); b) vnútronú -- utvorí čapík (portio vaginalis cervicis). Cervix je ešte v čase po narodení
značne veľký, oveľa väčší ako corpus uteri. Priesvit pošvy ostávy spočiatku od sinus urogenitalis
oddelený mezenchýmem (vrastá medzi dolný koniec vagínovej platničky a entoderma sinus
urogenitalis). Tak vznikne platnička uzatvárajúca vstup do vagíny -- hymen (zloţený z mezenchýmu,
po obidvoch stranách pokrytý epitelom). Vo ventrálnej časti vznikne proderavený otvor -- ostium
vaginae. Z mezodermy uterovaginálneho kanála vznikne výstelka maternicovej sliznice a
maternicové ţliazky. Z mezenchýmu v okolí sa diferencuje maternicová svalovina. Epitel pošvovej
sliznice a jaternicového čapíka sa diferencuje z epitelu vagínovej platničky. Na vzniku vagínovej
platničky sa zúčastňuje mezoderma uterovaginálneho kanála, ao ajk entoderma sinus urogenitalis.
Pôvod epitelu pošvy nie je jednoznačne doriešený.
vývoj sústavy, močovej – má úzký vzťah k vývoju pohlavných orgánov. Spoločným základom sú
stopky prvosegmentov – nefrotómy, ktoré sa spájajú s nesegmentovanou mezodermou
somatopleury a splanchnopleury. Z kraniálnych nefrotómov vznikajú kanáliky -- pronefros (u
človeka rudimentárne). Mnohé kanáliky nemajú priesvit a spájajú sa do pozdĺţneho povrazca -základu Wolffova vývodu. Od 8. -- 9. prvosegmentu strácajú nefrotómy segmentové usporiadanie
a splývajú do súvislého pása (tzv. nefrogénny blastém). Súvislý pás nefrogénneho blastému
moţno rozdeliť na: 1. mezonefrogenní úsek (od 6. cervikálneho po 3. lumbálny prvosegment); 2.
metanefrogénny úsek (3. -- 5. lumbálny prvosegment.
Vo vývoji močového ústroja sa rozeznávajú 3 štádiá: 1. →pronefros; 2. →mezonefros; 3.
→metanefros.
Diferenciácia nefrónov sa spája s vývojom krvného obehu. Jedna z mnohých aa. mesonephriticae
zmohutnie na úkor ostatných, ktoré zakrpatie, a prevezme celé zásobenie metanefros. Tu sa vetví
aţ po vasa afferentia glomerulov.
Primitívna obličková panvička sa premaní na definitívnu panvičku tým, ţe najkaudálnjšie úseky 3 –
aţ 4 generácií zbieracích kanálikov sa postupne vťahujú do steny panvičky. Predlţovanie ďalších
generácií zbieracích kanálikov sa tieto vykleňujú v podobe papíl do panvičky a rozčleňujú ju na
kalíšky. Z okolotého mezenchýmu sa v 4. mes. utvorí väzivové puzdro obličky.
Dĺţka trupu sa zväčšuje oveľa rýchlejšie jako dĺţka obličky; rastom tela v lumbálním a sakrálnom
úseku sa oblička posúva kraniálne, tým sa prodĺţuje aj ureter (ascensus renis); tento proces
pokračuje aj po narodení. Nerovnaká výška uloţenia pravej a ľavej obličky sa vysvetľuje vvplyvom
väčšieho pravého laloka pečene. Pri posune obličiek kraniálne kaudálne vetvy aorty zásobujúce
metanefros zanikajú a cievne zásobenie preberajú výššie odstupujúcí vetvy aorty.
Funkcie obličiek nastupujú koncom 4. mes. fetálneho ţivota. Moč vylučuje plod do plodovej vody.
Plodovú vodu plod prehltáva a tráviacej rúre resorbuje. Funkciu exkrečného orgánu z hľadiska
konečného odstraňovánia produktov metaboliymu plní placenta. Oblička sa významne zúčastňuje
na regulácii objemu plodovej vody. Pri agenéze alebo aplázii obličiek sa tvorí málo plodovej vody,
ale plod preţívá do porodu. Po narodení nie je však ţivotaschopný.
vývoj sústavy, nervovej – nervový systém s kardiovaskulárním systémom sú prvé fungujíce
orgánové systémy počas embryového ţivota. Skôr ako srdce začne pracovať (2. polovica 3. týţd. po
oplodnení), diferencuje sa neuroektoderma a nadobúda tvar neurálnej (kortikálnej) platničky. Potom
sa prestane zväčšovať, kým začne srdce biť, keď sa sa do neurálnej platničky začne dopravovať
kyslík a ţiviny. Včasné obdobie (od konca 1. mes.) charakterizuje diferenciácia a rast.

Počas 2. mes. sa dajú zistiť prvé reflexy v oblasti svalov krku ako odpověď na podráţdenie hornej
pery. Od konca 1. mes. Rast nervového systému je výrazný v celom období prenatálnaho vývoja a
po narodení pokračuje. Tvorba nových neurńov sa zastavuje v neskorej fáze prenatálnej ţivota a po
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narodení uţ pravdepodobne neprebieha. Na utvorenie čudského mozgu, ktorý obsahuje asi 10
neurónov, je potrebná tvorba a diferenciácia asi 200 000 neurónov za minútu počas celého
prenatálního ţivota. Rast nervového tkaniva pokračuje po narodení najrýchlejšie v prvých 3 r., a to
zväčšovaním rozmerov neurónov, gliových buniek a myelinizačným procesom. Kaţdý z 50 – 100
miliárd neuroniv sa synopticky spája v priemere s 2 000 aţ 5 000 ďalšími neurónmi.
Vývoj nervového systému sa začína v 3. týţd., keď zhrubne ektoderma zárodkového štítu medzi
faryngovou membránou a primitivným Hensenovým uzlom. Hrubnutím ektodermy vzniká neurálna
(medulárna) platnička. Kraniálny koniec sa rozširuje do strán, kaudálny koniec je uţší.V neurálnej
platničke sa utvorí longitudinálny, v stredovej čiare prebiehajúci neurálny ţliabok. Ţliabok sa
prehlbuje a po jeho stranách sa formujú vyvýšeniny – neurálne valy, ktoré postupne splynú. Tým
vzniká neurálna (medulárna) rúra. Najprv sa uzavrie pribliţne v strede embryového tela, neskôr
pokračuje uzatváranie kaudálne i kraniálne (začiatkom 4. týţd.). Spočiatku medulárna rúra
komunikuje s dutinou amniónu cez predný a zadný neuroporus. Predný neuroporus sa uzavrie
v 25. – 26. d vývoja a asi o 2 d sa uzavrie aj zadný neuroporus. Rozšírený hlavový koniec
medulárnej rúry predstavuje základ mozgu a uţšia zadná časť tvorí základ mechy.
Počas uzatvárania medulárnej rúry v ektoderme sa na vrchole neurálních valov tvoria bunjky, ktoré
sa rozmnoţujú a vyrastajú laterálním smerom. Neskôr sa oddelia od steny medulárnej rúry a
sformujú samostatný pás buniček neuroektodermy – neurálnu lištu (crista neuralis), nazývanú aj
gangliová lišta. Neurálna lišta sa spočiatku uloţí medzi uzavretú medulárnu rúru a ôpovrchovú
ektodermu. Povrchová ektoderma sa před uzavretím medulárnej rúry oddelí od neuroektodermy a
zrastie na dorzálním povrchu embrya.
Bunky neurálnej rúry začnú migrovať, smerujú ventrodorzálnej po oboch stranách medulárnej rúry.
Z buniek neurálnej lišty vzniknú mnohé deriváty nervového a inoho charakteru.
K nervovým derivátom neurálnej lišty patria neuróny spinálních ganglií, ganglií niektorých
hlavových nervov a autonómnych ganglií. Za deriváty crista neuralis sa pokladajú i bunky pia
mater a pavučnice (arachanoidea), Schwannove bunky v periférnych (senzitívnych alebo
motorických) nervech, satelitné bunky v gangliích, chrómafinné bunky (drene nadobličiek) a
receptorové bunky v glomus caroticum. K nenervovým elementom vzbnikajúcim z crista neuralis
patria bunky produkujíce pigmenty (chromatofory a melanofory), odontoblasty a cementoblasty,
niektoré mezenchýmové bunky tvoriace chrupky, svaly a kosti hlavy a krku a i.
vývoj miechy – koncom 4. týţsd. Vývoja sa laterálne steny miechy (medulla spinalis) rýchlo
rozrastajú a centrálny kanál sa zuţuje. Iba v najkaudálnejšej oblasti mechy sa zachová rozšírenie
dutiny (ventriculus terminalis). Rýchly rast miechovej steny ventrálním smerom má za následek,
ţe jej ventrálne časti (bazálne platničky) sa v střednej línii priblíţia. Pritom medzi obidvoma
bazálními časťami zostane hluboká longitudinálna brázda, tiahnuca sa pozdrţ ventrálnej steny
mierchy (fissura mediana anterior). V dorzálnej oblasti mechy sa k sebe priblíţia vnútorné plochy
obidvoch dorzálních častí steny (alárne platničky), ktoré sa takisto rozrastajú. Ependýmové vrstvy
obidvoch alárnych platničiek navzájom splynú, čím vznikne septum v strednej časti mechy (septum
medianum posterius). Při tomto kontinuálnom raste miechovej steny sa koncom 2. mesiaca
centrálny kanál dostane do stredu mechy a na priereze má pribliţne štvoruhoníkový tvar.
V 5. – 6. týd. vývoja sa stena mechy skladá z proliferujúceho epitelu usporiadaného do 3 vrstiev: 1.
ependýmová vrstva – klemuje centrálny kanál miiechy, ponecháva si ponecháva prioliferačnú
aktivitu a po určitý čas tu pokračuje delenie buniček; 2. intermediárna (plášťová) vrstva – najhrubšia

a obsahuje početné neuroblasty; 3. marginálna vrstva – najpovrchnejšia, obsahuje axóny
neuroblastov intermediárnej vrstvy a vyvíjajúce sa bunky neuroglie.
S postupujúcim vývojom mechy sa ependýmová vrstva dieferncuje na jednovrstvový epitel –
ependým. Intermediárna (plášťov) vrstva sa diferencuje na sivú hmotu mechy a marginálna vrstva
utvorí bielu hmotu mechy. Myelinizácia axónov mechy sa začína v 4. mes. intrauterinného mes. za
účasti oligodendrocytov, ktorých výbeţky tvoria myelínové pošvy.
Neuroblasty bazálních častí (bazálních platničiek) mechy sa vyvíjajú skôr aklo neuroblasty alárnych
častí (alárnych platničiek. Aţ keď väčšina neuroblastov migruje ventrálne do budúceho predného
roju mechy (kolumna anterior), začína sa migrácia neuroblastov dorzálnejšie do budúceho zadného
rohu mechy (kolumna posterior).
Apolárne neuroblasty (bez výbeţkov) sa menia na bipolárne neuroblasty (s dvoma výbeţkami). Aţ
neskôr vyrastajú z bunkového povrchu početné výbeţky – dendrity a vyvíja sa multipolárny neurón.
V predných rohoch mechy sa multipolárne neuróny veľmi zväčšujú. Neuróny predných rohov mechy,
ktoré tvoria columnae ventrales sa delia na ventrálnu a laterálnu skupinu. Axóny ventrálnej skupiny
opúšťajú predný povrch mechy v spoločnom zväzku jako predný koreň mechy (radix ventralis).
Vystupujú z miechy a tvoria motorické vlákna spinálního nervu, smerujúce k myotómom. Axóny
laterálnej skupiny opúšťajú predný povrch mechy spolu s motorickými vláknami a tvoria autonomne
pregangliové vlákna spinálního nervu, smerujúce k truncus sympathicus. Medzi prvým torakálnym a
druhým a tretím lumbálnym segmentom dospelej mechy utvorila laterálna skupina (migráciou
buniček laterálnejšie) ďalší stĺpec sivej hmoty – laterálny roh (columna lateralis).
Prvé neuróny tejto dráhy majú telá uloţené mimo mechy. Pochádzajú z neurálnej lišty. Bunky
neurálnej lišty migrujú posterolaterálne po oboch stranách vyvíjajúcej sa mechy, kde tvoria bunkové
skupiny. Skupiny buniek sa segmentálne usporiadajú a utvoria základy spinálních ganglií.
Niektoré z buniek sa diferencujú na neuroblasty, iné sa vyvinú na satelitné bunky spinálnych
ganglií.
Neuroblasty sú pôvodne bipolárne bunky s dvoma výbeţkami odstupujúcimi na protiľahlých póloch
bunky. Sekundárne sa stanú pseudopunipolárnymi. Spoločný výbeţok odstupujúci z tela bunky sa
vetví v tvare písmena T na periférny a centrálny.
Periférny výbežok buniek spinálních ganglií smeruje laterálne a stáva sa typickým axónom
senzitívneho nervového vlákna. Periférne vlákna sa pripájajú k prednému miechové=ho koreňu
příslušného segmentu a utvoria zmiešaný spinálny nerv.
Centrálne výbežky nervových buniček budúcich spinálních ganglií sú tiţ axónmi. Vrastajú do
zadnej časti vyvíjajúcej sa miechy. Končia sa v zadnom rohu miechy (sivá hmota) alebo vystupujú
v marginálnej zóne (biela hmota) k vyšším oddielom CNS, a to v mieste budúcich zadných
povrazcov mechy, kde neskoriše utvoria fasciculus gracilis a fasciculus cuneatus. Tieto
centrálne axóny vo sovjom priebehu od spinálnych ganglií po vstup do miechy tvoria na úrovni
jedného budúceho segmentu mechy zadný koreň (radix dorsalis). Primitívne neurocyty
v základoch spinálnych ganglií sú spolu so satelitnými bunikami, obaľujúcimi kaţdý neurocyt,
najdôleţitejšími stavebnými súčasťami týchto ganglií.
Primitívne neurocyty v alárnej platničke tvoria výbeţky, ktoré na svojej strane vstupujú do
marginálnej zóny (biela hmota) mechy. Tieto výbeţky prebiehajú ascendentne alebo descendentne
k vyšším alebo niţším budúcim segmentom mechy. Tak vznikajú asociačné neuróny.
Iné primitívne neurocyty alárnej platničky, ktoré vysielajú výbeţky dom opačnom (kontralaterálnej
strany miechy), sa stanú komisúrovými neurónmi.

Myelinizácia mechy – uskutočňuje sa činnosťou oligodendrocytov. Najprv sa vyvíja myelín
cervikálnej mechy, odkiaľ myelinizácia postupuje kaudálne. Vlákna predných koreňov myelinizujú
skôr jako vlákna zadných koreňov. Myelinizácia sa začína v mieche v 4. mes. vývoja. Posledné
myelinizujú zostupné motorické vlákna a tento proces pokračuje aj počas prvých divoch rokov po
narodení (myelinizácia nervových vlákien pyramídovej dráhy). Myelinizácia spinálních (periférnych)
nervov prebieha za účasti Schwannových buniek.
Obaly miechy – vznikajú z riedkeho mezenchýmové tkaniva pochádzajúceho z neurálnej lišty. Toto
tkanivo sa diferencuje na 3 miechové obaly: pia mater, arachnoidea a dura mater.
Vnútorná (vaskularizovaná) blana – pia mater – nalieha na nervové tkanivo a vysela vazivové
septá do miechy.
Stredná (jemná, nevaskularizovbaná) blana – arachnoidea – obklopuje mechu a utvára obal okolo
spinálnych nervov. Na kaudálnom konci úplne vyvinutém mechy siaha arachnoidea aţ za dolný
koniec mechy na úroveň 2. sakrálního stavba. Dutina medzi pia mater a arachnoideou sa nazýva
subarachnoidový priestor. Ten sa vyplní cerebrospinálnym likvorom. Vonkajšia (hrubá,
fibrózna) blana – dura mater – obaľuje miechu najpovrchovejšie. Siaha od foramen occipitale
magnum lebky, kde súvisí s dura mater obaľujúcou mozog po úroveň S2. Okrem dura mater obaľuje
kaţdý nervový koreň a laterálne súvisí s epineuriom spinálního nervu. Vazivové trámce
v subarachnoidovom priestore, ako aj ligamenta denticulata sa vyvíjajú v oblasti kondenzácie
mezenchýmu okolo mechy.
Počas prvých 2 mes. intrauterinného vývoja je miecha taká dlhá ako chrbtica. Jednotlivé nervy
opúšťajú kanál chrtice cez príslušné foramina intervertebralia, kde sa nachádzajú oproti výstupom
nervov z mechy. Po 3. mes. sa chrbtica vyvíja rýchlejšie ako miecha, takţe pri narodení kaudálny
koniec mechy leţí na úrovni L3. U dospelého človeka dolný koniec mechy leţí na úrovni L 1.
Disproporcie v rýchlosti rastu chrbtice a miechy majú v kaudálnych oblastiach za následek, ţe
pôvodne horizontálne, cez foramina intervertebralia prebiehajúce nervové vlákba sa nasmerujú
šikmo nadol. Ide o lumbálne a sakrálne miechovíé korene tvoriace zväzky vlákeien, ktoré
usporiadaním v miechovom kanáli pripomínajú konský chvost. Súbor týchto vlákien sa nazýva
cauda equina.
Miecha sa kaudálne kuţeľovito zuţuje do conus medullaris. Keďţe kaudálny koniec mechy je
fixovaný, pri nervonomernom raste miechy a chrbtice vzniká tenký fibrózny povrazec (filum
terminales), ktorý je kaudálním pokračovaním conus medullaris. Filum terminale siaha po Co1.
Cauda equina je uzavretá v subarachnoidovom priestore aţ do úrovne S2. Pod touto úrovňou, t. j.
v oblasti pod dolným okrajom mechy, samôţu bez rizika poranenia mechy odoberať vzorky
mozgovomiechového moku lumbálnou punkciou.
Vo včasných štádiách vývoja má miecha hrubú stenu, ktorá sa smerom ku kaudálnemu koncu
ztenčuje. V 4. mes. v důsledku vývoja končatín (a senzitívnych i motorických neuroniv pre ich
inerváciu) miecha hrubne v krčnej a driekovej oblasti. Vzniká tak cervikálna a lumbálna
intumescencia mechy.
vývoj mozgu – Po uzavretí predného konca neurálnej rúry sa dokončí vývoj 3 primárnych vačkov: 1.
najkraniálnejší vačok (základ prozencefala); 2. stredný vačok (základ stredného mozgu –
mezencefala); 3. najkaudálnejší vačok (základ zadného mozgu – rombencefala).
Jednotlivé vačky sa od seba oddeľujú zúţeninami. Z prozencefala vyrastá a odčleňuje sa nový
vačok, ktorý sa rozširuje najprv laterálne (telencefalón) a po obidvoch straných tvorí výklenky ako
primitívne mozkové hemisféry. Zvyšok prozencefala zostáva po odčlenení telencefala ako ďalší

vačok, diencefalón. Z neho vyrastajú v 5. týţd. očné poháriky. Základ stredného mozgu
(mezencefalón) sa nerozdelí, ale za ním kaudálne nasledujúci rombencefalón, sa rozčlení na 2
nové vačky. Kraniálnejšie leţí metencefalón a kaudálnejšie myelencefalón, ktorý prechádza do
základu mechy. V tomto obodbí vývoja má teda nedokonalýá m,ozog embrya 5 za sebou
kraniokaudálne nasledujúcich častí: 1. telencefalón; 2. diencefalón; 3. mezencefalón; 4.
metencefalón; 5. myelencefalón.
vývoj osrdcovníka -- časť intraembryového célomu, rostrálne (kraniálne) pred faryngovou
membránou v blízkosti mediálnej čary utvorí osrdcovníkovú dutinu (cavum pericardiale). Po
utvorení hlavového záhybu otočením osrdcovníka a srdcovej rúry sa perikardiálna dutina uloţí
ventrálne od faryngu. Pri ďalšom vývoji sa srdcová rúra invaginuje, vnorí do zadnej steny
perikardovej dutiny. Fixuje sa pomocou dorzálneho mezokardu (mesocardium dorsale). Neskoršie
v priebehu 4. týţd. vývoja dorzálny mezokard zanikne. Srdcová rúra sa fixuje k perikardu, a to len na
jej artériovom a venóznom konci. Keďţe srdcová rúra rastie rýchlo do šírky a dĺţky a jej konce sa
fixujú k perikardu, prehýba sa. Tým sa tesne priblíţí artériový a venózny koniec. Medzi nimi zostane
malý priestor perikardiovej dutiny, tzv. sinus transversus pericardii.
Osrdcovníkovú dutinu vystiela zvnútra parietálny list seróznej blany – perikard, ktorý vznikol zo
somatickej mezodermy. Budúce srdce a kmene veľkých ciev pokrýva epikard (pericardium
viscerale), ktorý vznikol zo splanchnickej mezodermy myoepikardiálneho plášťa srdcovej rúry.
Veľké ţily – v. cava superior, v. cava inferior a 4 vv. pulmonales – menia počas vývoja vzájomnú
polohu. Tým sa posúva perikard a vzniká záhyb, tzv. sinus obliquus pericardii.
vývoj pankreasu – podţalúdková ţľaza vzniká začiatkom 4. týţd. z 2 základov. Z dorzálnej steny
budúceho dvanástnika vyrastá dorzálny základ, z ventrálnej steny ventrálny základ pankreasu.
Dorzálny základ rastie kraniálnejšie jako ventrálny. Nerovnomerným rastom a rotáciou hornej časti
dvanástnika sa ventrálny základ presunie doprava, pribláíţi sa k dorzálnímu základu (zdola a
zozadu) a navzájem zrastú. Spojením obidvoch základov sa utvoří caput pancreatis. Z dorzálneho
základu vznikne corpus et cauda pancreatis.
Kaţdý zo základov pankreasu má pôvodne svoj vlastný vývod spojený s dvanástnikom. Vývoj
ventrálneho základu sa spojí s periférnou časťou vývodu dorzálneho pankreasu, a tak vznikne
spoločný vývod, duktus pancreaticus. Centrálna časť vývodu dorzálního pankreasu prebieha
samostatne a často vyúsťuje do dvanástnika jako ductus pancreaticus accessorius.
Z entodermového základu pankreasu vyrastajú bunkové trámce, ktoré sa mnohonásobne vetvia
v mezenchyme dorzálního metzoduodena. Z nich sa premenou na kanáliky vyvíja systém ţľazových
vývodov, s rozšírením na distálnych koncoch. Tieto rozšírenia tvoria bunky budúcich acinov. Časť
buniček sa oddeľuje z trámcov a premieňa sa na základy budúcich Langerhansových ostrovčekov.
Nové ostrovčeky môţu vyrastať aj zo steny luminizovaných vývodov v podobe plných bunkových
výrastkov. Sekrécia hormónov v bunkových ostrovčekov sa začína v 4. mes. vývoja.
Po rotácii dvanástnika sa pankreas spolu so slučkou dvanástnika dostane do retroperitoneálnej
polohy. Rotáciou steny dvanástnika doprava sa ductus choledochus a ductus pancreaticus priblíţia
a spolu vyúsťujú na papilla duodeni major.
vývoj pažeráka – základ ezofágu je kaudálním pokračovaním →faryngového červa (→vývoj tráviacej
sústavy). V 5-týţd. embryu je primitivným paţerákom zúţená časť predného červa, ktorá leţí
dorzálne a pozdrţ základu priedušnice. Primitivný pažerák rastie rýchlo do dĺţky. V 7. týţd. je uţ
pomerne dlhou úzkou rúrou, zvnitra vyplnenou proliferujúcim epitelom. V 10. týţd. sa priesvit
paţerákovej rúry rozširuje. Epitel je viacvrstvový cylindrický s riasinkami. Koncom 3. mesw. Sa epitel
postpne mení na viacvrstvový dlaţdicový. Z epitelu vznikajú rozvetvené tubulárne ţliazky. Z epitelu

vznikajú rozvetvené tubulárne ţliazky. Z mezenchýmu splanchnopleury sa vyvíja vazivo a svalová
vrstva steny. Crikulárna vrstva hladkej svaloviny sa tvorí skôr jako longitudinálna.
Priečne pruhované svalstvo paţeráka v jeho kraniálnych 2/3 pochádza z mezodermy 4. a 5.
ţiabrového oblúka. Inerváciu svalových vláken zabezpečuje n. vagus (→vývoj tráviacej sústavy).
vývoj pečene – základ pečene je viditeľný v 4. týţd. vývoja jako vydutina entodermy na ventrálnom
povrchu steny →predného čreva. Tento hepatálny základ rastie ventrálne. Jeho bunky letka v tesnej
blízkostzi základu srdca, obklopené mezenchýmom septum transversum. Septum transversum je
priečna mezodermová platnička, ktorá oddeľuje osrdcovníkovú dutinu od steny ţĺtkového kanála.
Neskôr sa zo septum transversum vyvinie centrálna časť bránice (centrum tendineum).
Na vývoj základu pečene pôsobia induktivne dva vplyvy. Prvým je induktivny vplyv hepatokardiálnej
mezodermy v čase, keď splanchická mezoderma migruje a jej laterálne časti sa spoja pod
embryovým hltanom. Nastáva diferenciácia ektodermových buniek základu pečene v štádiu 5 – 6
somitov (26. deň). Zo základu pečene vyrastá lešeňový diverikul. Ten vrastá do mezenchýmu, ktorý
sa zmnoţuje a oddeľuje pečeňovú oblast od srdcovej. Mezenchym septum transversum sa pokladá
za pečeňový mezenchym, pretoţe stimuluje proliferáciu buniček entodermy (sekundárna indukci) do
trámcov.
Uţ na začiatku 5. týţd, sa v trámcích formujú embryové lešeňové bunky. V rovnakom čase sa
mezenchýmové bunky, stimulované budúcimi hepatocytmi, dieferencujú na endotelové bunky
pečeňových sísnuisoíd.
Pôvodný divertikul pochádzajúci z ventrálnej steny embryového červa sa rodelí na 2 bunkové
púčiky; jeden sa stane základom pre pečeň, druhý tvorí základ ductus cysticus a vesica fellea. Časť
spájajúca tieto základy so stenou červa sa zúţi a vyvinie na ductus hepaticus a ductus choledochus.
Pod základom ţlčovodu vyrastá zo steny predného červa ventrálny základ pankreasu. Keď
dvanástnik rotuje doprava, ţlučovod a ventrálny základ pankreasu sa presúvajú dozadu. Ventrálny a
dorzálny základ pankreasu sa presúvajú dozadu. Ventrálny a dorzálny základ pankreasu sa spoja.
Dorzálnu polohu získavajú uţ v štádiu 7 mm (33 dní).
Na začiatku 5. týţd. prechádzajú cez septum transversum do embryového srdca vitelinové ţily (zo
základu pupočníka). Trámce lešeňových buniček vrastajä do ciev a utvoria trojrozmernú sieť, ktorá
je ako špongia prestúpená krvou z vv. vitellinae. Tak sa ţily rozdelia na cievnu spleť a ţilové kanály,
ktoré sa menia na sínusoidy.
V štádiu 6 mm (32 dní) mohutnejúca pečeň zúţi takmer celý prúd z umbilikálnych ţíl. Prestavba
umbilikálnych ţíl na jeden prúd je vyvolaná aj asymetrickým vývojom srdca. Ţily pôvodne äústiace
do sinus venosus základu srdca, sú vtiahnuté do priameho prítoku cez pečeň. Zachovanie savého
sinus venosus a degenerácia pravej v. umbilicalis majú za následek utvorenie ductus venosus (spoj
prebiehajúci šikmo zo spondej strany pečene od sútoku umbilikálnych a portálních ţíl).ej
Proliferácia entodermových buniček základu pečene do septum transversum pokračuje v 2. mes.
vývoja. Tieto bunkové masy sú zdrojom lešeňového parenchýmu. Intrahepatálne vývody sa začínajú
vyvíjať v oblasti hílu a tichnu sa periférne. Systém vývodov sa náhle končí v stĺpcoch pečeňových
buniček. Aţ potom sa medzi lešeňovými bunkami utvoria ţlučové kapiláry, ktoré sa spoja s koncami
vývodov. Vývodný systém je kompletný okolo 10 týţd. Krátke segmenty, ktorých chýba spojenie
s ostatným vývodným stromom. Ţlč sa zjavuje v pečeni najskôr v 13. týţd. a v čreve ju moţno
pozorovať v 5. mes. vývoja.
Pečeň je pôvodne dvojlalokový symetrický orgán. Objem savého laloka sa proti pravého začína
zmenšovať v 4. týţd, čo súpvisí s rotáckou a presunutím ţaludky doľava. Remodelovanie pečene sa
odohráva v 6. – 8. týţd. Pravý lalok sa zväčšuje a rozširuje. Ľavý lalok podlieha periférnej
degenerácii. Atrofovaná časť ľavého laloka zostane v podove väzivového pruhu (appendix fibrosa).

Vo fetálnom období ustáva rast savého laloka skôr jako pravého. Na zadnej strane pečen esa
dodatočne tvorí lobus caudatus a lobus quadratus.
Pečeň dosahuje v 6. týţd. veľkosť srdca a postupne ju překračuje. Následkom rýchleho rastu sa
základ pečene stáva príliš veľkým pre oblast septum transversum. Preto sa začína vydúvať zo
septum transversum von do peritoneálnej dutiny. Tak sa stane pečeň brušnmým orgánom.
Mezenterium medzi ventrálnou brušnou stenou a pečeňou sa naťahuje a stenčuje (budúce
ligamentum falciforme). Medzi pečeňou a črevom vznikne omentum minus. V jeho voľnom okraji
prebieha ductus choledochus, v. portae a a. hepatica. Mezenchým na povrchu pečene sa premení
na viscerálne peritoneum. Na kraniálním povrchu pečene zostane holá oblasť (area nuda), kde
pečeň a bránica zostanú v kontakte (pozostatok spojenia so septum transversum). Rozhodujúce
pre definitívnu pečeň je utvorenie systému ciev a vývoja v. portae. S rozvetvením tejto vjevy vrastá
do pečene mnoţstvo mezenchýmu a ten sleduje aj vetvenie a. hepatica a ţlučové vývody. Tak
vzniká uţ veľmi skoro charakteristická triáda, typická pre interlobulárne (portobiliárne) priestory.
V 9. týţd. vývoja tvorí pečeň jednu desatinu celého tela plodu a vypĺňa takměř celú bručnu dutinu.
Pečeň sa relatívne zmenšuje najmä v posledných divoch mediacích gravidity. Před narodením tvorí
uţ len jednu pätinu tela.
Hlavná funkcia embryovej a fetálnej pečene je krvotvorba. Po 5. týţd. vývoja sa pečeň stáva
miestom vzniku krvinek a dlho zostáva miestom hemopoézy. Medzi pečeňovými bunkami sú
rozsiahle ohniská krvotvorby. Sínusoidy pečene sú spočiatku zaplnené embryovými megaloblastmi
a erytroblastmi s jadrom. Novovznikajúce bezjadrové erytrocyty a leukocyty prechádzajú cez stenu
sinusoid a vstupujú do krvného riečiska. Hemopoetické tkanivo fetálnej pečene, leţiace medzi
bunkovými trámcami parenchýmu a endotelovými bunkami krvných ciev, prispieva k relatívne
veľkým rozmerom pečene. V pečeni neprebieha len tvorba, ale aj odbúravaných erytrocytov sa vo
fetálnom období odovzdávajú jako ţlčové farbivá do tenkého čreva. Spolu s uvoľnenými epitelovými
bunkami steny čreva predstavujú ţlčové farbivá tmavo zafarbenú smolku (meconium).
V pečeňových bunkách sa relatívne skoro začína hromadiť glykogén. Jeho tvorba spolu
s krvotvorbou je dluţ čas jedinou funkciou pečene. V bunkách sa nachádzajú enzýmy
glykogenosyntézy, nie však na glykogenolýzu. Tie, spolu s detoxikačnou funkciou sa zjavujú krátko
pred narodením. Nedonošenci nemajú ešte tieto funkcie plne vyvinuté.
Sekrečná funkci pečene je před pôrodom slabá. Nedostatok ţlučových kyselín spôsobuje zmenšenú
moţnosť resorpcie tuku v čreve. Enterohepatický krvný obeh pre deoxycholát nie je vyvinutý,
pretoţe preň sú potrebné enzýmové pôsobenie baktérií, ktoré sa v čreve ešte nevyskytujú.
Na odbúravanie bilirubínu takisto chýbajú príslušné enzýmy. Bilirubin sa cez placentu prenáša do
krvi matky a odbúra sa v jej pečeni. Prerušením placentového obehu pri porode vzniká (v důsledku
deficitu enzýmov a nastupujúceho erytrocytov) nadbytok bilirubínu, a tým ikterus plodu
(novorozenecká žltačka).
vývoj perikardu →vývoj osrdcovníka.
vývoj mezentéria →vývoj brušnej dutiny.
vývoj sústavy, pohlavnej – vývoj gonád súvisí s vývojom mezonefrosu. Koncom 4. týţd. (asi 5 mm
embryo) sa urogenitálna lišta (plica urogenitalis) rozdelí záhybom na laterálnejšiu lištu (plica
mesonephrica, Wolfovo teleso) a emdiálnejšiu lištu (plica genitálie). Zo strany Wolffovhjo telesa
odstupuje urogenitálny povrazec, v ktorom prebieha Wolffov vývod. Začiatkom 6. týţd. vzniká
laterálne od Wolffovho vývodu ductus paramesonefricus (Mülleri). Zakladá se preliačením
célomového epitelu dovnútra urogenitálního povrazca. Tento vývod prebieha paralelne a laterálne
od Wolffovho vývodu. Jeho kraniálny koniec ostáva lievikovito otvorené do brušnej dutiny a
kaudálny koniec smeruje ku kloake, luminizuje sa a končí slepo na jej stene.

Müllerov kanálik prebieha najprv paralelne s ductus Wolffi, pri vstupe do panvovej dutiny ho z
laterálnej strany kríţia obidva Müllerove kanáliky, ktoré sa dostanú tesne k sebe a ústia do sinus
urogenitalis.
Pohlavné ţľazy (gonády) prekonávajú rovnaký vývoj při obidvoch pohlaviach aţ do konca 6. týţd.
Keď ešte nie sú pohlavné ţľazy rozlíšené na muţské a ţenské, sú to indiferentné gonády. Sexuálna
diferenciácia prebieha od 7. týţd. a ukončuje sa v 14. týţd. plodu. Najprv sa vyvíjajú pohlavné ţľazy,
potom nasleduje vývoj vnútorných pohlavných orgánov a nakonec sa vyvíjajú vonkajšie pohlavné
orgány.
Základy pohlavných ţiaz sú teda spočiatku identické pri obidvoch pohlaviach, ale tzv.
chromozónové pohlavie budúceho indivídua je geneticky určené uţ pri oplodnení. Chromozóm Y je
nositeľom lokusu génov pre H-Y antigén. Ide o špecifický protein, ktorý patrí do histokompatibilného
systému. Pri abnormálnom zastúpení pohlavných chromozómov sa genetické určenie pohlavia riadi
prítomnosťou chromozómu Y. Vývoj gonád sa začíná indiferentným štádiom.
Indiferentné štádium -- východiskovým útvarom pre vývoj pohlavnej ţľazy je plica genitális.
Zaujíma pôvodne takmer celú dĺţku plica urogenitalis (siaha od 6. hrudného po 2. sakrálny
prvosegment). Na vlastnú pohlavnú ţľazu sa premení len stredná časť plica genitálie. Kraniálna časť
úplne zaniká a kaudálny úsek sa neskôr premení na väzivový pás (gubernaculum). Mezodermový
célomový epitel sa zvyšuje a zmnoţuje a medzi jeho bunky vcestujú prvopohlavné bunky, tzv.
gonocyty. Gonocyty sa diferencujú uţ v predsomitovom štádiu vývoja embrya, sú viditelné uţ
v stene ţĺtkového vaku (odvodzujú sa od entodermy). Sú väčšie ako entodermové bunky, majú
svetlú (slabo sa farbiacu) cytoplazmu bohatú na glykogen, majú vysokú aktivitu alkalickej fosfatázy a
guľaté, mechúrikovité jadro. Koncom blastogenézy migrujú. Po ohraničení črevnej rúry sa gonocyty
nachádzajú v stene zadnej črevnej kapsy v blízkosti alantois, mitoticky sa mnoţia a cestujú
dorzálnym mezentériom do plica genitálie. Bunky célomového epitelu sa mnoţia (z jednovrstvového
epitelu vzniká nniekoľkovrstvový) a v 6. týţd. epitel vrastá dovnútra do genitálnej lišty vo forme
solídnych bunkových provazcov, zvaných medulárne povrazce. Medulárne provazce sú zloţené z
indiferentných mezodermových buniek epitelového charakteru. Okolitá mezoderma sa mení na
mezenchym. Vcestovanie gonocytov do plica genitalis je determinujúcou podmienkou ďalšieho
vývoja pohlavnej lišty na gonádu. Vďaka rastu medulárních povrazcov sa mediálna časť genitálnej
lišty zväčšuje a vykleňuje do célomovej dutiny. Na laterálnej strane sa utvorí brázda, ktorá oddelí
základ rastúcej gonády od mezonefros. Od mezentéria sa odškrcuje úpon gonády (mezorchium
alebo mezovárium). Ďalšia diferenciácia gonády závisí od prítomnosti antigénu H-Y a od existencie
špecifických receptorov. Keď sú prítomné, diferencuje sa semenník. Stimulačním účinkom čudského
choriónového gonadotropínu (HCG) sa v semenníku tvoria androgény a antiparamezonefrický
hormon; →vývoj ovária; →vývoj semenníkov.
vývoj semeníkov -- medzi povrchovým epitelom a medulárnymi provazcami sa utvorí vrstva
mezenchýmu, ktorá sa premení na väzivo a zahustí sa v tunica albuginea. Tunica albuginea úplne
oddelí povrchový célomový epitel od medulárnych povrazcov. Medulárne provazce sa stávajú
záklaoem kanálikov semenníkov. Povrchový célomový epitel sa premení na plochý mezotel. Medzi
medulárne povrazce prerastá mezenchým, ktorý ich zreteľne separuje. Indiferentné bunky
medulárnych provazcov sa usporiadajú do radiálnych povrazcov. Dávajú základ kanálikom
semenníkov (najprv sú bez prisvitu, to sa tvorí aţ na konci gravidity). Následkom mnoţenia buniek
kanáliky zmohutnia, prodlţujú sa a začínají sa stáčať do primitivnych tubuli seminiferi contorti. Aţ do
puberty ostáva stavba tubuli seminiferi contorti bez podstatných zmien. Mezenchým medzi
kanáliemi semenníkov sa mení na riedke vazivo. Indiferentné epitelové bunky kanálikov sa
diferencujú na podporné Sertoliho buňky. Medzi nimi sú uloţené gonocyty. Mezenchým sa mení
na riedke vazivo. Z mezenchýmových bunie sa diferencujú intersticiálne Leydigovy buňky.
Pôsobením choriónového gonadotropínu produkujú androgény (najmä testosterón). Leydigových

bunie rýchle pribúda a majú prevahu nad ostatnými bunkami. V poslednom trimestri gravidity ich
ubudne. Rozvojom kanálikov semenníkov sa mediálna časť genitálnej lišty vykleňuje do ţelívej
dutiny v podobe ovoidného útvaru (mezorchiem sa upíná na telovú stenu). Pôsobením androgénov
a antiparamezonefrického hormónu sa ukončuje muţská diferenciácia gonády.
Vývodné cesty mužskej pohlavnej žľazy – sa vyvíjajú vplyvom antiparamezonefrického
hormónu, ktorý potlačí rozvoj ductus paramesonefricus (Mülleri) a vyvolá jeho involúciu. Androgény
stimulujú rozvoj ductus mezonefricus (Wolffi) a jeho premenu na hlavný vývod semenníkov.
Mezonefros sa redukuje a po spojení s pohlavnou ţľázou preberá funkciu vývodov semenníkov.
Glomeruly mezonefros zanikajú a zvyšné kanáliky moţno rozdělit na: 1. kraniálny (epigenitálny)
úsek (kanálky sa zúčastäujú na vzniku rete testis a po jeho vzniku se presenia na ductuli efferentes
testis); 2. kaudálny (paragenitálny) úsek (prvé kraniálne kanáliky sa nemusia napojiť na rete testis a
môţu perzistovať jako ductuli aberrantes superiores. Väčšina paragenitálnych kanálikov sa nespojí s
rete testis a dávajú vznik paradidymis; zvyšok kanálikov ostane v spojení s Wolfovým vývodom ako
ductuli aberrantes inferiores testis. Po diferenciácii kanálikov mezonefros v rete testis preberá
Wolffov vývod úlohu hlavného vývodu semenníkov. Kraniálny úsek Wolffovho vývodu sa prodlţuje
na ductus epididymidis. Výbeţok Wolffovho vývodu utvorí vesicula seminalis. Časť vývodu sa
premení na ductus defferens. Z kaudálneho konca vzniká ductus ejaculatorius. Müllerov vývod
pri muţskom pohlaví skoro stráca kontakt s telovou dutinou a v 8. týţd. zaniká. Ostáva len malý
hrbček pri hornom póle semenníka -- tzv. appendix testi; →descensus testium.
vývoj sústavy, dýchacej – prvé základy dýchacieho systému sa tvoria v embryu so 14
prvosegmentmi (asi 3. týţd.) vo ventrálnej stene predného faryngového čreva, tesne pod dolným
koncom faryngu. Endoderma ventrálnej steny predného čreva tu zhrubne a čoskoro v ňom vznikne
mediálny laryngotracheálny ţliabok (sulcus laryngotrachealis). Tento ţliabok spočiatku široko
vyúsťuje do primitivného ezofígu. Medzi laryngotracheálny základ a stenu budúcehop paţeráka
rastá priehradka (septum tracheooesophageale), ktorá oddelí základ dýchávej rúry od základu
tráviacej rúry.
Sulcu laryngotrachalis sa predlţuje do laryngotracheálnej rúrky (tubus laryngotrachealis), ktorá
rastie jaudálnym smerom pozdrţ steny predného čreva. Dolný koniec rúrky je vakovito rozšírený.
Z rúruvitého základu sa vyvinie hrtan a priedušnica. Z vakovitého rozšírenia vznikne základ pľúc.
Kaudálny konec laryngotracheálneho výbeţku sa rozširuje do párového základu pľúc, ktorý je
spočiatku neostro ohraničený. Neskôr sa v súvislosti s ohraničovaním základu trachey základ pľúc
zreteľne ohraničuje na párové vyklenutie, ktoré rastie dorzolaterálne.
Laryngotracheálny výbeţok najprv široko súvisí so základom pašeráka, potom sa od neho oddelí
tým, ţe sa po stranách utvoria pozdĺţne brázdy, ktoré vtláčajú stenu rúry dovnútra v podobe
pozdĺţnych tracheoezofágových rias.
Mediálne okraje týchto rias zrastú a utvorí sa septum oesophageotracheale. Septum rozdelí
pôvodne jednotnú rúru na: ventrálnu rúru (základ laryngu a trachey) a dorzální rúru (základ pre
paţerák); na kraniálnom konci komunikujú obidve rúry s dutinou hltana.
Z entodermového laryngotracheálneho základu sa utvorí epitelová výstelka steny hrtana,
priedušnice, priedušiek, priedušiniek a alveol. Z entodermového základu vzniknú aj ţliazky
dýchacích ciest. Väzivo, hladké svaly, chrupky a cievy dýchacích orgánov sa vyvíjajú z okolitého
mezenchýmu.
Vývoj hrtana -- larynx sa vyvíja z kraniálneho konca laryngotracheálnej rúry. Vstup do tejto rúry
ohraničujä tri valy: 1. epiglotický val -- ventrálne, má základ vo ventrálnom vale, ktorý je spoločným
základom pre epiglotický val a hypobranchiálny hrbček); 2. dva arytenoidné valy -- laterálne, vzadu
sa zbiehajú a ohraničujú štrbinovitý vstup do embryového aditus laryngis (na konci 1. mes.), má

tvar písmene T); v tomto období moţno na arytenoidnych valch rozlíšiť dva oddiely -- zadný
(tuberculum arytaenoideum) a predný (plica aryepiglottica). Na plica aryepiglottica sa zakladajú dva
blastémové hrbčeky: mediálne tuberculum corniculatum a laterálne tuberculum cuneiforme. V 3.
mes. sa štrbinovitý aditus laryngis rozširuje a nadobúda oválny tvar charakteristický pre definitivny
hrtan. Koncom 1 mes. spolu vnútorné plochy laryngu proliferáciou entodermy zrastajú. Neskôr so
zánikom buniek v centrálnej časti rúry hrtan od obidvoch koncov nekanalizuje.
Počas rekanalizace sa utvorí štrbinovitý základ pre ventriculus laryngis. Zakladá sa v podobe
epitelových čapov, ktoré sa rozpadom buniek v centrálnej časti rozostúpia za vzniku štěrbiny. Dolný
okraj štrbiny sa premerní na plica vocalis a horný okraj na plica ventricularis.
Chrupky hrtana se vyvíjajú z mezenchýmu pochádzajúceho zo IV. a V. ţiabrového oblúka (z
mezenchýmu sa utvorí blastém a z neho sa v 2. mes. diferencujú chrupky). Veľké chrupky vznikajú
z párových platničiek, ktoré prorastajú smerem k mediálnej čiare, kde sa spoja s tretím, nepárovým,
chrupkovým segmentom. Najneskôr sa vyvíja epiglottis, ako sekundárny útvar, ktorého podkladom
je riedke mezenchýmové tkanivo.
Svaly laryngu -- vyvíjajú sa taktieţ zo IV. a V. žiabrového oblaka. Pôvodne sa hrtan zakladá
kraniálnejšie a potom, zostupuje kaudálne (descensus laryngis). V 5. mes. je ve výške
nazofaryngu. U novorodenca je epiglottis vo výške 2. -- 3. krčného stavba, u dospelého vo výške 5.
krčného stavba. Z úseku laryngotracheálnej rúry nasledujúcej za hrtanom sa vyvíja trachea vystlaná
entodermou a obalená mezenchýmom. Z entodermy sa diferencuje epitel trachey a ţliazky. Z
mezenchýmu sa vyvíja hladké svalstvo, väzivo a chrupky (v 2. mes.). Vývoj chrupiek pokračuje
kraniokaudálnym smerom.
Vývoj bronchov a pľúc -- laryngotracheálna rúra sa končí kaudálne slepým pupeňovitým
výklenutím entodermy (bronchopulmonálne vyklenuti). Toto vyklenutie je párovým základom
pľúc. Spočiaku sú vyklenutia postavené transverzálne a vrastajú do mezenchýmu predního
mezenteria, pri ďalšom rastu a vetvení vytláčajú peed sebou viscerálnu mezodermu do
pleuroperitoneálnych kanálov, ktoré spočátku komunikujú s peritoneálnou dutinou a s
perikardovou dutinou. Po uzavretí komunikácie sa kanály stávajú párovým základom pleurálnej
dutiny. Bronchopulmonálne vyklenutia sú základom pre obidva hlavné bronchy a obidve pľúca.
Pravé vyklenutie rastie viac kaudálne dorzálne, ľavé je uloţené viac transverzálne. Pučaním sa
zakladajú sekundárne vyklenutia -- na pravej strane dve (končia sa teda troma slepými vačkami) a
vľavo jedna (končí sa dvoma slepými vačkami). Obidve vetvenia vznikajú na prísne monopodiálnom
principe. Na pravej strane vznikne: 1. kmeňový bronchus; 2. základ pre apikálny bronchus; 3. základ
pre prvý predný bronchus. Na ľavej strane vznikne: 1. kmeňový bronchus; 2. základ pre prvý predný
bronchus. V priebehu 2. mes. pokračuje vývoj celého bronchiálneho kmeňa (opäť na
monopodiálnom princípe). Pučaním sa postupne zakladají kraniokaudálne ďalšie 3 prední bronchy.
O niečo neskôr sa zakladajú vyklenutia pre zadné bronchy. Vetvenie potom pokračuje
monopodiálne, jako aj dichotomicky -- postupne sa utvorí celý bronchiálny strom aţ po bronchioly.
Bronchioly sa končia slepými pologuľovitými vačkami -- základmi alveolov. Do narodenia sa utvorí
asi 18 postupných generácií bronchov niţšieho rádu; tvorba pokračuje aj po narodení aţ dosiahne
počtu asi 25 generácií.
Vývojem sa pľúcae zväčšujú a vykleňujú pleurálnu dutinu ventrálne a laterálne do mezenchýmu
prednej steny tela. Z mezenchýmu somatopleury sa utvorí parietálna plesura. Z mezenchýmu
splanchnopleury vznikne viscerálna plesura. V druhom mes. utvorí viscerálna pleura záhyby
(tvorí sa na rozhraní vetvenia bronchov vyššieho radu). Záhyby sa koncom 2. mes. presenia na
hlboké zárezy (incisurae), ktoré ohraničujú definitivne laloky pľúc.
Alveoly sa zakladajú v 28. týţd. na konci terminálních bronchiolov ako ich slepé vyklenutia, trsy
tenkostěnných vrecúšok. V tomto období sú pľúca uţ schopné plniť svoju funkci dýchania a

predčasne narodený plod môţe preţiť. Alveoly sa vyvíjajú tak, ţe na koncoch termináklnych
vrecúšok vyrastajú epitelové púčiky. Z nich vznikajú rozšírenia budúcich alveol. Zo Vyškov
terminálních vrecúšok sa sformujú alveolárne chodbičky (ducnuli alveolares). Nezrelé alveoly majú
ešte úzky priesvit. Z ich steny môţu stále vyrastať nové a nhové alveoly. Stenu alveol tvoria
pneumocyty (respiračný epitel). Respiračný epitel, endotel kapilár a bazálne membrány obidvoch
epitelov tvoria spolu tzv. respiračnú membránu. Tá tvorí bariéru medzi vzduchom a krvou (alveoly –
kapilára). Hrúbka tejto membrány u novorodencov je dvakrát väčšia jako v dospelosti.
Počet alveol sa před narodením i po ňom ustavične zvyšuje. Medzi 3. a 8. rokom dieťaťa pribúdajú
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nové alveoly, ale sa aj zväčšujú. Počet alveol u novorodenca je asi 24.10 a u 8-r. asi 300.10 . Kým
počet alveol sa zvýši asi 12-kerát, povrch ich steny narastie aţ 26-násobne.
Pred narodením sú dýchacie cesty pľúc vyplnené tekutinou. ˇČasť tekutiny pochádza z plodovej
vody, pretoţe plod ju prehĺta aj vdychuje. Väčšinu tekutiny produkujú ţliazky dýchacích ciest; pred
narodením je to aţ 120 ml/h.
Aţ do pôrodu sú alveoly nevzdušné, vystlané kubickým epitelom. Stavbou sa podobajú ţľaze. Po
narodení nastáva rýchla premena pľúc na vzduchové cesty. Časť tekutiny z dýchacích ciest sa
vylúči cez ústa a nos, zvyšok sa resorbuje v pľúcahch do krných, ale najmä lymfatických kapilár.
Lymfatické kapiláry sú u novorodenca mimoriadne početné a dopere utvorené. Mrtvo narodené deti
majú pľúca kompaktné. Ak ich ponoríme do vody, pľúca klesajú na dno, pretoţe ešte säú naplnené
tekutinou.
Prvými vdychmi sa rozpínajú najprv predné pľúcne segmenty, potom kraniálne a asi na 3. deň aj
kaudální segmenty. Pľúcna výstelka sa v súvislosti s tým oplošťuje a mení na respiračný epitel.
Podľa mikroskopickej stavby moţno rozlišiť 4 štádiá vývoja pľúc (časovo sa prekrývajú), predné
segmenty sa vyvíjajú rýchlejšie ako horné a hornr rychlejšie ako dolné:
1. pseudožľazové štádium -- 5.-- 7. týţd.; pľúca stavbou pripomínajú ţľazu s vonkajšou sekréciou;
utvára sa strom bronchov a bronchiolov, vetvenie bronchov sprevádza vetvenie krvných a
lymfatických ciev, bronchioly sa vetvia na slepo sa končiace epitelové tubuly, obyčajne bez
priesvitov.
2. kanálikové štádium -- 13. -- 25. týţd.; priesvity bronchov a bronchiolov sú zreteľné, rozšiřujú a
diferencujú sa jednotlivé štruktúry ich steny (vrátane chrupiek bronchov), pokračuje vaskularizácia
pľúcneho tkaniva, terminálne bronchioly sa vetvia na respiračné bronchioly, vďaka nezralosti a
nedostatečnej vaskularizáci však ešte dýchanie nie je moţné
3. štádium primitívnych alveolov -- od 24. týţd. do porodu; rozsiahly rozvoj primitívnych alveolov,
sieť kapilár sa stává členitejšia, od 26. týţd. môţe plod přeţít, entodermové bunky výstelky alveolov
sa diferencují na ploché respirační membránové pneumocyty a granulové pneumocyty so
sekrečnými granulami
4. štádium definitívnych alveolov -- od pôrodu (40. týţd.) aţ do 8. roku veku; alveoly nadobúdajú
definitívnu podobu; vetvením respiračných bronchiolov sa zakladajú ductus alveolares a ich
vetvením sacci alveolares; granulové pneumocyty produkujú výstelkový komplex -- surfaktant (je
nevyhnutný pre dýchanie, jeho tvorbu kontrolujú hormóny, najmä tyroxín); po narodení sa pľúca
rozpínajú, alveoly sa ovzdušňujú a nadobúdajú definitivnu podobu. Po narodení pokračuje tvorba
nových primitívnych alveolov a ich premena na definitívne alveoly. Pri narodení je utvorena 1/8 aţ
1/6 celkového počtu alveol dospelého. Rozvoj alveol je hlavným faktorom rastu pľúc po narodení,
V neskorom fetálnom období sa aspiruje do pľúc amniová tekutina (plodová voda). Príčinou
aspirácie sú respiračné pohyby plodu. Časť tekutiny sa vytlačí nosom a ústami tlakom na hrudník pri
pôrodu, časť sa vstrebe do cievneho riečiska. Chybanie alebo nedostatok surfaktantu je príčinou

syndrómu hyalínových membrán (častého u nedonosených detí). Kolabované alveoly sú
vyplnené eozinofilnou substanciou s obsahom proteínov. Táto porucha je súčasťou respiračného
distress-syndrómu.
vývoj sústavy, tráviacej – ústna dutina sa vyvíja z ektodermy ústném jamky. Rozhranič medzi
ektodermovou a entodermovou časťou tráviacej rúry tvorí faryngová membrána (membrana
oropharengealis). Po jej prederavení ektoderma ústném dutiny prechádza do entodermy hltana bez
ohraničenia.
Entodermový základ tráviacej rúry tvorí na začiatku 2. mes. vývoja primitívne črevo. Primitívne črevo
sa sformuje v priebehu flexie zárodkového štítu, keď sa telo embrya stáva valcovitým. Črevo vzniká
z entodermy zárodkového štítu, ale sčasti aj z extraembryovej entodermy ţĺtkového vaku. Utvorením
entodermy ţĺtkového vaku. Utvorením hlavového a chvostového záhybu sa uzavrie najprv predné a
zadné črevo. Väčšia časť stredného červa sa formuje neskôr. Stredné črevo sa spočiatku široko
otvírá do dutiny ţĺtkového vaku. Spojenie červa so ţĺtkovým vakom sa zuţuje do ţĺtkového kanála
(ductus vitellinus seu omphaloentericus). Po jeho straných komunikuje embryový célom (budúca
peritoneálna dutina) s extraembryovým célomom.
Z entodermy →predného čreva sa vyvíja hltan, paţerák, ţalúdok a horná časť dvanástnika. Z tohoto
základu sa utvárajú aj ţľazy (pečeň, pankreas a ţlčník.
Z entodermy →stredného červa vzniká dolná časť dvanástnika, jejunum, ileum, cékum, colon
ascendent a časť colon transversum.
Z entodermy →zadného čreva sa formuje posledná tretina colom transversum, colon descendens,
colon sigmoideum, rektum a horná časť canalis analis. Koncová časť tráviacej rúry tvorená dolnou
časťou análního kanála sa vyvíja z ektodermy za kloakovou membránou.
Primitívne črevo zásobujú vetvy aorta dorsalis – predné črevo a. coeliaca, stredné črevo a.
mesenteria superior a zadné črevo a. mesenteria inferior.
Z entodermového základu primitivného červa sa vyvíja epitel tráviacej rúry (ţľazový a krycí) a ţľazy.
Vazivové časti, svaly a serózy obal červa vznikajú z mezenchýmu splanchnopleury (pôvodom
z mezodermy). Gangliové bunky sa sem dostanú migráciou (pôvodom z neurálnej lišty). Endokrinné
bunky tráviacej rúry (napr. enterochrómafinné bunky) pochádzajú z neurálnej lišty a do steny červa
vcestujú.
vývoj sústavy, nervovej, centrálnej -- vývoj nervového systému sa začína počas 3. týţd., keď
zhrubne ektoderma zárodkového štítu medzi faryngovou membránou a primitivným Hensenovým
uzlom. Hrubnutím ektodermy vzniká neurálna (medulárna) platnička, Jej kraniálny koniec sa
rozširuje, kaudálny koniec je uţší. V neurálnej platničke sa utvoří logintudinálny neurálny ţliabok
prebiehajúci v stredovej čare. Ţliabok sa prehlbuje a po jeho stranách sa formujú vyvýšeniny –
nervové valy, ktoré sa čoraz via dvíhajú, vzájomne sa pribliţujú, aţ postupne splynú. Zrastením
neurálních valov sa sformuje neurálna (meduálrna) rúra. Najprv sa pribliţne v strede embrya
uzavrie, začiatkom 4. týţd. vývoja jej uzatváranie pokračuje kaudálním i kraniálním smerom.
Spočiatku dutina medulárnej rúry komunikuje s dutinou amniónu cez predný a zadný neuroporus.
Predný neuroporus sa uzavrie počas 25. – 26. d vývoja a asi o 2 d neskôr sa uzavrie aj zadný
neuroporus. Rozšírený hlavový koniec medulárnej rúry představuje základ mozgu a uţšia zadná
časť základ miechy.
Počas uzatvárania medulárnej rúry v ektoderme sa na vrchole neurálnych valov tvoria bunky, ktoré
sa rozmnoţujú a vyrarastajú laterálnym smerom. Neskôr sa oddelia od steny medulárnej rúry a
sformujú samostatný pás buniček neuroektodermy – neurálnu (gangliovú) lištu (crista neuralis).
Neurálna lišta sa spočiatku uloţí medzi uzavretú medulárnu rúru a povrchovú ektodermu.

Povrchová ektoderma sa pred uzavretím medulárnej rúry oddelí od neuroektodermy a zrastie na
dorzálním povrchu embrya.
Bunky neurálnej lišty začnú migrovať, smerujú ventrolaterálne po obidvoch stranách medulárnej
rúry. Z buniek neurálnej lišty vzniknú mnohé deriváty nervového a nenervového tkaniva.
Deriváty neurálnej lišty: 1. Deriváty nervového charakteru – a) neuróny vo všetkých senzitívny a
autonómnych gangliách; b) bunkové elementy pia mater a arachnoidea; c) neurilemové
(Schwannove) bunky a satelitné bunky ganglií; d) bunky drene nadobličky; e) niektoré gangliá
hlavových nervov. 2. Deriváty nenervového charakteru – a) bunky produjúce pigmenty (melanofory);
b) odontoblasty a cementoblasty; c) bunkové elementy lebky, väziovové tkanivo, chrupka, svaly
tváre a krku, stena ciev ţiabrových oblúkov (okrem endotelu); d) chrómafinné bunkové elementy; e)
bunkové elementy nachádzajúce sa v stene ochej gule, očnom bielku a cievovke; f) zrenicové a
ciliárne svaly; g) septum spirale (aortopulmonale) srdca; h) derma a hypoderma hlavy a krku; i)
vazivo jazyka a i. derivátov ţiabrových oblúkov).
Z epitelu medulárnej rúry sa vyvinú dva druhy buniek -- neuroblasty a spongioblasty. Neuroblasty
sa ďalej diferencujú na rôzne typy neurónov. Zo spongioblastov sa difrerencujú podporné
elementy nervového tkaniva – ependýmové bunky, astrocyty a oligodendrocyty. Gliové bunky sa
zvyknú označovať jako „spiace giganty“. Najpočetnejšie astrocyty sa zúčastňujú na regulácii
chemického zloţenia (napr. extracelulárneho horčíka). Ich membrána obsahuje receptory pre
neurotransmiterov, ktoré môţu vyvolať aktivitu neuroniv. Okrem toho majú v membránách špecifcké
proteíny, ktoré aktivne odstraňujú zo synaptickej štrbiny. Astrocyty obklopujú synaptické spojenia,
čím bránia, aby sa mediátor „rozlial“ mimo synaptickej štrbiny.
Stenu uzatvárajúcej sa medulárnej rúry tvorí vrstva cylindrických pluripotentných buniek
neuroepitelu. Smerom do dutiny sú bunky navzájom pospájané spojovacími komplexmi. Tento
lúmenový povrch neuroepitelu tvorí vnútorná hraničná membrána (membrana limitans interna).
Neuroepitel ohraničuje od okolia bazálna membrána, ktorá tvorý vonkajšiu hraničnúp membránu
(membrana limitans externa).
Proliferáciou buniek stena medulárnej rúry hrubne, neuroepitel sa stáva viacradovým cylindrickým.
Postupne sa v ňom zjavuje niekoľko zón alebo vrstiev. V oblasti budúcej meichy sa dá histologicky
rozlišit vnútorná ventrikulárna zóna (primitivná ependýmová vrstva), stredná intermediárna vrstva
(plášťová verstva, budúca sivá hmota) a vonkajšia marginálna vrstva (budúca biela hmota).
V oblasti vyvíjajúceho sa mozgu a mozočka nasleduje po proliferačním štádiu štádium migrácie
buniček do vonkajšej zóny, kde sa neuróny usporadúvajú do charakteristických vrstev sivej hmoty –
kôry (cortex cerebri, cortex cerebelli).
Asi do polovice gravidity osídľujú neuróny oblasti mozgovej kôry od šiestej, najvnútornejšej vrstvy po
prvú vrstvu na samom povrchu mozgovej kôry. Slúţi im na to výbeţok gliovej bunky, po ktorej sa
neurón „šplhá“ k povrchu kortikálnej platničky. V 2. polovici gravidity neuróny migrujú do rôznych
oblastí mozgu podia toho, akú funkci budä vykonávat. Niektoré neuróny sa pri takých sloţitých
presunoch dostanú na siesta, kam nepatria. Ak je to ojedinelé a rozsah takýchto zmien je
zanedbatelný, neprejavia sa. Ak sú tieto chyby presunu väčších rozmerov, môţu mať za následok
neurologické poruchy alebo vývinové poruchy učenia.
Obdobie proliferácie neuroepitelu medulárnej rúry charakterizujú cyklické zmeny tvaru a uloţenia
buniček. V intervize, keď prebieha syntéza DNA (S-fáza bunkového cyklu), sa neuroblast vysúva
bliţšie k povrchovém hraničnej membráne. V predmitotickej fáze (G2-fáza) sa neuroblasti presúvajú
bliţšie k vnútornej hraničnej membráne. Počas mitózy sa vretenovité bunky zkrátka a stratus
spojenie s vonkajšou hraničnou vrstvou. Ich spojenie s vnútornou hraničnou vrstvou však zostáva
zachované. Po rozdelení dcérskych buniček opoť získava vretenovitý tvar a cyklus proliferácie sa
opakuje (G1-postmitotická fáza). Iné dcérske bunky saď alej nedělka, migrujú do intermediárnej

(plášťovém) zóny a dieferencujú sa na neuroblasty. Tvorba neuroblastov sa postupne zastavuje a
mitotickú aktivitu si zachovávajú len bunky diferencujíce sa na ependýmové alebo gliové elementy.
Neuroblasty laterálních stien medulárnej rúry majú spočiatku ovýálny tvar bez výbeţkov (apolárny
neuroblast). Z týchto buniček začnú vyrastať dva výbeţky na protiľahlých póloch bunky, ším
vznikne bipolárny neuroblast. Zaniknutím jedného z výbeţkov vzniká unipolárny neuroblast.
Spojením obidvoch výbeţkov v blízkosti perikaryónu (výbeţky sa spoja a po splynutí sa rozdvoja
v tvare T) vzniká pseudoumipolárny neuroblast. Po utvorení dendritov vznikajú multipolárne
neuroblasty.
Primitívne neurogliové bunky (budúce astrocyty a oligodendrocyty) postupne opúšťajú vnútornú
zónu. Migrujú do intermediárnej (plášťovém) vrstvy a do marginálnej zóny. Stávajú sa podpornými
nervovými bunkami sivej a bidlem hmoty. Tretí typ neurogliových buniek (mikroglia) je formou
niektorých astrocytov.
Primitína medulárna rúra má tenkú stenu a široký priesvit. Neskôr stena zhrubne a priesvit má na
priereze tvar štrbiny orientovanej ventrodorzálne (budúci centrálny kanál). Po obidvoch stranách sa
dutina vsúva do steny v podobe longitudinálního zárezu (sulcu limitans). Zárez rozdeľuje laterálne
steny nervovej rúry na bazálnu časť – bazálna platnička (ventrálnejšia) a na alárnu časť – alárna
platnička (dorzálnejšia). Neuroblasty bazálnej platničky sa stanú motorickými neurónmi, kým
v alárnej platničke sa formujú senzorické neuróny. Niektoré z nich prijímajú zakončenia zo
senzitívnych neuroniv,napr. spinálních ganglií.
V budúcej mieche sa dorzálna a ventrálna stena nezúčastňujú na aktívnej bunkovej proliferácii a
zostávajú tenké. Bunky týchto častí sa zúčastňujú zväčša na formovaní ependýmu. Tenká dorzálna
stena sa nazýva klenbová platnička, ventrálna stena spodinová platnička.
Prehľad derivátov medulárnej rúry: 1. telencefalón (koncový mozog) – cortex cerebri, corpora
striata, rhinencephalón, rostrálna časť hypotalamu; 2. diencefalón (medzimozog) – epitalamus,
talamus, hypotalamus; 3. mezencefalón (stredný mozog) – corpora quadrigemnina, tectum,
regmentům, crura cerebri; 4. metencefalón -- zadný mozog, myelencefalón (predĺţená miecha) –
mozoček, Varoliov most, predĺţená miecha; 5. medulla spinalis (miecha).
vývoj sústavy, srdcocievnej – uskutoňuje sa z →mezodermu. Bunky mezenchymu, který vzniká z
mezodermu, mají schopnost diferencovat se na endotelové bunky a hemocytoblasty (zárodkové
bunky krvných radov), bunky mezenchýmu, ktorý vzniká z mezodermu, majú schopnosť
diferencovať sa na endotelové bunky a hemocytoblasty; zárodkové bunky krvných radov. Prvé
základy cievneho systému sa utvotria uţ v predsomitovom štádiu vývoja. Základy extraembryového
obehu sa tvoria 13. -- 15. deň vývoja v stene ţĺtkového váčku (tzv. →žĺtkový obeh) v mezenchýmu
úponového stvolu →pupkový obeh. Intraembryonálne sa cievny systém zakladá 2 -- 3 dni neskôr
(15. -- 17. deň) cievny systém sa zakladá v podobe štrbin, ktoré sú ohraničené mezechýmovými
bunkami; tie sa presenia na endotel. Vnútri štrbín je tkaninová tekutina a mezechýmové bunky, ktoré
sa premení na hemocytoblasty. V cytoplazme primitivnych embryonálnych krviniek sa tvorí
embryový hemoglobin. Extraembryová cievna sieť sa napojí na intraembryovú a utvorí →primitivny
krvný obeh; →fetálny krvný obeh.
vývoj svalstva, priečne pruhovaného -- východiskovým materiálim sú myotómy, ktoré sú
segmentovo usporiadané. Koncom 1. mes. vysielajú myotómy ventrálnym smerom ventrálne
výbeţky, ktoré vrastajú do telovej steny medzi základy koţe a somatopleuru. Kaţdý myotóm se
rozdelí na dorzálny epaxiální a ventrálny hypaxiálny oddiel. Pozostatkom septa, ktoré pôvodne
oddeľovalo obidve skupiny svalstva facie. Diferenciace myotómov prebieha kraniokaudálnym
smerom. V piebehu diferenciácie sa bunky myotómov menia na myoblasty Myoblasty sa
zoskupujú do pozdĺţnych stĺpcov a splývajú do mnohojadrových syncytií. Syncýtia sú základom

svalových vlákien. V ich cytoplazme sa diferencujú priečne pruhované myofibrily. Tie postupne
pribúdajú a nakoniec vypĺňajú takmer celú cytoplazmu.
Dorzálne svalstvo trupu má v jednotlivých vrstvách rôzny pôvod a vývoj. K epaxiálnemu svalstvu
patria tzv. hlboké chrbtové svaly, ktoré sa vyvíjajú z epaxiálních častí myotómov. Sú inervované
dorzálnymi vetvemi spinálnych nervov. V nejlhlbšej vrstve je zachované segmentové usporiadanie,
kým v povrchových vrstvách nastáva čiastočné spájanie materiálov zo susedných dvoch i viacerých
segmentov, segmentová inervácia však ostáva zachovaná.
Ostatné vrstvy svalov na chrbte sú iného pôvodu. Spinokostálne svaly pocházejú z ventrálnych
výbeţkov myotómov, ktoré sa presunuli dorzálne (zdpovedajú medzirebrovým svalom). Dve
porvchové vrstvy chrtového svalstva sú pôvodne končatinové svaly (m. trapezius, m. levator
scapulae, mm. rhomboidei). Svoje začiatky na trup rozšírili aţ druhotne. M. trapezius je sčasti
branchiálneho pôvodu
Ventrální svalstvo trupu vzniká z hypaxiálnych výbeţkov myotómmov. Pôvodne má teda taktieţ
segmentové usporiadanie. Inervujú ho ventrálne vetvy spinálnych nervov. Po zaloţení stavcov tvoria
topografickou hranici mezi základmi ventrálneho a dorzálneho svalstva priečne výběţky stavcov
(processus transversi) a priľahlé mezenchýmové štruktury (zdpovídajú horizontálnemu myoseptu).
Po zaloţení rebier a ich vývoji tvoria rebrá priehradky mezi jednotlivými ventrálnymi myomérami.
V krčnej a brušnej oblasti podobné priehradky chýbajú. Ventrálne myoméry ľahko splývajú.
Pôvodné segmentálne usporiadanie ostáva zachované v hrudníkovém oblasti. Mm. intercostales (v prriebehu
vývoja sú prekryté končatinovými svalmi), při niektorých svaloch nastáva v priebehu vývoja splývanie a

premiesťňovanie niektorých myomér z pôvodne ventrálnej polohy do inej (najmä epaxiálnej),
zachovávajú si však pôvodnú inerváciu. V krčnej oblasti sa vyvíjajú z ventrálnych výbeţkov
myotómov všetky bočné a prevertebrálne svaly krku. Pôvodné segmentové usporiadanie si však
zachovávajú len drobné svalové snopčeky tesns při chrbtici (hlboké krčné svaly). Většina krčných
svalov vzniká splynutím väčšieho počtu ventrálnych myomér. Majú teda plurisegmentálny pôvod
(to sa prejavuje aj pri inervácii). Okrem splývania myomér nastáva počas vývoja aj presun
niektorých miest úponov. Fylogeneticky sa z ventrálnych myomér krčných myotómov odvodzujú
svalové snopce bránice (inervácia C3 -- C5). Včasné a rozsiahle splývanie myomér nastáva
v brušnej oblasti. Myoméry splývajú do jednotnej vrstvy, ktorá sa postupne rozdelí na tri vrstvy
svalov; zodpovedajú plochým brušným svalom. Lumbálne myotomy (2. -- 5. prvosegment) majú
krátké ventrálne výbeţky. Splynutím sa utvorí m. quadratus lumborum
Perineálne svalstvo je dvojakého pôvodu: m. levator ani a m. coccygeus sa diferencujú z blastému
(vzniká z ventrálnych výběekov dolných sakrálnych myotómov). Ďalšie svaly vznikajú zo svalu, ktorý
pôvodne obkolesoval pôvodný kloakový otvor (m.sphincter cloacae). Oddelili sa od neho v súvislosti
s vývojem kloaky a sinus urogenitalis.
Končatinové svaly sa vyvíjajú samostatne z hypaxiálnych myoblastov. Hypaxiálne myoblasty v
raných štádiách vycestujú z ventrolaterálneho okraja myotómov do mezenchýmu končatinového
pupeny. V končetinovém pupeni sa utvorí blastém a z neho sa diferencujú: základy pre ventrální a
dorzálnu skupinu svalů; sú to základy pre vlastné svaly končatín. Všetky končatinové svaly sú
inervované z ventrálnych vetiev spinálnych nervov. Niektoré svaly končatinového pôvodu se rozšíria
na trup (spinohumerálne a torakohumerálne svaly). Analogicky ako na hornej končatine vznikajú
svaly aj na dolnej končetine. Vznikajú tu vlastné svaly dolnej končatiny, jako aj svaly bedrového
kĺbu Základ svalov bedrového kĺbu tvorí svalový blastém. Ten sa presunie a rozšírí cez základ
bedrového kĺbu kraniálne a dorzálne.
Svaly oka sa diferencujú z troch párov oddielov blastému (podobajú sa akýmsi vačkom). Tieto
oddiely sa zakladajú v blízkosti očných pohárikov. Vačok uloţený medialne od očného pohárika je

väčší, vačky uloţené kraniálne a laterálne od očného pohárika sú menšie. Proliferáciou blastému
dutinky vnútri vačkov zanikajú a diferencujú sa z nich svaly očnej gule. Z blastému mediálne od
očného pohárika vznikajú svaly inervované z n. oculomotorius (III). Kraniálne sa utvorí základ pre m.
obliquus bulbi superior (inervácia z n. trochlearis -- IV). Laterálne sa diferencujú svaly inervované z
n. abducens (VI).
Základy svalstvo branchiálneho pôvodu vznikajú vycestováním myoblastov zo ţiabrových
oblúkov. Inervujú ioch nervy příslušných ţiabrových oblúklov.
I. žiaborvý oblúk (mandibulárny): 1. ţvýkací svaly hlavy (V3); 2. venter anterior musculu digastrici;
3. m.tensor veli palatini; 4. m. tensor tympánu; 5. m. mylohyoideus.
II. žiabrový oblúk (hyoidový): 1. mimické svaly hlavy (VII); 2. venter posterior musculi digastrici; 3.
m. stylohyoideus; 4. m. platysma; 5. m. stapedius.
III. žiabrový oblúk -- základy svalov inervovaných z n. glossopharyngeus a väčšina svalov hlatana
IV. žiabrový oblúk -- vyvíja sa svalový blastém, ktorý je spočiatku jednotný a neskôr sa rozdelí
na dorzálny a ventrálny oddiel (inervácia z n. accessorius -- XI)
Svaly jazyka sa diferencujú in situ z blastémov, ktoré vznikli z myoblastov. Myoblasty vycestovaly z
okcipitálnych myotómov. Okccipitálne myotómy sú u človeka nezreteľné. Zakladajú sa ve forme
jednotného blastému; inervuje ich n. hypoglossus (XII).
vývoj vaječníkov – ováriá vznikajú z medulárnych provazcov, ktoré rýchle strácajú konfiguráci
povrazcov, rozpadajú sa a ich zvyšky miznú v základe drene ovária (zona medullaris). Malé zvyšky
medulárnych povrazcov sa dostávajú ku kanálikom mezonefros a zúčastňujú sa na vzniku
rudimentárneho rete ovarii. Základom kôry ovaria (zona corticalis) sa stáva nová, druhá generáce
povrazcov → tzv. kortikálne povrazce (vznikajú proliferáciou celómového epitelu).
Usporiadanie buniek do povrazcov prestává byt skoro viditeľné (následkom rýchleho mnoţenia
ţenských pohlavných buniek -- oogónií). V 3. mes. nadobúda kôra charakter súvislého bunkového
blastému. Prevládaju tu oogónie s mechúrikovitým jadrom. Medzi nimi sú indiferentné bunky
celómového epitelu a mezenchýmové bunky. Indiferentné bunky celómového epitelu sa
diferencujú na folikulové bunky. Oogónie sa mitoticky mnoţia aţ asi do konca 6. mes. (je ich aţ 6
miliónov). Potom zanikajú (priamo alebo po vzniku primárnych folikulov ich atréziou). Pri narodení je
ich asi 700 000 -- 2 000 000.
V prieběhu 4. mes. sa k oogóniám prikládajú v jednej vrstve folikulárne bunky a vznikajú primárne
folikuly. Po utvorení folikulov sa oogónie prestávajú mitoticky deliť a prejdú do štádia rastu. Zväčšia
sa a premenia sa na oocyty. Oocyty vstupujú ešte vo fetálnom období do profázy meiózy a v
diploténnej fáze sa delenie zastaví. Pokračuje aţ v puberte (diktyoténne štádium). Z
mezenchýmu vnútornej časti ovária sa pri mezováriu diferencuje väzivo drene. Z mezenchýmových
buniek sa môţu diferencovať aj intersticiálne bunky, ale oveľa neskôr a v oveľa menšom počte
ako v muţskej pohlavnej ţľaze.
Vývodné cesty ženskej pohlavnej žľazy -- rete ovarii väčšinou bez stopy zaniká. Časť kanáikov
mezonefros môţe perzistovať v podobe slepo sa končiacich kanálikov uloţených v ligamentum
latum uteri (eoophoron). Niekedy môţu komunikovať so slepo sa končiacim zvyškom Wolffovho
kanálika (ductus epoophori longitudinalis -- canalis Gärtneri). Zvyšky Wolffovho kanálika môţu
perzistovať po stranách maternice v ligamentum latum ako paraoophoron. Okrem najkaudálnejšieho
úseku (sa na vývoji močového mechúra a uretry) Wolffov kanálik zaniká. Funkciu funkciu hlavného
vývodu ţenskej pohlavnej ţľazy preberá Müllerov vývod. Müllerov vývod moţno rozdeliť na 3 časti:
1. kraniálnu (prebieha vertikálne, laterálne od Wolffovho vývodu); 2. strednú (prebieha horizontálne,
ventrálne a kríţí Wolffov vývod; 3. kaudálnu (prebieha vertikálne).

Kaudálné úseky prebiehajú vedľa seba v genitálnom povrazci (vzniká spojením pásov
mezenchýmu šíriacich sa pokračovaní pravej a ľavej urogenitálnej lišty). Obidva kaudálne úseky
spolu zrastú, priehradka medzi nimi postupne vymizne a utvorí sa canalis uterovaginalis. Z
kraniálneho úseku vzniká tuba uterina. Vyklenutie Müllerovho vývodu pri jeho odstupe z célomovej
dutiny se premení na ostium abdominale tubae. Kraniálna část uterovaginálneho kanála je
základom corpus uteri a cervix uteri. Fundus uteri sa vyvíja z mediálnych partií stredných,
nespojených úsekov Müllerových vývodov aţ po miesto, kde odstupuje ligamentum teres uteri. Z
nespojených mediálnych partií Müllerových vývodov vznikajú najprv relativne dlhé mediálne
rozšírené rohy maternice, ktoré sa postupne vťahujú do maternice aţ utvoria jednotný fundus uteri
(tento proces pokračuje ešte koncom fetálneho obdobia).

VZV – skr. vírus varicela-zoster. Pôvodca varicely a herpes zoster. Herpetický vírus, podčeľaď alfa,
rod Varicella virus. Nie je veľmi odolný proti vonkajšiemu prostreediu. Človek je jediným
prirodzeným hostiteľom. Vírus možno izolovať z kožných lézií a použiť ľudké bunkové línie
s dôkazom vírusových antigénov, je možné sérologické vyšetrenie. Perzistuje v paravertebrálnych
gangliách. Môže vyvolať meningoencefalitídu a pneumóniu, ťažké sú infekcie imionodeficitných
osôb Proti VZV možno použiť niektoré antihepretické antivirotiká, existuje aj hyperimúnny globulín;
Existuje vakcinácia.
®

Wartec Cream crm (Stiefel Laboratories) – Podophyllotoxinum 1,5 mg (0,15 %) v 1 g krému.
Dermatologikum, kt. sa pouţíva v lokálnej th. condyloma acuminata (anogenitálne bradavice);
→podofylotoxín.
Weilova-Felixova reakcia – paraglutinačná reakcia, pri ktorej protilátky v sére reagujú
s mikroorganizmami iného druhu, jako bol ten, ktorý vyvolal u človeka choroby a tvorbu protilátok.
Při diagnostike škvrnitého týfusu (pôvodca Rickettsia prowazeki) moţno pouţiť antigén z kmeňa
Proteus OX 19, pretoţe oba kmene majú príbuzné polysacharidové antigény. Pouţíva sa uţ
zriedka, podobne jako aglutinácia kmeňa streptokoka MG v dg. atypickej pneumónie vyvolanej
Mycoplasma pneumoniae.
®

Wellbutrin SR 150 mg tbl plg (Glaxo Group) – Bupropioni hydrochloridum 150 mg v 1 tbl.
s predĺţneným uvoľňovaním. Antidepresívum; →bupropión.
Widalova reakcia – aglutinačná reakcia na nepriamu dg., príp. podozrenie na brušný týfus
(salmonelové antigény 9, 12) a paratýfus (antigény 4, 5, 12). Odoberá sa krv a v sére sa dokazujú
protilátky (aglutiníny). Aglutiníny sa začínajú zjavovať aţ na 4. – 6. d ochorenia. Najväčší dg.
význam majú protilátky proti antigénu O, pri ktorých sa sleduje výška titru, ale aj jeho dynamika. Za
dg. preukáazný sa pokladá dvojnásobný aţ štvornásobný vzostup titra. Aglutiníny pro antigénu H sú
menej špecifické, pretoţe stúpajä aj při iných horúčkových stavoch. Aglutiníny proti kapsulového
antigénu Vi sa dajú dokázať na konci ochorenia. Ostávajú prítomné a zvýšenú aj u bacilonosičov.
Aglutiníny proti antigénom O a Vi sa dajú sledovať aj nepriamou hemaglutináciou, ktorá je citlivejšia
jako beţná agluteinácia. Při iných salmonelózach pouţitie Widalovej reakcie nemá význam.
®

Wilzin 25 mg cps dur (Orphan Europe) – Zinok 25 mg (= 83,92 mg dihydrátu octanu zinočnatého)
v 1 tvrdej cps. Stopový prvok, kt. sa pouţíva v th. Wilsonovej choroby; →zinok.
®

Wobenzym tbl obd (Mucos Pharma) – Pancreatinum 100 mg + Papainum 60 mg + Bromelaina 45
mg + Lipasum 10 mg + Amylasum 10 mh + Trypsinum 24 mg + Chymotrypsinum 1 mg + Rutosidum
trihydricum 50 mg v 1 poťahovanej tbl. Enzýmy, kt. ovplyvňujú imunitu, tlmia zápal a opuchy a
čiastočne rozpúšťajú zrazeniny, urýchľujú priebeh zápalu a zmierňujú jeho následky, tlmia chorobné
prejavy vyvolané imunokomplexami vznikajúcimi v dôsledlu protilátkových reakcií; →pankratické
enzýmy.

Wolinella – rod gramnegatívnych paličiek z čeľade Helicobacteriaceae, ktoré sa nachádzajú v okolí
človeka, najmä na rastlinách. Podobá sa rodu Campylobacter. Kmene z tohoto rodu sa vyskytujú
v sublingválnych zubných povlakoch a zúčastňujú sa na patogenéze ochorení parodotnu. Viaceré
kmene sa izolovali z čreva rôznych zvierat. Najčastejšie druhy sú: W. curva (Campylobacter curvus)
a W. recta (Campylobacter rectus).

