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Chapter 1. Dýchací soustava
1. Úvod
• organismus pro zajištění životních funkcí potřebuje energii
• energie se uvolňuje při oxidaci látek bohatých na energii (cukry, tuky, bílkoviny)
• vzniká také CO2 + H2O
• pro oxidační děje je nutný přívod O2 a odstranění CO2

• k tomu slouží dýchací ústrojí
• činnost dýchacího ústrojí = dýchání (respirace)

2. Ústrojí dýchací
1. Horní cesty dýchací (dutina nosní + hltan)
2. Dolní dýchací cesty (hrtan, průdušnice, průdušky)
3. Plíce (pulmo) – část respirační = vlastní výměna plynů

Dýchací cesty

• k dýchací soustavě patří dýchací svaly

2.1. Horní dýchací cesty
2.1.1. Nos (nasus)
• kořen, hřbet, křídla nosní (vyztuženy chrupavkou); charakteristická část obličeje

2.1.2. Dutina nosní (cavum nasi)
• začínají dýchací cesty
• od dutiny ústní oddělena tvrdým a měkkým patrem
• dutina je vystlána sliznicí (řasinkový epitel + hlenové žlázy – 0,5 l hlenu/den)
• v horní části při stropu čichové buňky
• ve slizničním vazivu bohaté žilní pleteně => po poranění krvácení z nosu
• sliznice produkuje lyzozym => vytváří odolnost proti nemocím
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Stavba dutiny nosní

• nosní dírky (počátek)
• 2 zadní otvory nosní (choany) – ústí do nosohltanu
• nosní přepážka – chrupavka + kost čichová + kost radličná (2 poloviny nosu)
• nosní skořepy – 3 páry
• vyúsťuje slzovod

Horní dýchací cesty, nosní dutiny

Funkce dutiny nosní

1. Vzduch se zbavuje prachu (zachycení na chlupech a řasinkovém epitelu)
2. Zvlhčuje vzduch – sytí se vodními parami odpařovanými z nosní sliznice (chrání před

vysušováním organismu)
3. Vzduch se předehřívá na prokrvené sliznici (nesnižuje se teplota těla)
4. Pachové látky se na povrchu sliznice rozpouštějí a dráždí buňky čichového pole
5. Ochranná funkce – imunoglobuliny v hlenu – proti vniknutí infikovaného vzduchu do organ-

ismu

Vedlejší dutiny nosní (sinusy)

• jsou v kostech obklopujících nosní dutinu
• v čelní kosti, čichové, klínové, horní čelisti
• vystlány tenkou sliznicí
• vyplněny vzduchem
• vznikají až po narození dítěte
• při tvoření hlasu působí jako rezonátory
• mohou být postiženy zánětem, hnis ze sinusů špatně odtéká (záněty se projevují bolením

hlavy, rýmou, kašlem, bolestí v krku, bolením očí, zubů horní čelisti, lící)
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Vedlejší dutiny nosní

2.1.3. Hltan (pharynx)
• ústí do něj dutina nosní nosními otvory (choany)

Nosohltan (nasopharynx)

• horní část
• leží nad úrovní měkkého patra
• ústí sem 2 Eustachovy trubice (vychází ze středního ucha) – vyrovnání tlaku na obou

stranách ušního bubínku
• řasinkový epitel, hlenové žlázky
• v klenbě nosohltanu je 1 hltanová mandle (3. mandle, nosní mandle, adenoidní vegetace)

je to větší množství mízní tkáně
• existuje od narození
• nejvýraznější od 1 do 4 let (dítě se setkává s infekcemi)
• nadměrné zbytnění => dítě dýchá ústy, huhňavá řeč => má špatný vliv na rozvoj hrudníku =>

hrudník se zplošťuje, svalstvo ochabuje => poruchy v zakřivení páteře => povrchní dýchání
=> nedostatek kyslíku pro CNS => dítě netečné, podrážděné, hodnoceno i jako slabomyslné,
stálá rýma, nedoslýchavost => odstranění mandle operativně

Střední (ústní) část (oropharynx)

• křižovatka dýchacích a trávicích cest
• jsou tady krční mandle

Dolní (hltanová) část

• umožňuje polykání
• navazuje na ni jícen
• navazuje na ni hrtan

2.2. Dolní dýchací cesty
a. Hrtan (larynx)

• hrtan leží před hltanem, pod kořenem jazyka
• příklopka hrtanová (epiglotis) – chrupavka listového tvaru, při polykání zavírá hrtan

(nepodmíněný reflex) – odděluje hrtan od hltanu

Dýchání a polykání
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• zpevněn chrupavkami => zajištěn stálý tvar
• chrupavky hrtanu spojeny drobnými klouby => vzájemný pohyb
• velikost hrtanu – ženy 5 cm, muži 7 cm
• největší je chrupavka štítná – vystupuje u mužů na krku jako nápadný hrbol – „ohryzek“,

„Adamovo jablko“
• chrupavka prstencová – tvar prstenu
• menší trojboké chrupavky hlasivkové
• vnitřek hrtanu vystlán sliznicí a řasinkovým epitelem
• podslizniční vazivo hrtanu je tvořeno řídkým vazivem, v něm hodně cév
• snadno při zánětu prosákne => otok => zúží se průsvit hrtanu => dušení
• při uzávěru hrtanu (otok při bodnutí hmyzem,…) se musí rychle umožnit proudění vz-

duchu do průdušnice => probodnout otvor ve štěrbině mezi chrupavkou štítnou a prsten-
covou

Hrtan

Hlasové ústrojí (hlasivky)
• hrtanová dutina má tvar přesýpacích hodin
• nejužší místo – od chrupavky štítné
• mezi hlasivkovými chrupavkami a chrupavkou štítnou jsou 2 páry hlasových vazů

a. pravé – horní – mezi nimi hlasivková štěrbina
b. nepravé – dolní – jsou pokryty sliznicí (hlasivkové řasy)

• hlasivky jsou 2, každý hlasivkový vaz je dlouhý 8 mm

Vznik zvuku
• činnost hrtanového svalstva mění postavení chrupavek hrtanu => hlasová štěrbina se

rozšiřuje nebo zužuje => hlasivky se napínají nebo uvolňují
• krátce před mluvením se hlasivky napnou => štěrbina hlasová se uzavře (při klidném dýchání

jí prochází vzduch)
• proud vydechovaného vzduchu rozechvívá pravé hlasové vazy
• výška zvuku závisí na:

• šířce hlasové štěrbiny
• velikosti hrtanu
• délce a napětí vazů (svaly je mění)
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• rychlosti proudícího vzduchu
• tón, který vzniká v hrtanu, není lidský hlas – je slabý, řezavý = základní tón
• zabarvení hlasu vzniká chvěním sloupce vzduchu v rezonančních dutinách hltanu a dutiny

ústní, v dutinách nosních, lebečních kostech artikulovaná řeč se tvoří až v rezonančních
dutinách pomocí jazyka, patra, rtů, zubů

Růst hrtanu

• zrychluje se v pubertě => disproporce mezi délkou hlasových řas a velikostí hrtanu => změna
hlasu – mutace

• u chlapců (pod vlivem testosteronu) se nápadně projevuje změna hlasu, hlavně u chlapců,
kteří rychle rostou => přeskakování vysokých a hlubokých poloh

• mutace u dívek – méně nápadná (přehlédnutelná) – uplatňuje se dříve

a. Průdušnice (trachea)
• uložena před jícnem, nepárový orgán
• složena z 16–20 podkovovitých chrupavek (tvaru C)
• chrupavky jsou mezi sebou spojeny vazivem
• vzadu směrem k páteři je ve vazivu příčné i podélné svalstvo => prodlužování a

zkracování průdušnice
• svalovina může měnit průměr průdušnice
• uvnitř je vystlána sliznicí – obsahuje hodně hlenových žlázek – řasinkovým epitelem –

řasinky posunují hlen, částice prachu a bakterie ven z dýchacích cest (pohyb k hrtanu)
– u kuřáků je jejich činnost narušena

Řasinkový epitel dýchacích cest
• sestupuje do mezihrudní přepážky
• ve výši 4. a 5. hrudního obratle se dělí na 2 průdušky

b. Průdušky (bronchi)
• jsou 2 (pravá a levá), vznikají rozvětvením průdušnice, jsou chrupavčité
• každá vstupuje do příslušné plíce
• větví se v plicích na průdušinky (bronchioly) – menší průměr než 1 mm
• stavba stěny je shodná se stavbou průdušnice
• bronchioly mají průměr menší, než 1 mm => při onemocnění může dojít k jejich uzavření

a dušení
• př. průduškové astma – křečovité stahy hladkých svalů průdušek a průdušinek spolu

s nadměrnou tvorbou hlenu
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Hrtan, průdušnice a průdušky (pohled zezadu)

2.3. Plíce (pulmo)
• pulmones vlastní dýchací orgán (výměna plynů mezi vzduchem a krví = vnější dýchání)
• párový orgán, v mládí růžové, pak šedé až černá místa
• kuželovitý tvar
• uloženy v dutině hrudní
• vazivovou mezihrudní přepážkou jsou rozděleny na levou a pravou část
• levá plíce – dvojlaločnatá (horní + dolní lalok)
• pravá plíce – trojlaločnatá (horní, dolní a střední lalok)
• v mezižeberní přepážce je uložen osrdečník se srdcem
• tvar je přizpůsoben hrudním stěnám
• části plic:

1. Báze (spodina) – vyhloubená, nasedá na klenbu bránice
2. Žeberní plocha – přivrácena ke stěnám hrudníku (vyklenuta)
3. Mezihrudní plocha (uloženo srdce)
4. Vrcholek plic (plicní hrot) – sahá nad první žebro

• branka plicní – vstup průdušek, tepen, nervů, výstup mízních cév a výstup žil

Plíce a průdušky

2.3.1. Vnitřní stavba plic
• průdušky vstupují plicní brankou do plic
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• průdušky se větvením tenčí = průduškový strom

Průdušnice a segmenty průdušek barevně označené (pohled zepředu)
• průdušinky jsou nejtenčí
• na průdušinky navazují alveolární chodbičky, ty ústí do plicních váčků (1 plicní lalůček =

12-18 váčků)
• stěna plicních váčků je hroznovitě vyklenuta v plicní sklípky (alveoly) – jimi končí rozvětvení

dýchacích cest

Průdušinky a sklípky
• při postupném větvení v plicích ubývá v průduškách chrupavčitá výztuž, v průdušinkách

chybí
• stěna alveol – jednovrstevný respirační epitel

• obklopena sítí krevních vlásečnic
• zevní dýchání = difúze dýchacích plynů přes stěnu plicních sklípků a kapilár

Výměna plynu ve sklípcích
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Proces okysličení krve probíhající v plicních sklípcích
• alveol je aspoň 700 000 000
• plocha plic 80–100 m2 (tenisový kurt)
• plicní tepna => 2 větve => další větvení až vznik kapilár (hustá síť)
• neustále v plicích 0,5-1 l krve

2.3.2. Povrch plic
• pokrývá jemná hladká vazivová poplicnice
• ta přechází na stěny dutiny hrudní = pohrudnice
• mezi sebou mají úzkou štěrbinu (v ní trochu tekutiny = klouzání blan při dýchání)
• ve štěrbině je negativní nitrohrudní tlak (nižší než atmosférický) – tento podtlak ve štěrbině

umožňuje pasivní roztahování plic při nádechu
• dostane-li se mezi plíce a hrudní stěnu vzduch (průstřel) => povrchové napětí se poruší =>

plíce zkolabují => pneumotorax = smrštění plic, protože proniknutím vzduchu do štěrbiny
se vyrovnal atmosférický tlak

Pravostranný pneumotorax

3. Mechanika dýchání
• plicní ventilace = výměna alveolárního vzduchu (= vnější dýchání)
• dechová frekvence – počet vdechů (výdechů) za 1 minutu

• dospělý člověk 16 vdechů/min v klidu, (1/2 l vzduchu = dechový objem)
• dítě 20–26 vdechů/min v klidu
• při tělesné námaze, emocích (hněv, …), v horkém prostředí – vyšší dechová frekvence
• sportovci – 14 vdechů/min
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• dechový objem – 0,5 l vzduchu
• minutová frekvence – množství vzduchu, který projde plícemi za 1 minutu při klidném

dýchání – v klidu asi 8 l, při námaze až 80 l/min
• v klidu se využívá malá část kapacity plic
• je možné vydechnout ještě 2,5 l vzduchu
• inspirační rezervní objem = množství vzduchu, které je možné nadechnout po normálním

vdechu (2–2,5 l)
• expirační rezervní objem = množství vzduchu, které je možné ještě vydechnout po

normálním výdechu (1–1,5 l)
• zbytkový (reziduální) vzduch – zůstává v plicích i po usilovném výdechu (1,5 l vzduchu)
• vitální kapacita plic – maximální množství vzduchu, které lze vydechnout po největším

možném nádechu
• závisí na pohlaví, věku, trénovanosti, zdravotním stavu,…
• je to orientační ukazatel výkonnosti plic – u žen 3,2 l, u mužů 4,2 l
• zvětšuje se u sportovců, foukačů skla, trubačů, zpěváků,…

• celková (totální) kapacita plic = vitální kapacita + reziduální vzduch
• spotřeba kyslíku na 1 vdech v klidu – 15–20 ml, za 1 minutu 250–350 ml, za 1 den 350 l
• vdechovaný vzduch (atmosférický) – 21 % O2, 78 % N2, 0,03 % CO2

• vydechovaný vzduch – 16 % O2, 79 % N2, 4 % CO2 (bez vody)
• vdech (inspirace) – aktivní děj

• stah bránice (jako píst => tlačí na útroby => vyklenutí stěny břišní) a mezižeberních svalů
=> zvětšuje se objem dutiny hrudní směrem nahoru a dopředu => rozepnutí plic díky
podtlaku v pohrudniční štěrbině => vzduch se nasává do plic, uvnitř plic se snižuje tlak
=> dýchání

• výdech (expirace) – pasivní děj

Mechanismus dýchání
• uvolnění svalů (bránice – pohyb nahoru, mezižeberní svaly – pokles) => zmenšení objemu

hrudníku => vypuzení vzduchu z plic
• dýchání žeberní – při dýchání převládá činnost žeber (hlavně u žen)
• dýchání brániční – u dětí a mužů (65 % brániční dýchání); toto dýchání je třeba cvičit
• kyslíkový dluh

• po skončení tělesného cvičení chvíli přetrvává zvýšené dýchání => kyslík se v tkáních
spotřebovává

• představuje kyslík, který:
• je třeba doplnit v hemoglobinu erytrocytů
• se spotřebovává spolu se zvýšenou tělesnou teplotou
• je třeba k oxidaci kyseliny mléčné, která se vytvořila ve svalech (svaly získávaly část

energie štěpením glykogenu na kyselinu mléčnou anaerobní glykolýzou)

4. Řízení dýchání
• dýchání je závislé na opakujícím se (cyklickém) dráždění dýchacích svalů nervově, látkově

a vlivem emocí
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• Nervově
1. Prodloužená mícha

• dýchací centrum (míšní nervy inervují dýchací svaly)
• neurony v prodloužené míše jsou citlivé na zvýšení obsahu CO2 a snížení obsahu

O2 => pak se činnost dýchacího centra zrychluje
• plicní ventilaci hlavně ovlivňuje parciální tlak CO2

• zvýšení parciálního tlaku CO2 stimuluje receptory citlivé na CO2 => aktivace
dýchacího centra => vyšší plicní ventilace => hodnoty obsahu CO2 v krvi se vrátí do
normy => přebytečný CO2 je z těla odstraněn => krev se okysličí

• vědomé zadržování vzduchu (plavání pod vodou), nadbytek CO2 vede ke snížení
citlivosti dýchacího centra => zástava dýchání

2. Koncový a střední mozek
• vůlí lze regulovat frekvenci a hloubku dýchání (na 1 minutu lze zastavit)
• vůlí ovlivňována změna rychlosti – při mluvení, zívání, jezení, zpívání, recitování, …

• Látkově
• chemicky – změna koncentrace O2 a CO2 v krvi, změnou pH (vyšší koncentrace CO2

=> vyšší kyselost krevní plazmy)
• chemoreceptory – v aortě, v krkavicích

Obranné dýchací reflexy
• nervová zakončení ve sliznicích dýchacích cest jsou drážděna pevnými částečkami (dostaly

se sem při vdechu) => kýchnutí (podráždění sliznice nosní) nebo kašel (podráždění
sliznice hrtanu, průdušnice, průdušek) – při obojím prudký výdech => odstranění dráždivých
částeček z dýchacích cest

5. Přenos O2 a CO2

5.1. Přenos O2

a. Fyzikálně (chemicky) – rozpuštěný v plazmě (3 ml O2/l krve)
b. Vázaný na molekuly hemoglobinu v erytrocytech jako deoxyhemoglobin – 197 ml/l krve

• 200 ml O2/l krve je celkové množství O2 při úplném nasycení O2

• přítomnost dusičnanů a dusitanů v potravě (pitné vodě) => způsobuje oxidaci Fe2+
v hemoglobinu na Fe3+ => vzniká methemoglobin (ten není schopen přenášet kyslík) –
velká citlivost na dusičnany – kojenci - vnitřní zadušení

5.2. Přenos CO2

a. Fyzikálně – rozpuštěný v plazmě
b. Ve formě hydrogenuhličitanového aniontu
c. Vázaný v hemoglobinu – 25 %
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Chapter 2. Endokrinní soustava
1. Úvod
Látkové (humorální, chemické) řízení organismu je zabezpečováno žlázami s vnitřní sekrecí,
které produkují hormony (produkty svého metabolismu) přímo do krevního oběhu nebo
tkáňové tekutiny.

1.1. Funkce endokrinní soustavy
• zajišťuje růst
• zajišťuje rozmnožování
• zajišťuje celkový metabolismus
• udržuje homeostázu (stálost a rovnováha v lidském organismu, např. stálost vnitřního

prostředí, teploty, …)
• zajišťuje hospodaření s vodou a ionty

1.2. Žláza
• skupina buněk tvořící a uvolňující (sekrece) chemické látky

1. Exokrinní žlázy (s vnější sekrecí) – mají kanálky, vývody do tělních dutin nebo na povrch
těla (např. slinné, potní žlázy)

2. Endokrinní žlázy (s vnitřní sekrecí) – nemají vývody, vyměšují hormony přímo do krve
(krevního oběhu), jejich působení je pomalejší, jsou prostoupeny sítí krevních a mízních
vlásečnic

Endokrinní a exokrinní žláza

1.3. Hormony
• označeny v roce 1906
• z řeckého hormao – stimulovat, vzrušovat
• vylučovány přímo do krve
• tvořeny ve specializovaných buňkách
• působí v nepatrném množství (působí již ve velmi malé koncentraci)
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• jsou dopravovány k cílovým buňkám, u nich se vážou na úzce specifické receptory, tj. speci-
fické místo na plazmatické membráně cílové buňky, hormon do buňky proniká a ovlivňuje
syntézu buněčných bílkovin, tj. hormon působí na buňky cílových orgánů přímo (např.
stah hladké svaloviny), při nepřímém působení je receptor obsažen v cytoplazmatické
biomembráně buňky => ovlivňuje propustnost biomembrány pro určité látky

• účinkují pomalu
• hladiny hormonů jsou v krvi velmi nízké
• po splnění úkolu jsou v játrech rozkládány a pak se vylučují nebo slouží na tvorbu nových

molekul hormonu
• účinek hormonů se může s věkem měnit
• hormony mají vysokou specifičnost, tj. nenapodobitelnost jejich účinku jiným typem látky

Rozdělení hormonů podle místa vzniku
1. V endokrinních žlázách – nemají vývody
2. Tkáňové hormony – vylučovány z tkání (např. sekretin, tvoří se ve dvanáctníku, po přijetí

potravy putuje do slinivky břišní a stimuluje uvolnění pankreatické šťávy)
3. Neurohormony – produkovány neurosekrečními buňkami (neurokrinie – schopnost

nervových buněk tvořit hormony, např. hypothalamus, dřeň nadledvin – tvoří hormon
adrenalin, noradrenalin)

Hormony podle složení
1. Hormony peptidické povahy (inzulin, glukagon)
2. Deriváty aminokyselin (látky odvozené od aminokyselin, např. adrenalin, thyroxin)
3. Hormony steroidní povahy (testosteron, estrogeny)

Endokrinní žlázy (poloha v těle)

1.4. Endokrinní žlázy
1. Hypofýza
2. Štítná žláza
3. Příštítná tělíska
4. Slinivka břišní
5. Nadledviny
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6. Šišinka

2. Hypofýza (podvěsek mozkový)
• řídící endokrinní žláza (její hormony řídí činnost jiných žláz s vnitřní sekrecí)
• malá žláza (1 cm, jako třešeň)
• hmotnost 0,6 g
• spojená krátkou stopkou s hypotalamem v mezimozku
• leží v tureckém sedle klínové kosti
• má dva laloky – přední (adenohypofýza) a zadní (neurohypofýza)

2.1. Adenohypofýza
• přední lalok hypofýzy
• vylučuje šest základních hormonů
• řízena z hypotalamu látkově pomocí regulačních hormonů
• regulační hormony jsou tvořeny neurosekretorickými buňkami v hypotalamu
• každý ze šesti hormonů adenohypofýzy má jeden regulační hormon podporující tvorbu hor-

monu a jeho vylučování a druhý na snižování tvorby hormonu

2.1.1. Hormony vytvářené adenohypofýzou
1. Somatotropin (somatotropní hormon – STH, růstový hormon)

• působí hlavně na růstové chrupavky => růst kostí
• stimuluje růst kostí a svalů (u mladých lidí) tím, že aktivuje mitózu a vstup aminokyselin

do buněk (tj. podporuje syntézu bílkovin a růst dlouhých kotí v epifýzách => růst kostí do
délky) – je to ovlivněno somatomedinem (peptid), který jeho vlivem vzniká v játrech

• podporuje hojení poškozených tkání
• u dospělého, kde je již růst ukončen je jeho funkce omezena na ovlivnění látkové výměny

bílkovin
• hyperfunkce hormonu v mládí – nadměrný vzrůst (gigantismus) – výšky i nad 190–240

cm u mužů, od 175 cm u žen. Například jeden severoameričan: po narození váha 3,8
kg, první rok života 28 kg a výška 1,11 m, v devíti letech 1,85 m, smrt ve 29 letech –
217 kg a 2,7 m.

• hypofunkce hormonu – trpasličí vzrůst (nanismus) – růstové chrupavky se předčasně
uzavírají (všechny proporce těla jsou menší, narušena inteligence, obličej má dlouho
dětské rysy. Neléčený by byl v dospělosti 130–140 cm vysoký).

• včasná diagnóza – hormonální léčba – nenastává porucha.
• akromegalie – nadprodukce růstového hormonu v dospělosti – nemůže být další vzrůst –

růstové chrupavky jsou již osifikovány, vysoké hladiny hormonu působí na růst koncových
partií těla (zvětšuje se čelní kost, dolní čelist – zuby daleko od sebe, jazyk – breptání,
brada, články prstů, nadočnicové oblouky, rty, uši), častější u žen, způsobeno nádorem
adenohypofýzy, který vyrůstá z buněk, produkující somatotropin

2. Prolaktin (PRL, luteomamotropní hormon, LTH)
• mamma – latinsky prs, také se mu říká laktační hormon
• řídí rozvoj mléčných žláz (navozuje zvýšené dělení buněk mléčné žlázy)
• po porodu zahajuje produkci mateřského mléka (laktaci) a udržuje jeho tvorbu
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• kojení samo stimuluje hypofýzu k tvorbě většího množství prolaktinu
• omezuje produkci ženských pohlavních hormonů – tlumí ovulaci a menstruační cyklus

(omezuje schopnost oplodnění kojící ženy)
• zajišťuje rozvoj žlutého tělíska
• ovlivňuje rodičovské chování
• u mužů málo prolaktinu ovlivňuje růst předstojné žlázy a semenných váčků
• hyperfunkce prolaktinu (při poruše hypofýzy např. nádorem)

• neplodnost žen (žena má nepravidelnou nebo žádnou menstruaci, fyziologicky je to
v době kojení => ochrana kojící matky před novým početím)

• produkce mateřského mléka v době nepotřebné ke kojení
• vede ke ztrátě sexuálního pudu
• vede k mužské impotenci

3. Hormony řídící činnost jiných endokrinních žláz
• stimulují jiné endokrinní žlázy, zakončení v názvu tropin, tzn. ovlivnění jiných endokrinních

žláz – tropos (řecky směr), první část v názvu označuje místo působení hormonu, druhá
část v názvu znamená směřování => ústřední postavení hypofýzy

a. Kortikotropin (adrenokortikotropní hormon, ACTH)
• řídí činnost kůry nadledvin

b. Thyrotropin (thyreotropní hormon, TTH)
• ovlivňuje činnost štítné žlázy
• vyvolává zvýšený růst buněk štítné žlázy
• zvyšuje produkci a uvolňování thyroxinu
• stimuluje vychytávání jodu štítnou žlázou

c. Gonadotropní hormony
• ovlivňují činnost pohlavních žláz (gonád – vaječníky, varlata)
• u rostoucího organismu zajišťují správný vývoj pohlavních orgánů a pohlavní dospívání
• Folitropin (folikulostimulující hormon, FSH)

• podporuje tvorbu pohlavních buněk
• tvořen u mužů i žen
• u žen – podporuje zrání Graafova folikulu, ovulaci vaječníků a tvorbu hormonu es-

trogenu v Graafově folikulu
• u mužů podporuje tvorbu spermií ve varlatech (růst semenotvorných kanálků ve var-

leti – umožňuje spermatogenezi)
• Lutropin (luteinizační hormon, LH, ICSH)

• podporuje tvorbu pohlavních hormonů
• u žen podporuje růst folikulů, vyvolává prasknutí Graafova folikolu a uvolnění vajíčka

(ovulace), podporuje tvorbu žlutého tělíska (vytvoří se na místě prasklého Graafova
folikulu) a tvoří hormon progesteron (vylučovaný žlutým tělískem), vytváří podmínky
pro uhnízdění vajíčka v děloze

• u mužů působí lutropin na buňky varlete, které tvoří mužský pohlavní hormon testos-
teron

2.2. Neurohypofýza
• zadní lalok hypofýzy
• nepravá endokrinní žláza (hormony netvoří, pouze je uskladňuje a vydává do krve)
• v zárodečném vývoji vzniká jako vychlípenina spodiny třetí mozkové komory
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• hormony se tvoří v neurosekretorických buňkách hypotalamu, odtud se dostávají do
neurohypofýzy cytoplazmou nervových vláken

• produkuje dva hormony

2.2.1. Hormony neurohypofýzy
1. Antidiuretický hormon (ADH, vazopresin)

• podnětem pro zvýšení vyměšování ADH jsou změny osmotického tlaku krve, která
protéká hypotalamem

• zvyšuje propustnost stěn sběracích kanálků v ledvinách pro vodu
• při nedostatku vody v organismu => vylučuje se více ADH => sníží se vylučování vody

močí => tvoří se koncentrovaná moč
• hormon působí proti vylučování vody močí (anti = proti, diuréza = vylučování moči)
• hypofunkce – denně se tvoří 10 – 20 litrů moči (nemoc úplavice močová = „žíznivka“ =

diabetes insipidus), stejné množství vody se musí vypít
2. Oxytocin

• působí na hladké svalstvo dělohy
• vyvolává stahy dělohy při porodu (děložní kontrakce), ke konci těhotenství jej lze použít

k vyvolání porodu
• vypuzuje placentu po porodu z dělohy
• při laktaci (v době kojení) vyvolává stahy hladké svaloviny kolem mlékovodů v mléčné

žláze => rytmické kontrakce vypuzují mléko při kojení

Hypofýza

3. Štítná žláza (glandula thyreoidea)
• párová žláza, oba její laloky leží po stranách chrupavky štítné hrtanu (uprostřed jsou laloky

spojeny a tvoří písmeno H)
• největší endokrinní žláza člověka
• u dospělého váží 15-20 g (při patologickém zvětšení až kilogramy)
• nezvětšená není na krku hmatatelná
• silně prokrvena (za minutu jí protéká až půl litru krve)
• funkci projevuje už u plodu
• tvoří tři hormony (thyroxin, trijodthyronin (obsahují jód) a kalcitonin = thyreokalcitonin)
• pro funkci štítné žlázy je třeba jód, proto štítná žláza vychytává všechen jód přijatý potravou

do těla z krve; poruchy štítné žlázy se mohou mimo jiné projevovat vznikem strumy (vole).
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Struma tlačí na jícen a dýchací cesty a zapříčiňuje tak polykací a dýchací obtíže. Strumygeny
= látky tlumící sekreci hormonů štítné žlázy (způsobují vznik strumy).

3.1. Hormony štítné žlázy
1. Kalcitonin

• snižuje hladinu vápenatých (Ca2+) a fosforečnanových iontů (PO4
3-) v krvi

• je antagonistou parathormonu – tlumí uvolňování vápníku z kostí a tím snižuje jeho
množství v plazmě

• když stoupne hladina kalcia v krvi příliš, hypotalamus a hypofýza přimějí štítnou žlázu
k produkci kalcitoninu, který vede k omezení až zástavě sekrece parathormonu (tvořen
příštítnými tělísky) => vzestup ukládání vápníku v kostech

2. Thyroxin
• řídí oxidační procesy v buňkách, produkci energie, ATP a tepla = normální průběh

okysličování živin
• nadměrná produkce thyroxinu (hypertyreóza, Basedowova (Gravesova) choroba)

• zvýšená látková přeměna, hubnutí, zvýšená chuť k jídlu (pocit hladu)
• nadměrné pocení, zrychlení srdečního tepu, neklid, úzkost, emocionální vzrušivost
• nesnášenlivost tepla, jemný třes rukou, vlhká kůže, průjmy, vystouplé oči z důlků (ex-

oftalmus)
• může selhat krevní oběh
• léčba – odstranění části nebo celé žlázy, nutno potom hormon dodávat

• hypotyreóza
• útlum biologických oxidací => snížení a zpomalení řady funkcí
• u dítěte

• vyvine se debilita až kretenismus (vyskytoval se v horských údolích, kde bylo málo
jódu), porucha duševních funkcí, omezení růstu těla – fyzická retardace

• předcházení vzniku choroby – u dítěte 4. – 5. den života se odebírá krev z patičky
– vyšetření hladiny thyroxinu, případně se zahájí léčba thyroxinem a umožní se
normální vývoj

• u dospělých (= myxedém)
• častější u žen
• skleslost, únava, malátnost, hrubší hlas, nesnášenlivost chladu (zimomřivost)
• suchá kůže, ztráta vlasů, deprese, bolesti hlavy, kloubů
• vytvoření rosolovitých otoků v podkožním vazivu obličeje a končetin
• menstruační nepravidelnosti, neplodnost, pokles sexuální touhy,

4. Příštítná tělíska (glandulae
parathyreoideae)
• jsou čtyři drobná tělíska velikosti hrášku
• uložení na zadní straně obou laloků štítné žlázy (někdy jsou do ní přímo zanořena)
• produkují hormon parathormon (PTH)

• udržuje stálou hladinu vápenatých a fosforečnanových iontů v krvi
• v případě potřeby podněcuje uvolňování vápníku z kostí
• antagonista kalcitoninu
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• je-li v krvi nedostatek vápníku, zvýší se vylučování parathormonu. Ten uvolní vápník
z kostí tkáně => kostní hmota je rozrušována a obnoví se normální hladina vápníku v krvi.
Při nadbytku vápníku v krvi se sekrece parathormonu tlumí.

• hyperfunkce parathormonu – dochází k odvápnění kostí (osteoporóza) – z kostí se uvolňuje
vápník a fosfáty => kosti se snadno lámou a vápník je vylučován močí

• hypofunkce parathormonu – snižuje se obsah vápníku v krvi => zvyšuje se nervosvalová
dráždivost => vznik křečí (= onemocnění tetanie) – nebezpečné sou křeče hrtanových a
dýchacích svalů – zadušení

Poznámka: V těle je 1 kg vápníku (99 % v kostech, 0,9 % v ostatních tkáních a 0,1 %
v mimobuněčné tekutině). Vápník pro tvorbu zubů, kostí, pro funkci mozku, nervů, svalu – pro
normální nervosvalovou dráždivost, pro srážení krve. Aby organismus mohl vápník ze stravy
využít, musí mít dostatek vitamínu D.

5. Slinivka břišní (pankreas)
• hormonální funkci mají jen 2 % jejího objemu = Langerhansovy ostrůvky (1 – 2 miliony),

jsou velké 0,5 mm
• jedná se o shluk buněk
• produkuje hormon inzulín

5.1. Hormony slinivky břišní
1. Inzulin

• reguluje hladinu glukózy v krvi (glykémie), hladina krevního cukru je 4,5 – 6,5 mmol/l krve
• stimuluje vstup glukózy do buněk
• podporuje tvorbu bílkovin
• zasahuje do metabolismu tuků
• hypofunkce – vznik cukrovky (diabetes mellitus, hyperglykémie)

• cukr je vylučován močí, na vyloučení potřebuje vodu => zvýšené močení => žízeň
• komplikace diabetu

• zvýšená hladina glukózy v krvi způsobuje glykosylaci tělních bílkovin (vazba glukózy
na bílkovinné molekuly) => porucha cév, sítnice oka, ledvin, nekrózy (odumření) tkání
(=> případná amutace končetin)

• zvýšená hladina cholesterolu (je narušen metabolismus tuků)
• zvýšení krevního tlaku
• častá hnisavá onemocnění
• kožní infekce, plísně
• velmi obtížné hojení ran

• vyměšování inzulinu je řízeno množstvím glukózy v krvi přímo úměrně.
• hypoglykémie (méně než 3,1 mmol/l krve) – slabost, třes, neklid, zmatené chování až

bezvědomí. Protože mozek nemá dostatečný přísun glukózy => nutno podat kostku cukru
a příznaky zmizí

2. Glukagon
• hormon produkován druhým typem buněk
• antagonista inzulinu (podílí se na zvyšování hladiny glukózy v krvi)
• způsobuje štěpení glykogenu na glukózu v játrech, ne ze svalů
• zvýší-li se hladina glukózy v krvi, snižuje se vylučování glukagonu
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Regulace hladiny glukózy v krvi

6. Nadledviny (glandulae suprarenales)
• párové endokrinní žlázy
• sedí jako čepičky na vrcholu ledvin
• složeny ze dvou vývojově odlišných částí (nejsou jednotnou žlázou)
• kůra – vnější z mezodermu, stejná tkáň jako ledviny
• dřeň – vnitřní z ektodermu, přeměněná nervová tkáň – odpovídá jí mikroskopickou stavbou

i činností
• obě části vylučují odlišné hormony, z nichž každý má samostatnou funkci

6.1. Hormony nadledvin
6.1.1. Kůra nadledvin cortex
• její hormony jsou steroidní
• řízena kortikotropinem z hypofýzy
• vylučuje dva druhy hormonů – glukokortikoidy a mineralokortikoidy (kortikoidy proto, že jsou

vytvářeny kůrou – kortexem)

1. Glukokortikoidy
• přispívají k udržování hladiny glukózy v krvi => název
• nejvýznamnější z těchto hormonů je kortisol

• zvyšuje hladinu glukózy v krvi (podporuje štěpení glykogenu)
• účastní se řízení metabolismu všech živin
• uvolňuje tuky ze zásobních tkání jako mastné kyseliny
• řídí tvorbu glukózy z aminokyselin
• zvyšuje celkovou pohotovost organismu při zátěžových situacích (stres, infekční choro-

ba, tělesná námaha)
• působí protizánětlivě (např. při zánětu kloubů)
• ve vyšších dávkách způsobí snížení imunobiologických reakcí (imunosupresivní účin-

ek) – využití při transplantacích a alergiích
• při nedostatku glukokortikoidů klesá odolnost vůči zátěžím (i lehká infekční onemocnění

zhroutí vnitřní rovnováhu)
2. Mineralokortikoidy
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• hlavní hormon je aldosteron
• řídí zpětné vstřebávání sodíku a současně vylučování draslíku v ledvinových kanálcích
• zpětným vstřebáváním iontů sodíku se zvyšuje i vstřebávání vody (každou molekulu soli

v těle doprovází velké množství molekul vody => při velkých ztrátách soli ztrácí tělo i velké
množství vody)

• nedostatek aldosteronu vede ke zhoustnutí krve
• sekreci aldosteronu řídí hormon renin (je-li hladina aldosteronu nízká => ledviny produkují

renin => hladina aldosteronu stoupá, buňky tvořící renin reagují na množství iontů sodíku
v krvi v glomerulech)

3. Androgeny
• mužské pohlavní hormony, hl. testosteron
• v nepatrném množství tvořen i u žen – způsobuje ochlupení v podbřišku a v podpaží
• estrogeny u mužů příčinou feminizačních znaků (u mužů, např. zženštělé chování)

Addisonova choroba

• bronzová kůže, únava, svalová slabost, hypoglykémie, hypotenze (nízký krevní tlak), hub-
nutí, chuť na slané, břišní bolesti

• způsobena špatnou činností kůry, dříve smrtelná, dnes hormonálně léčena
• nejčastější autoimunitní porucha, kdy organismus produkuje látky ničící kůru nadledvin =>

nedostatečná tvorba aldosteronu a kortizolu

6.1.2. Dřeň nadledvin
• obsahuje neurosekreční buňky (zmnožené a přeměněné buňky sympatiku) –

sympatoadrenální soustava
• tvoří dva chemicky podobné hormony (adrenalin a noradrenalin)

1. Adrenalin
• vylučuje se při fyzické a psychické zátěži (odpověď na stresové situace)
• během několika sekund adrenalin způsobuje:

• rozšíření očních zorniček (aby člověk lépe pozoroval okolí)
• v podkoží se kapiláry stahují => člověk bledne => svalům zůstává více krve a snižuje

se riziko ztráty krve při poranění
• zvyšuje se srdeční a tepová frekvence (aby svaly a mozek dostaly více kyslíku a živin)
• rozšiřují se průdušky (větší předávání kyslíku do krve)
• zúžení cév ve střevech, rozšíření cév v kosterních svalech
• svalová vlákna se kontrahují do pohotovostní akce
• játra uvolňují do krve glukózu (štěpení glykogenu), zvyšuje se krevní tlak
• štěpení tuků v tukové tkáni, štěpení glykogenu ve svalech

2. Noradrenalin
• podobné účinky jako adrenalin

Při dlouhodobém nadměrném stresovém dráždění – vysoký krevní tlak. Stres je fyzický, psy-
chický, emociální. Adrenalinový sprej – u alergiků (rostlinný pyl, bodnutí hmyzem), kdy hrozí
alergický šok.

Vylučování hormonů dřeně nadledvin je ovládáno nervovými vlákny sympatiku – nervovou
soustavou. Hormony dřeně bývají označovány jako katecholaminy.
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7. Šišinka (epifýza)
• umístěna na přední straně mozku těsně za čelní kostí (označována jako třetí oko)
• připojena ke stropu komory mezimozku, tvoří hormon melatonin

7.1. Hormony šišinky
1. Melatonin

• umožňuje pomalý nástup puberty
• brzdí pohlavní činnost
• vytváří se v noci
• kontroluje cyklus bdění a spánku
• s prodlužováním světelného dne jeho produkce klesá
• vylučuje se v noci do moči (indičtí joggíni pili ráno moč)
• má antioxidační účinky (vychytává volné radikály, které mohou napadat DNA a

způsobovat rakovinu nebo srdeční nemoci)
• reguluje proces stárnutí
• syntetický melatonin pomáhá při úpravě biorytmů, při překonávání časových pásem a

navození spánku
• u dětí velká tvorba, věkem se snižuje

Hormony a endokrinní žlázy

8. Pohlavní žlázy
Viz. Rozmnožovací soustava
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Chapter 3. Kosterní soustava
1. Stavba kosti
1.1. Povrch kosti
• na kloubních plochách (epifýzy) – sklovitá chrupavka
• ostatní povrch kosti = okostice (periost) – bohatě protkána nervy a cévami, ty vnikají do

kosti, vstupují do Haversových kanálků => výživa, inervace kostní tkáně
• okostice (periost)

• silná vazivová blána
• u dětí je tak silná, že při zlomení kosti podrží kost zdánlivě neporušenou
• ke kosti je pevně připojena krátkými vazy
• díky prostoupení nervy je velmi citlivá (bolí zlomeniny, výrony)
• umožňuje růst kosti do šířky (přirůstají nové vrstvy kostních lamel), způsobují to kos-

titvorné buňky
• umožňuje hojení zlomenin, při hojení zlomeniny vytvoří vazivový svalek, který později

zkostnatí

Kost (stavba)

1.2. Vnitřní stavba kosti
a. kost hutná (kompaktní)

• tvoří střední část kosti
• tvoří povrchovou vrstvu kostí plochých a krátkých
• tvoří ji Haversovy kanálky (základní hmota uspořádaná do lamel)
• tvoří soustředné ploténky (lamely) kolem cévních kanálků
• v dutinkách mezi lamelami jsou kostní buňky
• lamely jsou tvořeny kolagenními vlákny a zpevněny krystalky solí

b. kost houbovitá (spongiózní)
• tvoří vnitřek kostí plochých a krátkých
• vyplňuje hlavice dlouhých kostí (tvoří trámčinu)
• v nich je upravena do kostních trámců
• trámce se vzájemně kříží => tvoří prostorovou síť
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• jsou uspořádány tak, aby odpovídaly tlakům, které na ně působí
• architektura spongiózy se přestavuje v závislosti na zatížení kostry (sport, zaměstnání,

nemoc, úrazy => změny)
• architektura => velká pevnost kosti
• vrcholy trámečků míří vždy proti směru tlaku a tahu
• vlastní kostní tkáň nemá nervy

c. kostní dřeň
• je to krvetvorná (hematogenní) tkáň, řídké vazivo (síť jemných vazivových vláken,

vazivových buněk a rozvětvených cév)
• vyplňuje dutinu ve střední části dlouhých kostí
• vyplňuje trámčinu
• v těle člověka 1-1,5 kg kostní dřeně
• v mládí červená kostní dřeň, v dospělosti v dutinách dlouhých kostí žloutne, ztrácí

krvetvornou schopnost, usazuje se v ní tuk (kostní morek)
• v dospělosti se krvinky tvoří jen v červené krvetvorné (hematogenní) kostní dřeni krátkých

a plochých kostí (pánevní kosti, lebeční kosti, žebra, hrudní kost)
• obrovská schopnost tvorby krvinek – denně miliardy

Horní hlavice kosti stehenní (řez), schéma architektoniky kosti

2. Vývoj a růst kostí
• kostnatění (osifikace) - přeměna pojivových tkání v kost

1.Z vaziva
• jsou kosti klenby lební
• zvápenatělá ložiska v blízkosti vaziva umožňují přeměnu vazivové buňky v kostitvorné

buňky
2.Z chrupavky

• většina kostí
• osifikace začíná:

a. vniknutím cévy a pak kostitvorné buňky (osteoblasty) do chrupavčitého základu
b. vytvoří se jádro kostní tkáně (osifikační centrum) a od něj osifikace postupuje k okrajům
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U dlouhých kostí:
• diafýza – střední část kosti
• epifýzy – konce kosti
• mezi diafýzou a epifýzou jsou růstové (epifyzární) chrupavky – ty umožňují kostnatění a růst

kosti do délky (do 18. – 20. – 23. roku)
• činnost buněk růstových chrupavek řídí růstový hormon (somatotropin) z podvěsku

mozkového (hypofýzy)
• chrupavka u diafýzy se rozpadá, aktivní kostní buňky (osteoblasty) tvoří kost
• buňky chrupavky u epifýz se rychle dělí => růstová chrupavka se posouvá k epifýze => růst

kosti do délky

Růst dlouhých kostí

Typy kostí:
• dlouhé (stehenní, pažní)
• krátké (zápěstní)
• ploché (lopatka)
• nepravidelného tvaru (dolní čelist)

3. Spojení kostí
1.Nepohyblivé (pevné):

a. pomocí jiné pojivové tkáně
a. vazivem (lebka) – švy v mládí
b. chrupavkou (stydká spona, meziobratlové ploténky mezi těly obratlů)

b. druhotně srůstem kostí (kost křížová, kost kostrční (srostlé obratle), kosti pánve)
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Kost pánevní
2.Pohyblivé (kloubní spojení):

• kloub = spojení 2 nebo více kostí dotykem na styčných plochách – kloubní hlavice (vy-
pouklá) a kloubní jamka (dutá)

• styčné plochy jsou chrupavčité
• po obvodu spojeny kloubním pouzdrem (vazivo) – ochrana kloubu, prostoupeno sítí

vlásečnic a nervových vláken
• vnitřní strana kloubního pouzdra = synoviální vrstva
• ta produkuje kloubní maz (synovii)
• funkce kloubního mazu:

• zmenšuje tření na styčných plochách
• obsahuje výživné látky pro povrchové chrupavky
• zajišťuje pevné přilnutí kloubních ploch k sobě
• zmenšená tvorba synovii => praskot v kloubech

• klouby jednoduché – spojení dvou kostí
• klouby složené

• spojení více než dvou kostí nebo vloženy chrupavčité destičky (menisky) = vyrovnání
zakřivení styčných ploch

• provádění pohybů (ohyb, otáčení) = kolenní kloub

Stavba kloubu (podélný řez)

Typy kloubů:
1. Kulovité klouby – hlavice i jamky kulovité => pohyb všemi směry (např. ramenní kloub)
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2. Klouby válcové – hlavice i jamky jsou úseky válce => pohyb: natažení a ohnutí (články prstů)
3. Kladkové klouby – na vypouklé ploše je rýha, na druhé styčné ploše je hrana (kost pažní,

loketní)
4. Elipsoidní klouby - vejčitý konec jedné kosti zapadá do eliptické dutiny druhé kosti, např.

kost vřetenní, kost loďkovitá
5. Sedlové klouby - kloubní povrch každé kosti má dutou i vypouklou část (báze palce ruky)
6. Tuhé klouby - styčné plochy skoro rovné, krátké kloubní pouzdro => malá pohyblivost

v kloubu (kost křížová, kosti kyčelní, spojení obratlů)
7. Čepový kloub - výběžek jedné kosti se otáčí v prstencovém otvoru jiné kosti (nosič a

čepovec)

4. Kostra člověka
4.1. Kostra trupu
4.1.1. Páteř (columna vertebralis)
• 33-35 obratlů
• pružná osa celé kostry => oporná funkce
• kostěné pouzdro pro míchu a kořeny míšních nervů
• pevná, ohebná a pohyblivá
• 2x esovitě prohnutá

• lordosa – prohnutí dopředu (lordosa krční, bederní)
• kyfosa – prohnutí dozadu (kyfosa hrudní, křížová)
• skoliosa – bočitost (vychýlení páteře)

• meziobratlové ploténky – pružné chrupavčité destičky pod těly obratlů, tvoří ¼ délky páteře
(tlumí nárazy při chůzi a skoku; největší tlak na bederní ploténky)

• 7 obratlů krčních, 12 hrudních, 5 bederních, kost křížová (z 5 obratlů), kost kostrční (z 3-5
obratlů)

Páteř (pohled ze strany)

Obratle krční (7)

• mají nízká těla a otvor v příčných výběžcích (pro cévy)
• krční páteř má značnou pohyblivost
• 1. obratel = nosič (atlas)

• nemá tělo
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• tvořen 2 oblouky, na jejichž horní hraně se nacházejí 2 kloubní jamky – nasedají na ně
hrboly týlní kosti (posazena lebka) => kývavé pohyby

Nosič (pohled shora)
• 2. obratel = čepovec (axis)

• na horním okraji těla má čep (opírá se o přední oblouk nosiče) => otáčení hlavy
• zlomení vazu – odtržení zubu čepovce, uvolněný se zabodne do míchy => rozdrcení míchy

=> smrt

Čepovec (pohled shora)

Obratle hrudní (12)

• ostré trnové výběžky skloněné šikmo dolů
• na příčných výběžcích mají jamky pro skloubení s žebry
• hrudní páteř je nejméně pohyblivá, připojená žebra pohyb omezují

5. hrudní obratel
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Obratle bederní (5)

• objemná a vysoká těla (nejmohutnější ze všech)
• trnové výběžky mají tvar čtyřhranných destiček
• bederní páteř – dobrá pohyblivost

5. bederní obratel (pohled ze strany)

Kost křížová – z 5 obratlů (os sacrum)

• připojení ke kostem kyčelním
• 4 páry otvorů – vystupují nervy
• 5 obratlů, které srůstají v 25 letech

Kost křížová (pohled zepředu)

Kost kostrční – z 3-5 obratlů

• srostlé, zakrnělé (rudimentární)

4.1.2. Žebra (costae)
• obloukovité kosti, 12 párů
• zadní konce se 2x kloubně připojují k obratlům (jednou k tělu obratle a jednou k příčnému

výběžku)
• 7 párů žeber pravých – svými chrupavkami připojeny k hrudní kosti
• 3 páry žeber nepravých – spojeny chrupavkou s předchozím párem žeber
• 2 páry žeber volných – volně končí ve stěně břišní
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4.1.3. Kost hrudní (sternum)
• plochá kost
• stavba:

• rukojeť – k ní se kloubně připojují klíční kosti
• tělo (corpus) – podlouhlé
• mečovitý výběžek – dlouho chrupavčitý

Hrudník (hrudní koš, thorax)

• tvoří ho žebra, hrudní obratle a kost hrudní
• uzavírá dutinu hrudní
• chrání plíce, srdce

4.2. Kostra hlavy (lebka, cranium)
• chrání mozek a smyslové orgány hlavy
• 2 části:

• mozková část (mozkovna, neurocranium) – kostěné pouzdro mozku
• obličejová část (splanchocranium)

4.2.1. Mozkovna (neurocranium)
I.Klenba lební (calva)

• tvoří ji:
1. Kost čelní (nepárová) – vedlejší nosní dutina
2. 2 kosti temenní (párové) – ty jsou navzájem od sebe odděleny (šev šípový)

II.Spodina lební (base)
• je členitá, vzniká osifikací chrupavky
• tvoří ji:

1. Kost týlní (nepárová)
a. velký týlní otvor navazuje na páteřní kanál
b. 2 týlní kloubní hrboly (kondyly) po stranách otvoru – spojení s atlasem
c. zevní hrbol týlní – úpon zádových svalů

2. Kost klínová (nepárová)
a. v části do dutiny lební je turecké sedlo – uložen podvěsek mozkový (hypofýza)
b. tvoří lební bázi – hlavní kost – připojují se k ní kost čelní, kosti temenní, spánkové
c. malá a velká křídla – zasahují do očnice, vedlejší nosní dutina

3. Kosti spánkové (párové)
a. mezi kostí klínovou a týlní
b. šupina spánkové kosti – nejslabší místo na lebce
c. kost skalní – nejtvrdší kost (nemá spongiózu), je v ní uloženo vnitřní ucho

(rovnovážné a sluchové ústrojí)
d. výběžek bradavkový – upíná se na něj zdvihač hlavy
e. výběžek bodcovitý – tenkým vazem je na něm zavěšena jazylka a na ní zavěšen

hrtan
f. jařmový oblouk = výběžek spánkový spolu s lícním výběžkem
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4. Kost čichová (nepárová)
a. dírkovaná ploténka – uzavírá dutinu nosní; otvůrky procházejí vlákna čichového

nervu
b. svislá ploténka – tvoří horní část nosní přepážky
c. vedlejší nosní dutiny

Švy na lebce:

• věncový – kost čelní a temenní
• šípový – 2 kosti temenní
• lambdový – kosti temenní a týlní
• šupinový – temenní a spánková kost

Lebka (pohled zezadu)

4.2.2. Obličejová část (splanchocranium)
• menší než mozková část
• nasedá na spodinu lební
• kosti spojeny švy
• jen dolní čelist připojena kloubně
• tvoří ji:

1. 2 kosti nosní – tvoří kostěný podklad hřbetu nosu (+ skořepy nosní)
2. 2 kosti slzní – ve vnitřní stěně očnice
3. 2 kosti patrové – tvoří zadní část tvrdého patra a stěny dutiny nosní
4. Kost radličná – tvoří dolní část kostěné nosní přepážky
5. 2 kosti lícní – dávají šířku obličeji, zespodu a zevnitř ohraničují očnice, spánkový + lícní

výběžek = jařmový oblouk
6. 2 kosti horní čelisti (maxilla)

• ohraničuje nosní otvor
• vedlejší nosní dutiny
• zubní lůžka (alveoly)
• tvoří přední část tvrdého patra

7. Dolní čelist (mandibula)
• kloubně spojena (složený kloub – je zde vsunuta chrupavčitá ploténka) se spánkovou

kostí
• tvoří bradový výběžek (úpony svalů pro mluvení)
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• dásňový výběžek – jamky pro zuby

Lebka (pohled zepředu)

Jazylka – tvar rozevřeného U

Novorozenec

• chybí dásňové výběžky a zuby => malá výška obličeje
• chybí vedlejší nosní dutiny
• fontanely (kosti lebeční klenby spojené vazivem => umožňuje porod a růst lebky)
• čelní fontanela – do 18 měsíců u švu věnčitého a šípového
• malá fontanela – u švu lambdového a šípového (zaniká po narození)

4.3. Kostra končetin
4.3.1. Kostra horní končetiny
• připojena ke kostře trupu pletencem lopatkovým

I.Pletenec lopatkový
• kost klíční (clavicula) – 12-16 cm, esovitě prohnutá, je z vaziva (=> snadno se láme)
• lopatka (scapula) – plochá trojúhelníkovitá kost

II.Kostra volné končetiny
• kost pažní (humerus) – dlouhá kost
• kost vřetenní (radius) – dlouhá kost, směřuje k palci
• kost loketní (ulna) – dlouhá kost, směřuje k malíčku
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Horní končetina
III.Kostra ruky

• z 27 kůstek
• 8 z nich – kosti zápěstní (carpus) ve dvou řadách:

• 1. řada: kost loďkovitá, kost poloměsíčitá, kost trojhranná, kost hráškovitá
• 2. řada: kost trapézová, kost trapézovitá, kost hlavatá, kost hákovitá

• 5 kostí záprstních (metacarpus) – podklad dlaně
• kloub mezi kostí trapézovou a palcovým metacarpem umožňuje opozici (protistojnost)

palce
• 14 článků prstů (falangy) – palec má jenom 2, ostatní prsty po 3

Kostra ruky (pohled shora)

Klouby horní končetiny:

• ramenní kloub – lopatka + kost pažní
• loketní kloub – kost pažní + kost loketní + kost vřetenní
• kloub ruční – kost vřetenní + kost loketní + 3 kůstky zápěstní

4.3.2. Kostra dolní končetiny

• připojena ke kostře trupu pletencem pánevním

I.Pletenec pánevní (ossa coxae)
• tvoří ho 2 kosti pánevní
• pánevní kost – ze 3 kostí – kyčelní, sedací a stydké
• spona stydká (symfýza) – chrupavčitá, po 15. roce srůst
• pánev (pelvis) – kost křížová + kosti pánevní
• ženská pánev – nižší a širší, otevřenější (význam při porodu)
• ucpaný otvor – mezi kostí sedací a stydkou, vyplněn vazivovou blánou

II.Kostra volné končetiny
• kost stehenní (femur) – nejdelší, nejsilnější
• kost holenní (tibia) – její dolní epifýza = vnitřní kotník
• kost lýtková (fibula) – dlouhá kost, směřuje k malíku => vnější kotník
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Dolní končetina
III.Kostra nohy

• 7 kostí zánártních (tarsus) – kost hlezenní, loďkovitá, 3 kosti klínové, kost krychlová, kost
patní (vybíhá v patní hrbol)

• 5 kostí nártních (metatarsus)
• 14 článků prstů
• nožní klenba – podélná a příčná – při našlapování péruje => chrání při stání cévy, nervy

a svaly v chodidlech
• u ploché nohy není klenba vyvinuta

Kostra nohy (pohled shora)

Klouby dolní končetiny

• kloub kyčelní – pánevní + stehenní kost
• kloub kolenní – kloubní hrboly kosti stehenní + epifýza holenní kosti + čéška (patella),

vsunutá do šlachy čtyřhlavého stehenního svalu + 2 menisky
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Chapter 4. Kožní soustava
1. Kůže (cutis, derma)
• tvoří povrch těla
• celková plocha u dospělého člověka 1,6–2 m2

• do tělních otvorů přechází jako sliznice
• nejtenčí je kůže na očních víčkách, nejtlustší na chodidlech a dlaních
• v dětství a dospělosti je kůže pružná, ve stáří se pružnost zmenšuje => tvorba vrásek

2. Stavba kůže
• pokožka
• škára
• podkožní vazivo

Kůže (řez)

2.1. Pokožka (epidermis)
• tloušťka do 1 mm
• tvořena mnohovrstevným dlaždicovým epitelem (neustále jej produkují buňky bazální vrstvy)

=> neustálá regenerace
• neobsahuje cévy
• dělí se na :

a. Zárodečná vrstva (stratum germinatium)
• nachází se ve spodní části pokožky
• živé buňky se neustále dělí a vytlačují starší buňky k povrchu, kde se zplošťují, rohovatí

(tvoří se v nich keratin) a odlupují se – chrání tak zárodečnou vrstvu
• na povrch se buňka dostane za 3–4 týdny
• melanocyty jsou spodní buňky (při bázi pokožky), v nichž je barvivo melanin – chrání

hlouběji uložené buňky kůže před ultrafialovým zářením (UV)
• pokožka malých dětí obsahuje málo melaninu => je velmi citlivá na UV záření
• postupně melanin v kůře přibývá => ochrana kůže
• melanin chybí v kůži dlaní a chodidel
• množství melaninu se zvětšuje po ozáření UV zářením
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• opalováním se stimuluje tvorba melaninu => buňky se zvětší => kůže ztmavne,
melanocyty zvýší výdej melaninu, posílají jej do sousedních buněk, ty migrují směrem
k povrchu těla; dorazí tam za 4-5 dnů => kůže zhnědne

• melanocyty můžou způsobovat pihy (shlukování pigmentu)
• melanin se nachází ve vlasech, vousech, chlupech, oční duhovce
• každá rasa má stejné množství melanocytů, ale je proměnlivé množství vytvořeného

pigmentu (tmavá rasa – větší melanocyty => tvoří větší množství pigmentu => větší
odolnost proti UV paprskům)

• provitamín A (β-karoten – např. mrkvová šťáva – podporuje vylučování melaninu)
• Langerhansovy buňky – uvnitř pokožky, chrání před mikroorganismy

b. Rohová vrstva (stratum corneum)
• keratocyty – buňky svrchní pokožky, syntetizují bílkovinu keratin, která je součástí

odumřelých buněk, vlasů, nehtů
• zrohovatělé mrtvé buňky (jsou velmi ploché, zhrublé, vytlačené na povrch kůže)

odpadávají jako sotva viditelné šupinky (v postelích se jimi živí roztoči – alergie na
roztoče)

• dlaně a plosky nohou jsou pokryté silnou vrstvou mrtvých keratinizovaných buněk
• kde se nachází ochlupení je kůže méně keratinizovaná
• rohovina keratin je odolná vůči tlaku, mechanickým a chemický vlivům => tak zvyšují

ochrannou funkci kůže
• pokožka malých dětí má nižší vrstvu zrohovatělých buněk => kůže je zranitelnější než

u dospělých
• hranice mezi pokožkou a škárou není rovná
• pokožka vysílá do škáry bradavčité výběžky (papily)
• mezi papily zapadají obdobné výběžky škáry – papilární linie (prstovité výběžky)
• toto vlnovité spojení dvou vrstev kůže vytváří brázdy (papilární linie) zřetelné na

bříškách prstů a chodidlech, vytvářejí otisky (=> daktyloskopie) – jeví se na povrchu
kůže jako lišty (dermatoglyfy – hlavně na bříškách prstů)

• papily:
• mají síť kapilár – zvětšují výživnou plochu pokožky (ta nemá cévy); pokud kapiláry

prasknou, krev se rozlévá do okolní tkáně => modřiny
• mají nervová zakončení
• přivádějí k pokožce lymfatické kapiláry (ty odplavují buněčné zplodiny, zneškodňují

mikroorganismy a toxiny)
• do škárových papil jsou umístěna hmatová tělíska (Meissnerova tělíska) – vnímání

dotyků
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Pokožka

2.2. Škára (corium, dermis)
• pevná, pružná, vazivová vrstva kůže
• tvořena svazky kolagenních a elastických vláken (tvořena glykoproteinem)
• mezi nimi jsou i tukové buňky
• prostoupena množstvím krevních a lymfatických cév a nervových vláken (jsou to čidla

bolesti) – volná nervová zakončení, na 1 cm2 kůže asi 100, bolest může být vyvolána
drážděním (chladem, tlakem, teplem, elektricky)

• krevní cévy – bohatá pleteň = zásobárna krve (lze použít pro prokrvení v činných oblastech)
• při vyšší teplotě vnějšího prostředí (i fyzická zátěž) => krevní vlásečnice se rozšiřují (vazodi-

latace) => kůže zčervená a vyzařuje teplo do prostředí
• za chladu – kožní vlásečnice se smršťují (vazokonstrikce) => průtok krve se snižuje => tepla

se vydává méně z těla
• v termoneutrálním prostředí je prokrvení kůže 150–500 ml/min, při rozšíření cév 3 l a více/

min
• ve škáře se nacházejí – cévy, nervy, kožní receptory – smyslové kožní ústrojí, potní a mazové

žlázy, cibulky vlasů, chlupů, tukové buňky
• terminální nervová tělíska (čidla) jsou ve škáře v druzích:

a. Meissmerova tělíska (dotyky) – vnímání doteku (umístěny v horních vrstvách škáry)
b. Krauseova tělíska – chladový receptor
c. Ruffiniho tělísko – tepelný receptor
d. Vater-Pacciniho tělísko – vnímání tahu a tlaku (v hlubších vrstvách škáry až v podkožním

vazivu)

Hmatová tělíska

2.2.1. Ve škáře jsou uloženy:
1. Potní žlázy

• 2 500 000, začínají jako stočené klubíčko, z něho vychází trubicovitý vývod, ústí na
povrchu kůže pórem

• kanálek je vystlaný epidermálními buňkami
• póry jsou všude na těle
• nejvíce potních žláz je na čele, v podpaží, dlaních, ploskách nohou, na prsou, chybí na

okraji rtů
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• krevní cévy zásobují potní žlázy vodou a odpadními látkami, které jsou vyloučeny jako pot
• pot se odpařuje tehdy, je-li dostatečně teplo a kůže je nasycena tekutinami
• funkce potních žláz – termoregulační, vylučovací
• pot se tvoří z tkáňového moku, který je v okolí potních žláz

Potní žláza
• pot:

• 99 % vody + rozpuštěné pevné látky – NaCl (nejvíce), močovina, kyselina močová, ky-
selina mléčná (baktericidní účinky), mastné kyseliny, některé aminokyseliny, kreatinin
=> pot má kyselou reakci

• pot zvlhčuje a ochlazuje pokožku (po odpaření H2O)
• pot na těle působí jako ochranný filtr proti UV záření
• 0,5-10 l potu/den (dle teploty a tělesné námahy)
• tvorbu potu lze navodit podáváním potopudných látek (bez černý)
• tvorba se zvyšuje též po nervovém (citovém) vzrušení
• vylučování potu je řízeno

• vegetativním nervstvem
• podněty z hypotalamu aktivují potní žlázy při přehřívání organismu a při psychické

zátěži
• zvláštní typy potních žláz jsou uloženy v podpaží a v kůži vnějších pohlavních orgánů

= apokrinní žlázy (sexuální, pachové)
• produkují specifické aromatické látky
• svou činnost zahajují v pubertě
• pach je charakteristický pro pohlaví
• u člověka jsou bezvýznamné

2. Mazové žlázy
• maz = tuk, bílkoviny, soli; vyloučí se ho 1–2 g/den
• mazové žlázy ústí do vlasové pochvy
• jsou na celém těle, kromě míst, kde nejsou chlupy (dlaně, chodidla, rty)
• produkují maz, výměšek do pouzder vlasových folikulů, vlasovou pochvou se maz

dostává na povrch kůže
• funkce mazu:

• zvláčňuje a mastí kůži
• ochrana před promáčením a vysycháním
• zabraňuje lámavosti vlasů
• pokožku činí vláčnou a hebkou tím, že potahuje odumřelé keratinové zrohovatělé buňky
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• zadržuje vlhkost => lesklé vlasy a vousy
• zabíjí škodlivé baktérie
• zvyšuje izolační vlastnosti ochlupení

• ušní maz, lupy, „ospalky“ kolem očí, maz povlékající kůži plodu – různé podoby mazu
3. Mléčná žláza

• patří ke kožním žlázám
• největší kožní žláza v těle (párová)
• tvoří základ prsu
• embryonálně se zakládá u obou pohlaví
• základ tvoří 15–20 paprsčitě uspořádaných žlázových laloků, obklopené tukovým

vazivem
• z lalůčků vycházejí úzké mlékovody, které se sbíhají a ústí na prsní bradavce drobnými

otvory
• mlékovody se rozšiřují koncem těhotenství (tvorba mleziva)
• u dívek v pubertě vlivem pohlavních hormonů je růst prsou (mléčná žláza + tukový polštář)

– prs (mamma)
• u mužů zůstává mléčná žláza na stejném vývoji jako v dětství

Prs (řez)

2.3. Kožní deriváty
• vznikají rohovatěním pokožky (keratinizace)
• patří sem vlasy, obočí, vousy, chlupy, nehty i kožní žlázy
• ochlupení:

1. Primární
• v době nitroděložního vývoje – chmýří (lanugo) – před porodem z celého plodu odpadá

do plodové vody
2. Sekundární – vlasy, chlupy na těle, řasy, obočí
3. Terciální ochlupení

• po pubertě – v nose, na genitáliích, vousy, v podpaží

2.3.1. Vlasy a chlupy
• jsou tvořeny keratinovými buňkami, které jsou vytlačovány z kůže
• vlas se skládá z vnitřní dřeně a zrohovatělé buňky kůry vlasu
• barva vlasů – pigment ve zrohovatělých buňkách kůže
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• vyrůstají z vlasové cibulky (dermální bradavka) – je vyživována cévami
• nachází se ve spodní části vlasového folikulu (pouzdro)
• do folikulu ústí mazová žláza (vytlačuje maz), vzpřimovací sval vlasu – hladký sval (husí

kůže)
• je-li kořen vlasu poškozen, přestane růst

Vlas (řez)
• zdravý vlas roste 2–6 let, pak fáze klidu (vlas brzo vypadne a na jeho místě začne růst jiný

vlas); asi 10 % vlasů je vždy v klidové fázi (před vypadnutím)
• na hlavě

• blondýni – asi 120 000 vlasů (nejjemnější vlasy)
• bruneti – asi 100 000 vlasů
• rusovlasí – asi 80 000 vlasů (nejpevnější vlasy)

• růst vlasů – 1,25 cm/měsíc => 0,35 mm/den
• buňky vytvářející vlasový keratin rostou nejrychleji
• 200–300 vlasů/cm2

• vypadávání vlasů
• těhotenství, po porodu (při kojení málo bílkovin), poruchy štítné žlázy
• stres, nedostatek Fe v potravě
• léky – přemíra vitamínu A, léky na srdce, krevní tlak
• chemoléčba (rakovina)
• ozařování (ničení folikulů)

• ztráta 50–100 vlasů za den je normální
• při bílkovinném hladovění vlasy řídnou (vypadávají i s kořínky), neboť bílkovina je základní

stavební jednotkou vlasu a zde si organismus může dovolit bílkovinu šetřit
• je možná transplantace vlasů
• proti vypadávání vlasů

• dostatek vitamínů, Si, Zn, Ca
• lihové extrakty z kopřivy, vtírání
• prokrvení pokožky (masáže kartáči) => dostatečný přísun živin

2.3.2. Nehty
• vyrůstají z lůžka v kůži, rohovitá destička krytá kožním záhybem
• tělo nehtu (viditelná část nehtu) – odumřelé buňky
• při silném poškození zárodečné vrstvy odpadává celý nehet
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Nehet (řez)

3. Funkce kůže
• zrcadlo duše
• strachem se potíme, hanbou se červenáme

1. Funkce krycí
• ochrana před vniknutím mikroorganismů
• ochrana před UV zářením
• ochrana před vysušením těla
• ochrana před mechanickými, chemickými a fyzikálními vlivy

2. Funkce vylučovací
• napomáhá odstranění exkretů z těla
• zajištěna mazovými (maz) a potními žlázami (pot) – ochrana před infekcí – desinfekční

účinky (bakteriostatická funkce)
3. Funkce zásobní

• v podkožním vazivu uložen tuk – má funkci mechanickou, izolační a uskladňuje vitamíny
A, D, E, K

4. Funkce termoregulační
• udržování stálé tělesné teploty (vlivem kožních cév a potních žláz)
• výdej tepla – zvětšení průtočnosti krve, spotřeba tepla k odpaření potu
• v chladu – opačně

5. Tvorba vitamínu D
• z provitamínu D
• vlivem UV záření

6. Funkce smyslová
• sídlo kožních čidel
• receptory pro vnímání mechanických, tepelných a bolestivých počitků

7. Funkce resorpční (malá)
• pro vodu a v ní rozpustné látky je kůže nepropustná
• přes kůži lze do těla vpravovat látky; tyto látky rozpuštěné v tucích nebo v tukových

rozpouštědlech (např. lipozomy v kosmetice) naruší mazový film; jsou to např. léky, obkla-
dy, lékařské masti

• poškozená kůže (např. popálením) má velké resorpční schopnosti => vnikání mikroor-
ganismů do těla



Kožní soustava

40

8. Kůže je rezervoárem krve
9. V mléčné žláze ke konci těhotenství a po narození dítěte se tvoří mléko
10.Funkce dýchací

4. Nemoci kůže
• alergické projevy – ekzémy, kopřivka
• parazitární choroby – zavšivení, blechy, klíště, svrab (zákožka svrabová)
• rakovina kůže
• infekční choroby
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Chapter 5. Nervová soustava
1. Nervová soustava
Řízení nervové (reflexní)
• je základní
• je nadřazeno látkovému řízení a imunitě
• je rychlé
• zajišťuje koordinaci mezi jednotlivými orgány a jejich funkční spojení v jednotný celek –

organismus
• zajišťuje jednotu organismu, jeho chování a komunikaci se světem.

1.1. Nervová buňka (neuron)
• základní jednotka nervové soustavy
• specializovaná živočišná buňka, lišící se od buněk tím, že z jednoho těla vybíhá mnoho

větvících se výběžků (1 neurit a dendrity)
• objevil ji J. E. Purkyně roku 1835
• má vysokou spotřebu energie a kyslíku
• má specifickou funkci – tvorbu a přenos signálů, které lze registrovat jako elektrické děje
• základním prvkem činnosti neuronů a tím nervového řízení je vlna nervové negativity, šíří

se rychlostí 120 – 130 m/s
• tvorba probíhá jen během nitroděložního vývoje, během života se jejich počet snižuje,

zničené neurony neregenerují
• v lidském těle 30 miliard neuronů

1.1.1. Části neuronu:
1. Buněčné tělo (soma)

• tvoří jej jádro, cytoplazma a hlavní buněčné organely
2. Dendrity

• krátké výběžky buněčného těla
• vedou vzruchy (impulsy) dostředivě do těla nervové buňky
• přijímají signály z jiných neuronů nebo smyslových buněk

3. Iniciální segment
• spojuje buněčné tělo s axonem (místo, v němž vznikají akční potenciály, tj. vzruchy)

4. Nervové vlákno (neurit, axon):
• jeden delší výběžek neuronu
• vede vzruchy odstředivě z těla nervové buňky (vede akční potencionály)
• neúčastní se vlastního zpracování informací jako dendrity a buněčné tělo
• je vodivou částí neuronu (vede signály na delší vzdálenosti od těla neuronu)
• délka až jeden metr (např. ischiatický nerv vede od bederní páteře ke špičce palce na

noze), mnoho axonů má délku zlomky milimetrů
• neurit některých neuronů je chráněn dvojitou pochvou

• myelinová (vnitřní) pochva
• tvoří ji tukovitá látka myelin
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• je nesouvislá, přerušovaná tzv. Ranvierovými zářezy - ztenčení myelinového obalu
• Ranvierovy zářezy zrychlují šíření vzruchu po nervovém vlákně

• Schwannova (zevní) pochva je tvořena gliovými buňkami (viz. níže)
• myelin se podílí na rychlejším přenosu vzruchů, působí jako izolátor
• na síle myelinové pochvy je závislá vodivost nervových vláken; čím je silnější, tím rychleji

vede vzruchy
• myelinová a Schwannova pochva zabraňují šíření nervových vzruchů mezi sousedními

nervovými vlákny
5. Nervová zakončení – výstupní část axonu

• až 150 výběžků
• sekrece neurotransmiteru – umožňuje přenos mezi neurony samotnými a mezi neurony

a cílovými buňkami
• zakončení neuronu mají „knoflíkový tvar“ (synaptický knoflík)

Synapse (struktura)

Neuron

Nervová hmota

• myelinová pochva tvoří bílou hmotu nervovou (vyskytuje se na povrchu míchy a uvnitř
mozku)

• těla a dendrity tvoří šedou hmotu nervovou (nachází se uvnitř míchy, na povrchu mozku a
mozečku, ale i v hlouběji uložených nižších ústředích mozku)

• výplň mezi nervovými buňkami tvoří neuroglie (glie)
• gliové buňky (buňky podpůrné)

• výskyt mezi nervovými buňkami v centrálním nervstvu – nevedou vzruchy
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• drobné, bohatě větvené
• důležité pro metabolismus neuronu
• vyživují neurony
• odstraňují z nich odpadní látky – fagocytují poškozené buňky
• vytvářejí dobré iontové prostředí pro činnost neuronů
• mají regenerační schopnost
• některé (např. ve Schwannově pochvě) produkují myelin
• gliové buňky, které se nabalují na axon v mozku a míše, se nazývají oligodendrocyty

1.1.2. Funkce neuronu
• tvorba a přenos nervových signálů - pohyb iontů, označovaný jako elektrický děj
• základní vlastností nervových buněk je jejich dráždivost (schopnost reagovat na určité

podněty) a vodivost (schopnost vést vzruchy)
• vzruch (impuls) - akční potenciál, který se z oblasti iniciálního segmentu šíří po axonu k jiným

neuronům nebo výkonným orgánům
• nervový vzruch je možno vyvolat

a. přirozeným podnětem (podrážděním smyslových buněk)
b. umělým podnětem (elektrický, mechanický, chemický nebo tepelný podnět nervové

buňky)
• molekulární podstata nervových dějů spočívá v otevírání iontových kanálů a pohybu iontů

těmito kanály přes plazmatickou membránu
• signální funkce neuronu: viz. učebnice Novotný: Biologie člověka [nakladatelství Fortuna,

Praha 2003], str. 109 - 118

1.1.3. Typy neuronů:
1. Neurony smyslové (senzorické, aferentní, dostředivé, vzestupné)

• vedou impulsy ze smyslových orgánů do CNS (do mozku a míchy)
2. Neurony motorické (hybné, eferentní, odstředivé, sestupné)

• vedou signály z CNS k výkonným orgánům (z mozku a míchy)
• zajišťují tedy spojení mozku nebo míchy se svalstvem a žlázami
• oba typy jsou hlavně v periferní (obvodové) nervové soustavě

3. Interneurony (asociační, spojovací)
• všechny neurony uložené v CNS, tj. v mozku a míše
• zachycují informace ze senzorických neuronů, interpretují je (vyloží senzorické informa-

ce) a převedou je na informace do motorických neuronů

Smyslové i motorické neurony (jejich úseky – axony) patří do periferní (obvodové) nervové
soustavy.

1.1.4. Reflex
• několi možných definic reflexu

a. odpověď organismu na podráždění z vnějšího nebo vnitřního prostředí
b. nervový děj, při němž se přenáší signál z čidla nervovou drahou k výkonnému orgánu
c. automatická odpověď nervového systému na určitý podnět, např. prudké oddálení ruky od

horkého předmětu, k uskutečnění je třeba reflexní oblouk
d. převody vzruchu z receptoru nervovou drahou na efektor
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• nejjednodušší reflexy mají ústředí v nejstarších částech CNS
• reflex je základní fyziologickou jednotkou nervové činnosti
• vyšetřování reflexů je součástí klinického vyšetření v neurologii (např. doba trvání reflexu

Achilovy šlachy (RAŠ) se vyšetřuje při podezření na poruchy štítné žlázy – při hyperfunkci
se doba zkracuje, při hypofunkci se doba prodlužuje.)

Reflexní oblouk

• základní anatomický a funkční prvek smyslové a nervové soustavy
• nervový obvod složený ze senzorického a motorického neuronu, které jsou spojeny buď

přímo, nebo prostřednictvím interneuronů
• má 5 částí:

1. Receptor – specializované buňky – příjem podráždění
2. Senzitivní dráha (dostředivá, aferentní) – vede informaci (vzruchy, impulsy) do centra
3. Centrum (mozek nebo mícha) – zde proběhne analýza a vznik nových informací
4. Motorická dráha (odstředivá, eferentní) – vede informaci k výkonným orgánům
5. Efektor (výkonný orgán) – odpověď na podráždění

Typy reflexů

1. Míšní reflexy (obranné)
• probíhají velmi rychle, bez účasti mozku, protože je třeba zabránit bolesti (vnímání bolesti

je způsobeno tím, že současně s reflexním dějem jdou zprávy o bolesti do mozku, např.
chycení se horkého předmětu)

Reflex na vnější podněty vyvolávající bolest

Míšní reflex (schéma)
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2. Nepodmíněné reflexy (vrozené)
• dědičně předávané
• jejich počet je konečný a nevyhasínají
• ke vzniku nejsou třeba podmínky, např. reflex sací, polykací, dýchací…
• dráhy reflexů jsou zaznamenány v genetickém kódu, nazývají se podle ruského fyziologa

I. P. Pavlova
• na týž podnět se vybavuje téměř stejná reakce, probíhá vždy po stejném reflexním

oblouku, neumožňují přizpůsobování se měnícím se podmínkám životního prostředí
• centra těchto reflexů jsou v šedé hmotě všech částí CNS kromě kůry koncového mozku

3. Podmíněné reflexy
• vznikají opakovaným spojováním nepodmíněného podnětu s podnětem podmíněným

(indiferentním), který pak sám vyvolá stejnou reflexní odpověď
• jsou nejjednodušším prvkem vyšší nervové činnosti
• získané, nedědičné, jedná se o dočasné spojení, vyhasínají
• dráha podmíněného reflexu není trvalá, je nutné jeho upevňování (tj. opakování), jinak

dochází k jeho vyhasínání (zapomínání)
• např. pokusy I. P. Pavlova se psy: vyměšování slin při spatření potravy – nepodmíněný

reflex; před jídlem jim vždycky zazvonil, a tak po čase psi začali slintat při pouhém
zazvonění, protože očekávali, že dostanou jídlo => vzniknul podmíněný reflex, mezi
chuťovým a sluchovým centrem v mozku se vytvořilo spojení, které by za normálních
okolností neexistovalo.

• učení i paměť spočívá ve vytváření nových spojů v mozku (paměťové stopy = vytváření
podmíněných reflexů)

• paměť nemá přesné umístění, ale je funkcí celého mozku – se stoupajícím věkem se
zhoršuje schopnost zapamatování.

1.2. Rozdělení nervové soustavy
1. CNS – mozek a mícha
2. Obvodové (periferní) nervstvo – spojuje smyslové a výkonné orgány s CNS, tozn. všechny

neurony tvořící ganglia a nervová vlákna mimo CNS

2. Centrální nervová soustava
• mozek uložen v lebeční dutině
• mícha v páteřním kanálu
• mozek i mícha jsou chráněny obaly (plenami)

Obaly (pleny, meningy)
• chrání mozek a míchu před otřesy
• vyživují mozek

1. Tvrdá plena (dura mater)
• vazivová, plně přiléhá k okolním kostem, je vnějsí
• vystýlá dutinu lebeční, k lebeční spodině přirůstá (pevný obal pro mozek) a okolo míchy

vytváří silný míšní vak, mezi kostí (lebkou, páteří) a plenou jsou cévy, tuk a vazivo
2. Měkké pleny
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• pod tvrdou plenou
• štěrbiny mezi oběma měkkými plenami jsou vyplněny mozkomíšním mokem

(extracelulární (mimobuněčná) tekutina) – chrání mozek a míchu před otřesy a nárazy.
a. pavučnice (arachnoidea)

• bezcévná, jemná pojivová blána
b. omozečnice (pia mater)

• bohatě cévami prokrvená
• na povrchu mozku vniká do všech brázd
• kryje povrch míchy i mozku
• na míše se jmenuje plena míšní

2.1. Mícha páteřní(mícha hřbetní, medulla
spinalis)
• provazec síly malíčku uložený v páteřním kanále
• horní konec plynule přechází v prodlouženou míchu
• délka 40–45 cm
• sahá od otvoru týlního po druhý bederní obratel (mezi 3. a 4. bederním obratlem je možné

vpichem injekční jehly odebrat mozkomíšní mok k diagnostickým účelům (lumbální punkce)
• podélnými rýhami je neúplně rozdělena v pravou a levou polovinu, směrem dolů je zúžená

• v každé polovině 2 postranní rýhy
• do zadní postranní rýhy vstupují z míšních uzlin zadní kořeny míšních nervů; obsahují

dostředivá (senzitivní) vlákna – vedou vzruchy z periferie od exteroreceptorů nebo in-
teroreceptorů

• z přední postranní rýhy vystupují přední kořeny míšních nervů, které obsahují odstředivá
(motorická) vlákna a ty vedou k příčně pruhovaným svalům (inervují je)

Mícha (řez)
• v postranních spojovacích částech šedé hmoty jsou v některých úsecích buňky inervující

hladkou svalovinu a žlázy = vlákna autonomní (vegetativní)

Mícha s míšním nervem
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• šedá hmota tvaru písmene H (motýla) je obklopena bílou hmotou
• probíhají v ní jednoduché – míšní reflexy – neúčastní se jich mozek, př. reflex na popálení
• šedá i bílá hmota míchy vytváří zadní (dorzální) a přední (ventrální) rohy míšní
• přední rohy míšní – obsahují motorické neurony – jsou širší
• zadní rohy míšní – obsahují smyslové neurony (senzorické) – jsou užší
• spojením předních a zadních rohů (kořenů) míšních vznikají míšní (smíšené) nervy – 31

párů; vystupují z míchy meziobratlovými otvory
• okrsek míchy, ze kterého vychází jeden pár míšních nervů = míšní segment (je na úrovni

obratle)
• uprostřed šedé hmoty se nachází míšní kanálek – v něm mozkomíšní mok

2.1.1. Funkce páteřní míchy:

• centra obranných reflexů (tzv. kožní vybavení proběhne na základě podráždění kožních
receptorů bolestivými podněty – např. reflexní odtažení ruky od horkého předmětu)

• centra pro ovládání napětí cévních stěn
• centra pro reflexní reakce pohlavních orgánů na sexuální podněty
• centra vyprazdňování močového měchýře a konečníku
• centra zajištění klidového napětí ve svalech
• centrum základních hybných reflexů
• nejnižší ústředí nepodmíněných reflexů
• přerušení sestupných míšních drah nebo poškození motorických neuronů způsobuje

poruchy hybnosti (částečné ochrnutí svalů (paréza), nebo úplná ztráta svalové činnosti
(plegie), ochrnutí obou dolních končetin (paraplegie))

• pomocí napínacích reflexů se svaly automaticky přizpůsobují změnám zatížení (bez zásahu
mozku)

2.1.2. Spojení míchy s mozkem

Bílá míšní hmota je složena z různých typů vláken, jejichž svazky se nazývají dráhy => míšní
dráhy se seskupují do tří provazců v každé polovině míchy ohraničených předním a zadním
zářezem na míše.

Zadní provazce jsou složeny z drah, které převádějí vzruchy z receptorů do vyšších oddílů ner-
vové soustavy, tzv. vzestupných (senzitivních) drah, které přenášejí do mozku senzorické im-
pulsy. Přední provazce obsahují dráhy přivádějící impulsy z mozkové kůry pro vědomé chtěné
pohyby končetin a trupu, označují se jako sestupné (motorické) dráhy.
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Nervové dráhy (schéma)

U člověka je hlavní motorickou drahou pyramidová dráha, začínající z velkých pyramidových
buněk šedé mozkové kůry v zadní části čelního laloku. Na hranici prodloužené míchy a míchy
páteřní se kříží tak, že vlákna jdoucí z pravé poloviny koncového mozku přecházejí do levé
poloviny míchy a naopak. Ostatní sestupné motorické dráhy se nazývají mimopyramidové.
Vycházejí z různých útvarů šedé hmoty mozkové (kromě kůry koncového mozku) a podílejí se
na udržování svalového napětí, rovnováhy těla, ovládají chůzi. Postranní provazce obsahují
obojí typy drah – vzestupné i sestupné.

Tak je bílá hmota rozdělena do tří sloupců. Při úplném přerušení míchy nastává útlum všech
reflexů – spinální šok. V horní části míchy jsou nervy v pravém úhlu, nervy od bederní páteře
pokračují spolu s páteří až k výstupnímu otvoru. Z pleteně bederně křížové vycházejí nervy
dolních končetin, největší je sedací nerv (nervus ischiadicus) – silný jako malíček dospělého
člověka, prochází hýžděmi, inervuje lýtko, sahá až k palci.

Spojení míchy s mozkem

2.2. Mozek (encephalon)
• hmotnost: muži – 1450 g, ženy – 1350 g
• asi 2 % hmotnosti těla
• při narození hmotnost 400 g, asi 30 miliard neuronů
• po narození se jejich počet nezvyšuje
• obalen meningy
• v embryonálním vývoji se mozek zakládá jako tři váčky (mozek přední, střední, zadní) a pak

se diferencuje v šest oddílů

Rozdělení mozku

1. Prodloužená mícha
2. Varolův most
3. Malý mozek (mozeček, zadní mozek)
4. Střední mozek
5. Mezimozek
6. Koncový mozek (velký mozek)
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Mozek (řez)

2.2.1. Prodloužená mícha (medulla oblongata)
• délka 2 – 2,5 cm
• fylogeneticky se vyvinula ze zadního mozku
• navazuje na páteřní míchu jako její kyjovité rozšíření, vystupuje z ní 7 párů mozkových nervů
• jsou v ní centra retikulární formace (retikulární = síťovité – jsou to rozptýlené (šedá hmota

v bílé hmotě), vzájemně propojené buňky, uložené také ve Varolově mostu a ve středním
mozku)

• kontrolují bdělost mozkové kůry, její energii, vědomí, pozornost, fungují nepřetržitě, a když
impulsy oslabují, nastává klid a spánek

• jsou-li retikulární formace poškozeny (úrazy hlavy, záněty mozku), nastává bezvědomí –
koma, trvá až do nápravy poškození

• retikulární formace – tlumí nebo zesilují míšní reflexy
• obsahuje centra životně důležitých funkcí:

• centrum dýchací (řídí soustavu dýchací) – při zlomení krčních obratlů => smrt (zástava
dechu)

• kardiovaskulární centrum (srdeční frekvence, rozšiřování a zužování cév, krevní tlak)
• centrum pohybů trávícího ústrojí
• centrum vylučovací soustavy
• centra pro vegetativní funkce

• uložena ústředí nepodmíněných reflexů (reflexy potravové – sací, polykací, sekrece slin
a žaludečních šťáv, dále obranné reflexy kašle, kýchání, zvracení, rohovkový reflex,
zřítelnicový reflex, mrkání, slzení, akomodace čočky)

• probíhají zde vzestupné (senzorické) a sestupné (motorické) dráhy
• uvnitř se nachází IV. mozková komora (do ní ústí míšní kanálek s mozkomíšním mokem),

otvorem z komory se dostává mozkomíšní mok mezi pavučnici a plenu míšní
• od IV. komory vychází Sylviův kanálek, spojující IV. komoru se III., ležící v mezimozku
• procházejí jí pyramidy – dva silné svazky nervových vláken, které spojují mozek

s končetinovými svaly, v jednom místě tvaru písmene X se pyramidy kříží (dekusace) – pro-
to levá strana mozku kontroluje pravou stranu těla; pyramidové dráhy začínají v motorické
oblasti čelních laloků mozkové kůry, vedou vzruchy k motorickým buňkám předních rohů
míšních a působí na činnost všech kosterních svalů

2.2.2. Varolův most (pons varoli)
• 2,5 cm široký, z bílé hmoty
• uvnitř trochu šedé hmoty – kontrola produkce slz a slin
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• má strukturu podobnou prodloužené míše
• spojuje koncový mozek s mozečkem a míchu přes prodlouženou míchu
• skládá se hlavně z mozkových vláken vzestupných a sestupných
• vystupuje z něj trojklaný nerv
• ve tkáni mostu a prodloužené míchy jsou mezi jádry mozkových nervů (= shluky neuronů)

roztroušeny nervové buňky, které vstupují i do středního mozku, propojují šedou a bílou
hmotu a tvoří tzv. retikulární formaci
• ta pomocí podnětů svých neuronů aktivuje mozkovou kůru a udržuje ji v bdělém stavu
• pokud podněty ochabují, dostaví se spánek, pokud se její činnost zastaví => mozková kůra

přestává pracovat => člověk upadá do bezvědomí (komatu; to přetrvává až do nápravy
poškození)

2.2.3. Mozeček (malý mozek, zadní mozek, cerebellum)
• skládá se z dvou polokoulí (hemisfér)
• hemisféry spojeny červem mozečkovým
• reflexní ústředí

• pro udržování tělesné rovnováhy – vedou sem dráhy ze svalových a šlachových čidel,
z čidla zrakového, sluchového, statokinetického, i z kůry velkého mozku

• při koordinaci úmyslných jemných, rychlých a přesných pohybů
• koordinace pohybů – chůze, postoj

• jeho činnost přechodně ochromována alkoholem => vrávoravá chůze, nekoordinovanost
pohybů, neschopnost udržet rovnováhu

• šedá hmota – tvoří kůru a jádra v bílé hmotě
• kůra mozečková – silně zvrásněna v závity (silně gyrifikována)

• na průřezu stromečkovité rozvětvení bílé hmoty (strom života) – bílá hmota vyplňuje nitro
a rozbíhá se do závitů

• na povrchu – šedá kůra mozečková (silně zbrázděna v závity) – v ní jsou Purkyňovy
buňky = největší a nejsložitější buňky v lidském těle, každá se spojuje se statisíci ostatních
mozkových buněk

Mozeček

2.2.4. Střední mozek (mesencephalon)
• přímé pokračování mostu
• vystupují z něj nervy inervující okohybné svaly
• centrum nepodmíněných reflexů zrakového a sluchového
• složení
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• horní strana
• na horní straně se nachází čtverohrbolí (2 páry hrbolků šedé hmoty)

• přední pár hrbolů
• zrakové reflexy – centrum nepodmíněného zornicového reflexu, centrum pro ako-

modaci čočky, centrum pro otáčení hlavy za světlem
• končí zde část vláken zrakového nervu

• zadní pár hrbolů
• končí část vláken sluchového nervu
• reflexní pohyb hlavy za zvukem

• střední část
• tvořena šedou hmotou
• střední částí prochází Sylviův kanálek – spojuje IV. a III. mozkovou komoru
a. černé jádro (obsahuje barvivo melanin)

• ovlivňuje činnost bazálních ganglií
• při narušení se objevuje klidový třes, svalová ztuhlost, ztráta automatických pohybů

b. jádra III. a IV. páru mozkových nervů z šedé hmoty
c. červené jádro

• vzniklo jako shluk šedé hmoty retikulární formace
• má vliv na svalový tonus

• spodní část
• tvořena 2 mozkovými stonky
• je z bílé hmoty
• spojují kůru koncového mozku s nižšími oddíly CNS (jsou průchodištěm vzestupných

a sestupných drah)

Mozkový kmen

• vývojově nejstarší část mozku je mozkový kmen
• tvoří ho prodloužená mícha, Varolův most a střední mozek
• jsou v něm uložena životně důležitá centra a retikulární formace

2.2.5. Mezimozek
• uložen mezi hemisférami koncového mozku (je překryt hemisférami)
• nachází se v něm III. mozková komora
• spodinu komory tvoří tenká stěna z šedé hmoty (hypotalamus)
• boční stěny mezimozku jsou silné vejčité útvary – 2 talamy (pravý a levý), složené hlavně

z šedé hmoty => převodní ústředí ke koncovému mozku
• talamus je oboustraně spojen s mozkovou kůrou => význam při přijímání a předávání

veškerých vzruchů k mozkové kůře (kromě vzruchů z čichového receptoru)
• limbický systém zde umístěný je spojen s učením, pamětí a emocemi
• podílí se i na vytváření pocitu našeho já

• hypotalamus (talamus = řecky lože)
• nejvyšší centrum řídící činnost jednotlivých vnitřních orgánů (slaďuje činnost jednotlivých

vnitřních orgánů), vyšší ústředí pro vegetativní funkce (př. udržování tělesné teploty, za-
sahuje do dýchání, pocení, oběh krevní, činnost ledvin (integruje funkce oběhové, trávící,
dýchací, tělesnou teplotu, ...))
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a. přední jádra šedé hmoty (centrum parasympatiku)
b. zadní jádra šedé hmoty (centrum sympatiku)

• nadřazené centrum pro endokrinní systém prostřednictvím hypofýzy
• nejníže položená část mezimozku
• některá hypotalamická jádra vyměšují hormony - centrum neurosekrece (oxytocin a an-

tidiuretický hormon), jsou po nervových vláknech dopravovány do hypofýzy
• centra sytosti a hladu – řídí metabolismus tuků a cukrů

• při narušení centra sytosti => zvýšená chuť k jídlu, neodpovídá potřebám organismu
=> otylost

• porušení centra hladu => ztráta chuti k jídlu => hubnutí
• centrum termoregulace – jádra ústředí reagují na změnu teploty krve (protéká jimi) a na

informace z tepelných a chladových kožních receptorů
• vzestup teploty krve => reflexní děje způsobí výdej tepla organismem
• centrum osmoregulace
• řízení stálého objemu tělních tekutin, stálého osmotického tlaku, příjmu vody
• centrum afektivního a sexuálního chování, regulace spánku a bdění
• činnost hypotalamu je řízena z šedé kůry mozkové a z limbických útvarů

• k hypotalamu se stopkou připojuje podvěsek mozkový (hypofýza) – je pod hypotalamem a
je jím řízen

• strop komory je ještě menší a vzadu se k němu připojuje šišinka

2.2.6. Koncový mozek (koncový mozek, telencephalon)
• mohutně vyvinut (největší část mozku), shora překrývá ostatní části mozku
• skládá se ze dvou polokoulí (hemisfér) – pravé a levé, mezi nimi je hluboká podélná štěrbina
• spojení hemisfér – mozkový trámec (kalosní těleso) tvořené svazky bílé hmoty; délka přes

10 cm

Struktura hemisfér

1. Mozková kůra (neokortex)
• je na povrchu hemisfér
• váha 600 g, plocha 0,2 m2

• řídí vědomou činnost
• je vývojově nejmladší a nejdokonalejší část mozku
• tvoří 90 % povrchu hemisfér
• tvoří na povrchu hemisfér plášť (pallium) – tloušťka 2–5 mm (na různých místech), složen

ze 6 vrstev nervových buněk (spojené dendrity), obsahuje přes 15 miliard neuronů (celý
mozek 30 mld.) a 50 miliard neuroglií

• tvořena nervovými buňkami => šedá hmota je bez myelinu
2. Bazální ganglia

• skupiny neuronů pod mozkovou kůrou
• vytvářejí pohybovou aktivitu
• podílejí se na řízení vztahu mezi podrážděním a útlumem

3. Limbický systém
• hraničí s mezimozkem
• místo instinktivního a emocionálního chování
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• na základě zkušenosti dotváří vrozené prvky chování
• sídlo emocí, strachu, smutku, radosti, hněvu, lásky
• udržuje rovnováhu mezi odporem a libostí, strachem a žádostí, ovládá pocity příjemnosti

a nepříjemnosti, zajišťuje ukládání paměťových stop
• vývojově staré oblasti koncového mozku, spojené s hypotalamem nervovými drahami
• tvoří límec mozkové tkáně okolo mozkového kmene (limbus = lem)

Limbický systém

• bílá hmota koncového mozku vyplňuje vnitřek hemisfér mezi bazálními ganglii a postranními
komorami, je tvořena množstvím nervových drah a mezi nimi je řídká síť krevních vlásečnic

• hemisféry jsou zbrázděny závity (gyri) => zvětšení povrchu = gyrifikace
• mezery mezi závity mozkové kůry jsou brázdy (rýhy, sulci), které rozčleňují šedou hmotu

obou hemisfér ve 4 laloky (lobi)
• podle typických rýh se dělí na:

• lalok čelní (vpředu) – motorická oblast, ovládá pohyb, myšlení, řeč (u praváků centrum řeči
uloženo v dolní části čelního závitu levé hemisféry); začínají zde sestupné pyramidové
dráhy

• lalok temenní (vrchol hlavy) – oblast senzorická, centrum kožní citlivosti, hmatu, chuti, pro
signály z receptorů kožních a svalových (tepla, bolesti, vnímání dotyků)

• lalok spánkový (po stranách hlavy) – oblast senzorická, centrum sluchu, čichu
• lalok týlní (zadní část) – oblast senzorická, centrum zrakové = vizuální korová oblast

Mozková kůra (anatomické členění)
• motorické a senzorické oblasti u člověka zaujímají poměrně malou část neokortexu
• mozková kůra člověka je rozvíjena v asociačních oblastech

• mají vztah k chování člověka
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• tvoří největší část mozkové kůry
• nejsou v obou hemisférách totožné
• jsou sídlem myšlení
• mají vztah k chování člověka
• realizuje se zde porovnávání a vyhodnocování informací ze smyslových center v kůře

společně s emocemi a s pamětí a vytváří tak lidské vědomí
• pravá hemisféra

• dominantní pro chápání jevů v čase a prostoru
• zajišťuje rozvoj ruky, úst => zakládá výtvarné a hudební nadání, vnímání hudby, estetické

cítění, tvořivost, obrazové a hudební myšlení, citová složka, umění, imaginace, fantazie
(Mozart napsal své koncerty v hlavě, pak je až přepsal na papír)

• levá hemisféra
• dominantní hemisféra pro řeč
• zajišťuje abstraktní učení, logické myšlení, skýtá vědu a technologii
• je zde uloženo Brocovo centrum řeči (čelní lalok – po jeho zničení => porucha pohybů

k mluvě => nelze mluvit)
• k všestrannému rozvoji a chápání je potřebný rozvoj obou hemisfér, u některých lidí bývá

silněji vyvinut jeden typ myšlení
• obě polokoule vypadají stejně
• u praváků je dominantní levá hemisféra (vliv překřížení drah)
• uvnitř každé z hemisfér je dutina (mozková komora I. a II.)
• v nich vzniká mozkomíšní mok, obsah obou komor se svádí do III. a pak do IV. komory
• otvorem ve stropě IV. komory (pod mozečkem) se dostává mozkomíšní mok zevně mozku

=> mozek a mícha ponořeny v mozkomíšním moku
• anatomicky lze kůru mozkovou rozdělit na okrsky (v nich jsou korové analyzátory)

a. motorické okrsky – ústředí vědomých pohybů (zadní část čelního laloku)
b. motorický okrsek řeči (korový analyzátor řeči) – přední část temenního laloku
c. okrsek kožní citlivosti (korový analyzátor kožní citlivosti – obsahuje ukončení dostředivých

drah od receptorů bolesti, tlaku, tepla,…) – přední část temenního laloku
d. okrsek sluchový (korový analyzátor sluchu) – v zadní části horního závitu spánkového
e. okrsek zrakový (korový analyzátor zrakový) – lalok týlní
f. okrsek chuťový a čichový

Mozková kůra (funkční členění)
• kůra předního mozku je nejvyšší nadřazené nervové ústředí – je spojena dostředivými i

odstředivými drahami se všemi nižšími ústředími
• kůra řídí úmyslné a vědomé pohyby
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• záznam činnosti mozkové kůry lze zachytit jako EEG (elektroencefalogram)

3. Obvodové (periferní) nervy
• spojují oběma směry centrální nervovou soustavu s orgány a tkáněmi celého těla

Podle typu
1. Nervy mozkomíšní = somatický nervový systém (je řízen naším vědomím)
2. Vegetativní nervy = autonomní systém nervový (pracuje nezávisle na vědomí)

Podle směru vedení vzruchu
1. Dostředivé nervy

• obsahují dostředivá (aferentní) vlákna
a. aferentní senzitivní vlákna

vedou z kůže, ze svalů, šlach, útrobních orgánů informace týkající se tepla, chladu,
dotyku

b. aferentní senzorická vlákna

přivádějí vzruchy ze smyslových orgánů chuti, čichu, zraku, sluchu
2. Odstředivé nervy

• obsahují vlákna odstředivá (eferentní)
• vedou vzruchy

• ke svalům = vlákna motorická
• ke žlázám = vlákna sekretorická

3. Smíšené
• většina nervů, obsahují vlákna odstředivá i dostředivá

Nerv
Svazek nervových vláken různé tloušťky a délky (axonů nebo dendritů), obsahující motorická
vlákna, senzorická vlákna, případně oba typy vláken, vedoucí do nebo z nervového systému.
Tato vlákna vznikají v mozku, míše nebo v nervových uzlinách (= gangliích); dále obsahuje
pojivo a cévy.

Při přerušení nervu dochází ke ztrátě citlivosti v příslušném okrsku kůry, po sešití se ale dokáže
zregenerovat, pokud je nepoškozené soma neuronu.

3.1. Nervy mozkomíšní (cerebrospinální)
• 12 párů mozkových nervů a 31 párů míšních nervů
• tvoří svazečky bílých (myelinem opatřených) nervových vláken, které vedou vzruchy z re-

ceptorů v kůži nebo ze smyslových orgánů (vlákna senzitivní = dostředivá, jen dendrity)
nebo vedou informace do příčně pruhovaných svalů (vlákna motorická = axony)

a. Nervy míšní (spinální)
• 31 párů
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• vznikají spojením předních motorických a zadních senzitivních kořenů míšních = nervy
smíšené (obsahují oba typy vláken)

• míšní nervy vystupují z míchy meziobratlovým otvorem, rozdělují se na větve, které se
dále dělí na menší větve a vytváří síť po celém těle

• inervují všechny oblasti těla od krku dolů (pokud by došlo k jejich poškození => zastavení
citlivosti a hybnosti určité oblasti)

• mají svá ústředí ve hřbetní míše
• motorická senzorická vlákna periferního nervového systému jsou nejdelší vlákna, např.

vedou bez přerušení z míchy až do svalu nohy
• míšní nerv obsahuje nervová vlákna motorická dostředivá a odstředivá a vlákna

sympatického nebo parasympatického nervového systému (podle výstupu z páteřní
míchy)

Mícha s míšními nervy

Nervový periferní systém
b. Nervy mozkové (hlavové, kraniální)

• 12 párů
• rozdělení podle toho, která vlákna obsahují
• odstupují ze spodiny mozku
• jsou buď senzitivní, nebo jen motorické nebo smíšené
• jejich vlákna začínají nebo končí u mozkového kmene u tzv. jader mozkových nervů
• označují se římskými číslicemi

• I. (čichový) – receptor – sliznice nosu
• II. (zrakový) – začíná v oční sítnici, vývojově vzniká vychlípením mezimozku
• III., IV. (kladkový) a VI. (odtahující) – okohybné svaly; receptory, z nichž vychází oko-

hybná vlákna
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• V. (trojklanný nerv) – po výstupu z Varolova mostu se větví ve tři vlákna – do čelisti,
do tváře a do vlasaté části hlavy; receptory ze sliznice oka, dutiny nosní, ústní, (bolesti
zubů), kůže obličeje; inervuje žvýkací svaly

• VII. (lícní nerv) – inervuje mimické svalstvo, slinné žlázy podčelistní a podjazykové
• VIII. (sluchorovnovážný = předsíňohlemýžďový) – receptory vnitřního ucha
• IX. (jazykohltanový) – sliznice hltanu, chuťová čidla kořene jazyka – inervuje svalstvo

hltanu, příušní slinnou žlázu
• X. (bloudivý) – sestupuje do dutiny hrudní a břišní a inervuje svalstvo jejich útrob; re-

ceptory z hltanu, hrtanu, jícnu, žaludku, střeva, plic, srdce
• XI. (přídatný) – receptory ze zdvihače hlavy a trapézového svalu a inervují je
• XII. (podjazykový) – inervuje svaly jazyka, tvorba řeči

Mozkové nervy

3.2. Nervy vegetativní (nervy útrobní)
• autonomní systém (nedá se ovlivnit vůlí člověka) – řízení autonomních funkcí má povahu

reflexní, nezávisle na našem vědomí
• k autonomnímu nebo vegetativnímu nervovému systému se řadí ty části centrálního a

periferního nervstva, které inervují hladkou svalovinu orgánů, cév, kůže, žláz a srdce
• vegetativní nervová soustava je řízena z páteřní míchy, z prodloužené míchy nebo z hy-

potalamu
• po reflexních obloucích nervů probíhají reflexy bez vědomí člověka a regulují činnost

vnitřních orgánů
• inervují hladké svalstvo, srdeční svalstvo a žlázy
• centrum v hypotalamu, který přejímá informace o každé, i chemické změně v těle
• ganglion = shluk buněčných těl neuronů, ganglia slouží jako přepojovací místa, autonomní

ganglia jsou umístěna mimo centrální nervstvo
• vegetativní nervy se dělí na dva systémy a podle toho je řízení

a. Nervy sympatické (sympaticus)
• zrychlují činnost = příprava organismu na fyzickou a psychickou zátěž (zvýšení srdeční

činnosti, přísunu krve, glukózy do činných tkání)
• podporuje uvolňování energie, uplatňuje se v situacích, kdy jsou na organismus klade-

ny nároky
• sympatické nervy vystupují z míchy hrudní a bederní spolu s míšními nervy, po krátkém

společném průběhu odbočují a končí v gangliích (ganglion = shluk buněčných těl neu-
ronů), odtud vycházejí šedá vlákna bez myelinu a inervují příslušné orgány

• synapse sympatiku jsou uloženy v gangliích podél páteře
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• ganglia podél páteře jsou mezi sebou propojena nervovými vlákny, vytváří se tak pruh
nervové tkáně = sympatický kmen

• mediátorem je noradrenalin a adrenalin
• účinek většinou stimulující (mobilizace rezerv při zátěži)

Sympaticus (schéma)
b. Nervy parasympatické (parasympaticus)

• zpomalují činnost – zotavení organismu, uplatňuje se zvýšení sekrece a hybnosti trávící
trubice, přívod živin do tkání z trávící trubice

• podporuje výživu a vylučování
• umožňuje zotavení organismu
• jeho vliv převažuje v klidu
• parasympatické nervy vystupují z jader (z mozkového kmene) společně s některými

mozkovými nervy a z křížové míchy
• vstupují do malých parasympatických ganglií, která leží blízko inervovaných vnitřních

orgánů (= ganglia terminální)
• nejvýznamnějším parasympatickým nervem je bloudivý nerv
• mediátor je acetylcholin
• účinek tlumivý – regenerace, tvorba zásob

• většina vnitřních orgánů je inervována z obou zdrojů (oběma systémy), které většinou působí
protichůdně (antagonisticky), čímž se činnost orgánů udržuje v rovnováze (velká fyzická a
psychická zátěž způsobuje, že převažuje aktivita sympatiku => škodí zdraví)

• přenos impulzů na útrobní orgány se děje pomocí mediátorů

Činnost sympatiku a parasympatiku je koordinována:

a. hřbetní míchou
• probíhá na úrovni páteřní míchy
• zde jsou centra reflexů ovládající vyprazdňování močového měchýře, střev, reflexů

pohlavní reakce (v křížové míše centra močení, kálení)
b. prodlouženou míchou

• centra pro řízení oběhu, dýchání, trávení
c. hypotalamem

• nejvyšší nervové centrum vegetativní nervové soustavy
• uvádí svou činností v činnost současně několik reakcí – je centrem vytvářející pocit hladu

a žízně, takže receptory v hypotalamu sledují koncentraci glukózy v krvi a osmotický tlak
plazmy a pak receptory navozují pocit hladu či žízně
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Sympaticus Parasympaticus
připravuje organismus k aktivitě zajišťuje zotavení organismu
zvyšuje srdeční činnost, krevní tlak zpomaluje srdeční činnost, snižuje krevní tlak
rozšiřuje průdušky zužuje průdušky
zeslabuje peristaltiku střev zesiluje peristaltiku střev
rozšiřuje zornice zužuje zornice
snižuje sekreci slin vyvolává sekreci slin a trávících žláz
zvyšuje svalové napětí svěrače, konečníku a
močového měchýře

snižuje svalové napětí svěrače, konečníku a
močového měchýře

vyvolává sekreci dřeně nadledvin
snižuje průtok krve v kůži a břišních orgánech zvyšuje průtok krve v kůži a břišních orgánech
vyvolává sekreci potních žláz zklidňuje sekreci potních žláz
vyvolává stahy hladkých svalů a chlupů zklidňuje stahy hladkých svalů a chlupů

zajišťuje akomodaci oka
způsobuje erekci vnějších pohlavních orgánů

Vegetativní nervový systém

4. Vyšší nervová činnost
• vyšší nervová činnost jsou asociační funkce – myšlení, řeč, učení, paměť.
• základní jednotkou nervové činnosti je reflex – automatická odpověď nervového systému na

určitý podnět, neovlivnitelná vůlí člověka, základní fyziologická jednotka nervové činnosti.

4.1. Vrozené formy chování
• tři základní projevy

1. Nepodmíněné reflexy
• základní a nejdůležitější složka nervové soustavy
• jsou vrozené dědičné, na týž podnět se vybavuje stejná odpověď, probíhá po stejném

reflexním oblouku, nejsou ovládány vůlí člověka
• jsou v šedé hmotě všech částí CNS kromě kůry koncového mozku
• např. reflex sací, polykací

2. Instinkty (pudy)
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• nejsložitější forma vrozených reakcí
• jsou usměrňovány kůrou mozkovou
• např. pud sebezáchovy, rozmnožovací, mateřský, orientační reakce, chování směřující

k získání sexuálního partnera
3. Emoce

• jejich vznik a průběh je vázán na limbickou soustavu a hypotalamus
• emoce člověka mají subjektivní (psychickou) a objektivní (fyziologickou) stránku
• můžou se vůlí vybavit a zastavit

4.2. Získané formy chování:
Umožňují přizpůsobování se měnícím se podmínkám prostředí, vytváření dočasných
nervových spojení, jejichž základem jsou podmíněné reflexy. Pojem zavedl I. P. Pavlov (1849
– 1936) a první formuloval podstatu teorie o učení.

Podmíněné reflexy se vytvářejí jako nová a dočasná spojení mezi dvěma korovými oblastmi,
vznikají opakovaným spojením nepodmíněného podnětu s podnětem podmíněným. Dráha re-
flexu není trvalá, je nutné opakování, jinak vyhasíná. Podmíněné reflexy zajišťují vyšší ner-
vovou činnost – myšlení, učení a paměť. Podmíněný reflex vzniká na určitý podnět – signál.

Souhrn signálů určitého druhu se označuje jako signální soustava. První signální soustava
se vyskytuje u zvířat a člověka. Je to soustava podmíněných reflexů, vytvářejících se jen po-
mocí smyslových orgánů (podněty jsou chemické, fyzikální nebo biologické jevy), soustava je
základem konkrétního myšlení – u zvířat jsou jen konkrétní signály. U člověka vytvořena druhá
signální soustava – je to reakce na slovo (čtené, psané, vyřčené), na základě řeči a schop-
nosti zevšeobecňování se vyvinulo abstraktní myšlení, věda, umění, mravní podněty, člověk
reaguje na abstraktní podněty stejně dokonale jako na podněty konkrétní. Dovede zobecňovat,
hledat souvislosti, vytvářet symboly, pojmy a tvořivě myslet. Soustava je základem myšlení,
řeči, práce. První a druhá signální soustava jsou nedílné, vzájemně se doplňují a tvoří lidskou
psychiku. Řídící úlohu má druhá signální soustava.

Paměť
Je to schopnost přijímat, zpracovat, ukládat nové informace v mozku a později je vybav-
it. Dlouhodobé nebo trvalé uložení informace v nervové soustavě se nazývá paměťová
stopa. Podstatou paměti je vytváření dočasných spojů (synapsií) mezi neurony mozkové kůry.
Předpokladem vzniku paměťové stopy je vytváření nových podmíněných reflexů. Vytváření
paměťových stop se účastní i podkorové vrstvy. Nejsou-li paměťové stopy posilovány
opakováním podnětů, které je vytvořily – vyhasínají, zapomínáme. Vyhasínání je příkladem
útlumu, který v centrální nervové soustavě stále probíhá (vedle útlumu je proces trvalého
dráždění nervových buněk.

a. Paměť senzorická – uchovává informace zprostředkované smyslovými vjemy
b. Paměť symbolická – uchovává informace ve formě symbolů (slovních nebo číselných)

Podle uchování paměťových stop v mozku – paměť krátkodobá (uchovává jednoduché infor-
mace po několik sekund), střednědobá (uchovává informace asi 20 min) a paměť dlouhodobá
(paměťová stopa uložena dlouhodobě, i po celý život). Důležitá je terciální paměť – v ní
zůstanou informace, které jsou užívány často a člověk si je potřebuje rychle vybavit (čtení,
psaní, jméno člověka). Paměť nemá přesné umístění, je funkcí celého mozku, se stoupajícím
věkem se zhoršuje schopnost zapamatování.
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Spánek
Fyziologický stav, útlum v mozkové kůře (zasahuje i do nižších oblastí mozku) – ochranný
význam zabraňuje před silnými vzruchy, umožňuje odpočinek nervových buněk. Ve spánku
probíhají obnovovací metabolické pochody. Spánek má cyklický charakter, začíná postupným
šířením útlumu mozkovou kůrou – člověk usíná. V této fázi působí rušivě vnější podněty (trvá
asi 90 minut) – spí mozková kůra, navazuje druhá fáze – hluboký spánek (20 – 30 minut)
– spící nereaguje na přiměřené vnější podněty, spí podkoří a mozkový kmen. Obě fáze se
střídají. Rytmus spánku a bdění navozují retikulární formace mozkového kmene.
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Chapter 6. Oběhová soustava
1. Tělní tekutiny
• tvoří vnitřní prostředí organismu
• základem je voda (50–60 % tělesné hmotnosti dospělého člověka, novorozenec 75–80 %)

+ rozpuštěné organické a anorganické látky

1.1. Rozdělení tělních tekutin
1. Nitrobuněčná (intracelulární) tekutina

• až 40 % tělesné hmotnosti
• obsahuje hlavně ionty K+, méně Mg2+ a ionty fosforečné (PO4

3-)
2. Mimobuněčná (extracelulární) tekutina

• 20 % tělesné hmotnosti
• dělí se na

• krev (6–9 %) – tekutina proudící v cévách
• mízu (lymfa) – tekutina proudící v cévách
• tkáňový mok (14 %) – životní prostředí všech tkáňových buněk; není specializovanou

tekutinou (jako krev)
3. krev a tkáňový mok jsou od sebe odděleny stěnami cév, ale stěna krevních vlásečnic

umožňuje prostupnost vody
4. v obsahu solí jsou na tom stejně, liší se obsahem bílkovin (tkáňový mok neobsahuje větší

molekuly bílkovin – nepropouští je stěna vlásečnic
5. buňky tkání z krve neustále odčerpávají živiny
6. buňky tkání do krve předávají zplodiny metabolismu
7. každá změna je rychle upravena => stálost vnitřního prostředí (homeostáza) => správná

činnost buněk

Přenos látek v tělních tekutinách

• látky a plyny se z vlásečnic (z krve) dostávají prolínáním (difúzí) na základě koncentračních
rozdílů do tkáňového moku, z tkáňového moku do buněk

• výměna probíhá rychle (je na vzdálenostech desetin milimetrů)
• plocha stěn kapilár – 6400 m2

• krev má ve vnitřním prostředí organismu přední úlohu
• z krve vzniká tkáňový mok, z tkáňového moku se tvoří míza (v mízních vlásečnicích)
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Průchod krve vlásečnicí

2. Krev (sanguis)
• muž 5–6 l, žena 4,5 l krve (6–9 % tělesné hmotnosti)
• děti a aktivní sportovci více krve vzhledem ke své hmotnosti
• tlustý člověk méně krve vzhledem ke své hmotnosti
• ztrátu 0,5 l krve zvládne organismus bez problémů
• maximální náhlá ztráta krve 1,5 l, pomalu až 2,5 l krve
• krev se neustále obnovuje – 50 ml/den => za rok se vytvoří 18 l krve => krev se 3x vymění

(dynamická rovnováha)

2.1. Funkce krve
1. Transport živin z tenkého střeva do jater a pak ke všem orgánům (funkce vyživovací)
2. Přenos kyslíku z plic do tkání a CO2 z tkání do plic
3. Funkce vylučovací – odvádí z tkání odpadní produkty látkové přeměny pro vyloučení ven

z těla (ledviny, potní žlázy v kůži)
4. Funkce koordinační – rozvod hormonů a vitamínů k cílovým orgánům
5. Funkce termoregulační – vyrovnává rozdíly v teplotě mezi jednotlivými orgány (krev váže na

sebe teplo nebo ochlazuje „pracující orgány“) – získané teplo předá do chladnějších periferií
6. Funkce obranná – proti choroboplodným zárodkům (ochrana před infekčními chorobami)
7. Udržuje stálý krevní tlak stálou náplní cév
8. Udržuje stálost vnitřního prostředí (homeostázu)
9. Zajišťuje stálý osmotický tlak (asi 690 kPa), který odpovídá 0,9% (0,15 mmol/l NaCl pro

pokus mimo tělo) roztoku NaCl (ten se označuje jako fyziologický roztok)
10.Udržování pH – normální hodnota 7,4 (popř. 7,35-7,45)

2.2. Složení krve
• krev je červená, neprůhledná, vazká tekutina sladkokyselé chuti
• krev proudí v uzavřeném cévním oběhu
• složení – krevní plazma 55 %, krevní buňky 45 %

2.2.1. Krevní plazma
• 3–3,5 l; 0,3 molární roztok
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• slámově zbarvená, lepkavá tekutina bez krevních buněk
• složení – 91 % voda, v ní rozpuštěných 8 % látek organických a 1 % látek anorganických

1. Anorganické látky
• slabě zásadité
• udržují stálou hodnotu pH 7,4 (je to vlastně koncentrace vodíkových iontů) a stálou

osmotickou hodnotu plazmy
• ionty Na+, Cl-, K+, Ca2+ (pro nervosvalovou činnost), Fe2+ (pro tvorbu krve), HCO3

-,

Mg2+, rozpuštěné plyny (O2, CO2, N2)
• konstantní osmotický tlak a pH plazmy udržuje NaCl a NaHCO3 (hydrogenuhličitan

sodný)
2. Organické látky

a. bílkoviny (7 % všech organických látek krevní plazmy)
• energetická zásoba při hladovění
• tvoří se v játrech a lymfocytech
• poměr albuminy:globuliny – 1:1,5-2
• albuminy α, β – přenášejí hormony, vitamíny, enzymy, léky, kovy; ubývají v krvi při

těžších jaterních chorobách, jejich nedostatek vede k otokům; schopnost vázat vodu
v krvi; udržují osmotický tlak krve (pro oběh v cévách)

• globuliny γ (gama) – nosiče protilátek; zneškodnění cizorodých látek; více při
infekčních chorobách

• globuliny α, β – přenos tuků a železa; z potravy
• fibrinogen – rozpuštěná bílkovina v plazmě, umožňuje srážení krve (vznikají fibri-

nová vlákna)
b. glukóza (0,1 %)

• koncentrace glukózy v plazmě (glykémie) má stálou hodnotu 4,4-5,5 mmol/litr
plazmy

• rychlý zdroj energie (stále z krve odčerpávána)
• hladina glukózy se neustále doplňuje ze zásob z jater
• přechodně vyšší hodnoty po jídle, nižší hodnoty při déletrvající fyzické práci

c. lipidy
• lipémie (4–10 g/litr plazmy)
• zdroj energie, stavební látky

d. kyselina mléčná
• 0,55-2,22 mmol/litr plazmy
• koncentrace se zvyšuje při svalové práci (glykolýza)

e. cholesterol
• 4,1-7 mmol/litr plazmy
• je to stavební látka (např. pro enzymy, hormony, biomembrány, žlučové kyseliny)
• zvýšená koncentrace => ateroskleróza

f. další organické látky
• močovina, kyselina močová (z nukleových kyselin, bílkovin)
• bilirubin (žlučové barvivo vzniklé z hemoglobinu)
• kreatinin (látka vznikající ve svalech, její koncentrace v krvi odráží funkci ledvin)
• hormony, vitamíny, enzymy, aminokyseliny, mastné kyseliny

• CO2 (v krvi jako slabá H2CO3) a kyselina mléčná v krvi ohrožují pH krevní plazmy
zvyšováním kyselosti
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• koncentrace látek v plazmě se zjišťuje pro určení diagnózy nemoci
• plazmu lze dlouhodobě skladovat
• uhradí ztrátu krve ve válkách, zemětřeseních,…, neboť lze použít u lidí bez znalosti krevních

skupin
• krevní sérum – krevní plazma bez fibrinogenu; krevní plazma, která vznikla po srážení krve

(po vytvoření krevního koláče se sérum vytlačí pod strupy) – tekutá složka krve po jejím
srážení

• v krevním séru se stanovují koncentrace iontů, enzymů,…

2.2.2. Krevní tělíska
• všechny mají původ v kmenových buňkách kostní dřeně
• dělí se na

Buňky krve

Červené krvinky (erytrocyty)

• okrouhlé, dvojduté (bikonkávní tvar – zvyšuje povrch krvinky o 1/3 až ½ oproti povchu koule),
na průřezu piškotovité (7,4 x 2,1 µm)

• bezjaderné buňky => nemohou se již dále dělit a rozmnožovat
• jsou pružné a deformovatelné krevními vlásečnicemi
• obsahují nejvíce Fe ze všech buněk těla
• v 1 mm3 u mužů 5–5,5 milionu (5–5,5 x 1012 v 1 l), v 1 mm3 u žen 4,5 milionu (4,5 x 1012

v 1 l) červených krvinek
• jejich počet se může měnit – zvyšuje se např. u těžce pracujících lidí, při nedostatku kyslíku

ve vzduchu (=> ve větších nadm. výškách, při nitroděložním vývoji, v krvi novorozenců
7 000 000/mm3 v důsledku ztíženého přenosu kyslíku přes placentu od matky k plodu, při
nižším částečném (parcionálním) tlaku kyslíku

• obsahují 60 % vody a 40 % sušiny (95 % sušiny tvoří hemoglobin – každá červená krvinka
obsahuje 265 miliónů molekul hemoglobinu)

Červená krvinka
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Funkce erytrocytů

• přenos O2 a CO2, funkční složkou je červené krevní barvivo (hemoglobin)
• hemoglobin (Hb) – je tvořen bílkovinou (globinem), na který se váže nebílkovinná barevná

skupina hem (obsahuje atom dvojmocného železa Fe2+, který má schopnost vázat kyslík)
• sloučenina kyslík+hemoglobin se nazývá oxyhemoglobin (popř. dioxygenhemoglobin) – má

jasně červenou barvu
• přenos kyslíku: Hb (hemoglobin) + O2 => HbO2 (oxyhemoglobin)
• po uvolnění O2 z této vazby vznikne redukovaný hemoglobin => tmavě červená barva krve
• vazba hemoglobinu s CO2 – karbaminohemoglobin
• obě vazby (s O2 i s CO2) málo pevné
• při otravě CO vytváří karbonylhemoglobin (= karboxyhemoglobin) – pevně vázaná

sloučenina => hemoglobin ztrácí schopnost přenosu plynů v krvi (kuřáci – únava), při větším
nasycení smrt

• chudokrevnost (anémie) – snížení hladiny hemoglobinu

Vznik erytrocytů (erytropoéza)

• tvoří se a dozrávají v červené kostní dřeni a pak vyplavovány do krve; konkrétně vznikají:
• v dřeni kostních epifýz
• v kostní dřeni kostí lebky a trupu
• z nediferenciovaných (kmenových) buněk (krvetvorných)

• v kostní dřeni je velký počet mitóz nezralých erytrocytů (protože je hodně erytrocytů)
• k tvorbě (erytropoéze) jsou potřeba:

1. Fe – většinou využíváno z rozpadlých erytrocytů, zbytek je doplňován potravou (vejce,
zelenina, játra, špenát,…)

2. vitamín B12 – přítomný v kostní dřeni; z potravy
3. kyselina listová
4. erytropoetin – hormon, tvořen v ledvinách, hlavně při nedostatku kyslíku
5. aminokyseliny

• porucha erytropoézy – anémie – nedostatek Fe nebo B12

• během těhotenství již v plodu krvetvorba i v játrech a slezině

Zánik erytrocytů (hemolýza)

• hemolýza je vlastně praskání erytrocytů a uvolnění hemoglobinu (vylije se do okolního
prostředí)

• v buňkách sleziny (vychytány fagocytujícími buňkami), jater, kostní dřeně
• z uvolněného hemoglobinu se vytváří Fe a žlučová barviva bilirubin a biliverdin
• životnost červených krvinek – 120 dní

1. uvolnění hemoglobinu (vylije se do okolního prostředí)
2. rozpad hemoglobinu na hem (má schopnost vázat kyslík) a globin
3. proteolýza globinu na aminokyseliny
4. rozpad hemu na biliverdin + Fe (spotřeba Fe na další krvetvorbu nebo je ukládáno ve

formě bílkoviny ferritinu (v játrech, slezině, kostní dřeni))
5. redukce biliverdinu na bilirubin (žlučové barvivo)
6. ve střevě se působením mikroflóry mění bilirubin na urobilinogen až urobin

• hemolýza nastává:
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1. snížením osmotické hodnoty prostředí (hypotonické prostředí)
2. jedy hmyzu, hadů,…
3. následkem vysokých a nízkých teplot
4. chemickými látkami, které rozpouštějí lipidy membrány

Sedimentace – rychlost klesání krvinek v nesrážlivé krvi ke dnu zkumavky

• nesrážlivá krev – do krve přidán citrát sodný nebo kyselina citronová => vysráží se Ca2+
ionty

• odečítá se po 1–2 hodinách
• u zdravých lidí je sedimentace pomalá
• u muže 2–5 mm/hod, u žen 3–8 mm/hod
• rychlost sedimentace závisí na složení krevní plazmy (na bílkovinách krevní plazmy (glob-

ulinu a fibrinogenu – více při infekcích)) => rychlost sedimentace se zvyšuje při infekčních
a zánětlivých onemocněních a informuje o vzniku či ústupu onemocnění

• hematokrit – objemový podíl červených krvinek v krvi (procento erytrocytů), má hodnotu asi
45 %; je výsledkem úplné sedimentace krve

Bílé krvinky (leukocyty)

• pravé buňky (obsahují buněčné jádro)
• bezbarvé (průsvitné), krev je pro ně pouze transportní prostředí
• mají nepravidelný a proměnlivý tvar
• obsaženy v krvi, míze, tkáňovém moku i ve tkáních (brzlík, slezina)
• schopnost leukocytů améboidního (měňavkovitého) pohybu – je to způsobeno stažitelnými

bílkovinami uvnitř buňky – tím se dostane ke zdroji infekce
• diapedéza – schopnost leukocytů vystoupit stěnou z vlásečnic (kapilár) do mezibuněčných

prostor a cestovat tkáněmi
• chemotaxe (pozitivní) – u všech leukocytů – chemické signály, tj. látky, které vznikají při

metabolismu mikroorganismů (bakterií)
• fagocytóza (pohlcování choroboplodných zárodků) – leukocyt obklopí bakterii buněčnými

výběžky, ty je uzavřou do vakuoly; vylučují proteolytické enzymy => rozklad bílkovin; velikost
– 10–12 µm

• délka života leukocytů – různá, od několika hodin (neutrofily) do 100 dnů (monocyty a T-
lymfocyty)

Počet leukocytů

• v 1 mm3 5 000-8 000 (popř. 4 000-10 000) – kolísá mezi těmito hodnotami (4–10 x 109 v litru)
• v počtu není rozdíl mezi muži a ženami
• po narození dítěte asi 20 000 leukocytů/mm3 (do jednoho roku zase na polovinu 10 000

leukocytů/mm3)
• v pubertě se počet ustálí na hodnoty v dospělosti
• leukopenie – pokles bílých krvinek pod dolní hranici (pod 4 000) => zhoršení imunity organ-

ismu
• leukocytóza – počet bílých krvinek nad horní hranici (nad 10 000); nastává:

• po jídle (=> odběr krve by se měl provádět za lačna)
• po tělesné námaze (=> odběr krve by se měl provádět za tělesného klidu)
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• v těhotenství
• při infekčních chorobách (otravách, nádorech, hnisáních,…)
• extrémní při leukémii

Rozdělení leukocytů:

• podle přítomnosti a velikosti barvitelných zrníček v cytoplazmě rozdělujeme leukocyty na:
I. Granulocyty (přibližně 70 % všech leukocytů)

• v cytoplazmě zrníčka (granula) z glykogenů a tuků, dají se barvit různými barvivy
• vznikají v červené kostní dřeni, jádra mají laločnatá nebo podkovovitá
• podle toho, jakými barvivy se zrnka barví, rozdělujeme granulocyty na:
1. Eosinofilní granulocyty (1–9 % leukocytů)

• barví se kyselým barvivem eosinem
• pohybují se měňavkovitě, fagocytují
• granuly obsahují lyzozym (enzym rozrušující povrch bakterie)
• rozmnožují se při parazitických nemocích a alergiích

2. Bazofilní granulocyty (1 % leukocytů)
• zrnka barvitelná zásaditými barvivy
• granuly obsahují heparin – protisrážlivou (antikoagulační) látku a histamin (při

alergiích způsobuje otoky)
• uplatňuje se při zánětlivých a alergických projevech

3. Neutrofilní granulocyty (60–70 % leukocytů – nejpočetnější)
• špatně barvitelné (pouze neutrálními barvivy)
• fagocytují, velmi pohyblivé, diapedéza => proteolytické enzymy, rozkládají bílkoviny

(fagocytóza)
• jemné granuly s obsahem lyzozymů
• počet stoupá při infekcích, hodně obsaženy v hnisu

Leukocyty (basofilní, eosinofilní, neutrofilní)
II. Agranulocyty

• nemají v cytoplazmě granuly, dělí se na:
1. Monocyty (2–8 %, průměrně 5 %)

• nezralé krevní buňky
• největší leukocyty s ledvinovitým jádrem až 10 µm
• vznikají v kostní dřeni
• z krevního oběhu vstupují do tkání, kde se mění na fagocytující makrofágy => jsou

roztroušeny všude, kde hrozí infekce (plíce, vazivo, trávící trubice) – odstraňují
cizorodé látky z tkání

• tkáně, kde se nacházejí:
• lymfatické uzliny
• slezina – makrofágy odstraňují staré erytrocyty
• játra – Kupfferovy buňky
• vazivo (z histiocytů)
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• retikuloendoteliární soustava (RES) – soustava fagocytujících makrofágů ve tkáních;
endotelové výstelky uvedených orgánů a histiocyty vaziva, v nichž jsou makrofágy

• monocyty při dozrávání v makrofágy až 5x zvětšují průměr (až 80 µm) => dají se
pozorovat i okem

• makrofágy vnikají do nádorů – čím je jich víc, tím hůř se nádory metastázují
(rozsévají) v organismu

Monocyt
2. Lymfocyty (20–40 %)

• vznikají v kostní dřeni z krvetvorných kmenových buněk
• nefagocytují
• okrouhlé buňky s velkým okrouhlým jádrem
• mají málo cytoplazmy
• účastní se imunitních reakcí
• dělí se na 2 skupiny:
1. T-lymfocyty

• dozrávají v brzlíku (thymus), zde „školeny“ proti cizorodým buňkám
• 80 % lymfocytů
• vykonávají buněčnou imunitu

• namířená proti buňkám transplantovaných tkání – (jsou potlačovány
imunosupresivními látkami při transplantacích)

• proti nádorovým buňkám
• proti buňkám napadených viry – napadenou buňku zničí
• supresorové T-lymfocyty regulují imunitní reakce => brání přehnaným

imunitním odpovědím (autoimunitní napadení vlastní tkáně – např. pojiva),
které by organismus poškodily

• tzv. pomocné T-lymfocyty pomáhají při tvorbě protilátek a zesilují aktivitu
makrofágů

• T4-lymfocyty jsou ničeny virem HIV – mají na svém povrchu receptory pro
cizorodé antigeny, jejich ničením se ničí celá imunita

2. B-lymfocyty
• 10–20 % lymfocytů
• odpovídají za látkovou (humorální) imunitu
• antigeny – látky cizorodé (bakterie, viry, cizí bílkoviny, vlastní odumřelé buňky,

transplantáty), které jsou schopny vyvolat tvorbu protilátek (obranné bílkoviny) –
tozn. vyvolávají imunitní odpověď
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• B-lymfocyty tvoří protilátky, když se setkají s cizorodou částicí (antigenem)
• mají na svém povrchu receptory pro vazbu antigenu
• antigen byl B-lymfocytu předán od makrofágu, který předtím cizorodou částici

fagocytoval a částečně strávil
• když nastane chemická vazba mezi antigenem a povrchem B-lymfocytu, lymfocyt

se zvětšuje, dělí se (proliferace) a přeměňuje ve 2 typy lymfocytů:
a. plazmatické buňky

• zajišťují primární imunitní reakci (první setkání s antigenem, hladina
protilátek brzy klesá)

• zralé plazmatické buňky produkují protilátky (imunoglobuliny – existuje jich
5 základních skupin)

• tohle probíhá v lymfatické tkáni, lymfatickými cévami jsou protilátky
přenášeny do krve (protilátky jsou v krevní plazmě, mateřském mléku, sekre-
tu některých žláz)

• protilátky se buď váží na antigen (obsonizace) – usnadňuje jeho fagocytózu
nebo protilátky aktivují komplement nebo ničí jedy bakterií

b. paměťové buňky
• imunologická paměť
• B-lymfocyty se po aktivaci antigenem:

a. rozmnožují, dlouho žijí
b. rychle reagují na opětovný výskyt stejného antigenu nebo patogenu
c. reagují rychle i po delší době a ve větším množství (sekundární imunitní

reakce)

Lymfocyty

Sekundární imunitní reakce
a. aktivní imunizace

1. Využití při očkování (do těla se vpraví usmrcené nebo silně oslabené mikroor-
ganismy popř. jejich upravený jed (toxoid))

2. Po prodělání nemoci
• v obou těchto případech si tělo samo vytvoří protilátky

b. pasivní imunizace
1. Do těla se vpraví hotové protilátky (získané např. očkováním určitého zvířete

(léčebné sérum))
2. Placentou na plod (získání hotové protilátky)
3. Mateřským mlékem (hotové protilátky)

Obranyschopnost (imunita) organismu
• schopnost organismu bránit se proti cizorodým látkám a patogenům
1. Specifická imunita – zprostředkovaná T-lymfocyty a B-lymfocyty
2. Nespecifická imunita (vrozená)
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• působí proti širokému spektru antigenů, projevuje se také fagocytózou leukocytů
a makrofágů

• zabezpečuje ji
a. kůže – působí baktericidně (močovina, soli, organické kyseliny v potu) =>

desinfekce
b. sliny – baktericidně působí enzym lyzozym
c. kyselé prostředí žaludku – HCl
d. interferony – bílkovinné látky, produkované buňkami napadenými viry, vážou

se na membrány napadených buněk => tyto buňky jsou rezistentní vůči virům
e. působením pyrogenů – jsou uvolňovány některými leukocyty => zvýšení teploty

=> ničení patogenů

Alergie
• hypersenzitivní reakce organismu na opakované působení antigenu

Krevní destičky (trombocyty)

• nejmenší krevní tělíska (2–4 µm) nepravidelného tvaru
• bez jádra buněčného
• nejsou to buňky, ale bezbarvé úlomky buněk kostní dřeně (megakaryocytů) vzniklé

odškrcováním cytoplazmy
• vyplavovány odtud do krve
• žijí jen několik dnů (2–4 dny v krvi)
• v 1 mm3 200 000-300 000 trombocytů (největší počet mají novorozenci), po narození se

počet snižuje
• mají význam při srážení krve (hemokoagulaci) = zástava krvácení (nastane tehdy, když se

krev dostane mimo uzavřený oběh)

Krevní destička

Zástava krvácení při poranění cév

• zúžení (konstrikce) cév v místě poranění – stah hladké svaloviny
• rychlý pokles tlaku krve v místě poranění
• při poranění cévy se trombocyty na vzduchu rozpadají a uvolňují enzym trombokinázu, která

za přítomnosti Ca2+ iontů přeměňuje protrombin (bílkovina tvořící se v játrech za přítomnosti
vitamínu K) v krevní plazmě na trombin

• trombin sráží v plazmě rozpuštěné bílkoviny fibrinogenu ve vláknitý nerozpustný fibrin
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• vlákna fibrinu zachycují krevní buňky, tak vznikne sraženina červené barvy (krevní koláč)
=> céva se uzavře

• stahováním vlákenek fibrinu se z krevního koláče vytlačuje nažloutlá kapalina – krevní sérum
(plazma bez fibrinogenu)

• po uzavření cévy začnou působit protisrážlivé faktory – zastaví srážení, aby v krvi stále kolo-
vala tekutá krev (antitrombin, protein C, plazminogen); nedostatek těchto inhibitorů srážení
krve může být příčinou trombóz

• trombus – sražená krev v cévě (tvoří se v cévách s porušeným hladkým vnitřním povrchem
– sklerotické cévy)

• embolie – trombus ucpe cévu zásobující určitý orgán (plicní, srdeční, mozková)
• embolus – utrhnutý trombus
• embolizace – může být způsobena i uvolněním tukových buněk ze zlomených dřeňových

dutin poškozených kostí)
• hemofilie – nepřítomnost určitého faktoru pro tvorbu fibrinu => krev se sráží pomalu; genet-

icky podmíněno

3. Krevní cévy
• 96 000 km dlouhá síť
• tvoří uzavřenou soustavu trubic vystlané endotelem = tenká vrstva tkáně vystýlající cévy, u

vlásečnic jediná vrstva (endotel tvoří nesmáčenou blanku)
• ostatní cévy mají ještě vazivo + hladké svalstvo
• cévy se v jednotlivých úsecích liší stavbou a propustností stěn
• zabezpečení pohybu tělních tekutin
• cévní řečiště je směrem od srdce a větví se (postupným větvením se stěny tepen zeslabují

až se větví do krevních vlásečnic)
• tepna (arterie) => tepénka (arteriola) => vlásečnice (kapilára) => žilka (venula) => žíla (véna)

3.1. Tepny (arterie)
• cévy vedoucí krev směrem ze srdce, vystupují ze srdeční komory
• stěny velmi pevné a pružné (důležité pro udržení krevního tlaku)
• většinou vedou okysličenou krev a živiny (výjimku tvoří plicní oběh)
• uloženy hluboko mezi svaly nebo v tělních dutinách
• nemají chlopně
• jejich průsvit se mění se smrštěním

Složení:
a. Povrch tepen (adventitia)

• vazivo (kolagenní vlákna) – v něm rozvětvená vlákna vegetativních nervů (sympatická –
cévy stahují, parasympatická – cévy roztahují)

b. Střední vrstva (media)
• kruhovitě uspořádaná hladká svalovina
• ve svalovině vazivo s elastickými vlákny => pružnost tepen (rozšíření při vypuzení krve

při systole komor, ochabnutí při diastole komor)
c. Vnitřní vrstva
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• epitelární výstelka (endotel) – hladká nesmáčivá výstelka cév

Hlavní tepna (řez)

3.2. Žíly (vény)
• přivádějí krev do srdce (odvádějí krev z vlásečnic)
• stavba podobná jako u tepny, ale jejich stěny jsou tenčí, poddajnější, mají méně svaloviny

Žilní chlopně (schéma)
• uvnitř žil dolních končetin jsou kapsovité chlopně => znemožňují zpětný tok krve (stékaní

krve gravitací)
• vyklenutí stěny žíly nad chlopněmi => žíly se rozšiřují => křečové žíly (varixy) – tvoří se žilní

městky
• krev proudí v žilách pomaleji, pod menším tlakem
• vedou odkysličenou krev (CO2), odpadní látky, krev žil z jater a trávícího systému přepravuje

živiny
• krev v žilách se pohybuje pasivně (sloupec žilní krve od dolních končetin až k pravé síni

představuje hydrostatický tlak, který musí být překonán, aby se udržel proud krve v žilách
• při tělesné práci (jako výdrže, silácké výkony) se krev v žilách hromadí a žíly nápadně vys-

tupují pod povrch kůže
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Hlavní žíla (řez)

Pohybu krve napomáhají:

a. kontrakce kosterních svalů (střídavě žíly stlačují) = „svalová pumpa“
b. podtlak v hrudní dutině při vdechu (=> návrat krve do srdce při vdechu, neboť se žíly rozšiřují

a krev se do nich nasává
c. v žilách nad úrovní srdce napomáhá gravitace

Svalová pumpa v žilách

3.3. Vlásečnice (kapiláry)
• tenké cévy
• spoje mezi tepnami a žílami
• délka 0,5 mm
• průměr 5–20 μm, mají průsvit velikosti erytrocytu
• plocha až 6 300 m2

• v kůži asi 40 kapilár na mm2

• stěnu tvoří jediná vrstva endotelových buněk
• rychlost krevního proudu se zpomaluje (0,5 mm/s) => aby mohly přecházet látky mezi krví

a tkáňovým mokem
• stěna kapilár má póry mezi buňkami => prostupují kyslík a živiny z krve a voda, neprostupují

bílkoviny, červené krvinky, trombocyty
• z tkání do krve CO2 a zplodiny metabolismu (difúze, prolínání)
• stěnou prostupují do mezibuněčných prostor ameboidní leukocyty (diapedéza)
• prostupují poměrně hustě většinou tkání (hustota kapilár v orgánech závisí na činnosti

orgánů a intenzitě látkové přeměny v něm probíhající
• myokard – velká kapilarizace
• ve svalech v klidu většina kapilár zavřená, při tělesné práci se otevírá průtoku krve
• kapiláry chybí v pokožce, v pokožkových útvarech (nehty, vlasy, chlupy), v oční rohovce a

ve chrupavkách
• vlásečnice v kůži pomáhají regulovat tělesnou teplotu (horké tělo => kožní kapiláry se roz-

tahují => přijme více krve => tělo se ochlazuje => krev v kůži se ochlazuje
• popálením se kapiláry poškozují, ale mají velkou schopnost regenerace
• v každém okamžiku je 75 % veškeré krve v žilách, 20 % v tepnách a 5 % v kapilárách
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Vlásečnice (řez)

Hlavní tepny a žíly
• z aortálního oblouku vycházejí:

• hlavopažní tepna (doprava)
• společná krkavice (uprostřed srdečního modelu)
• (levá) podklíčková tepna (nalevo)

Srdce (pohled zepředu)

4. Srdce (cor, cardia)
• dutý svalový orgán
• uloženo v dutině hrudní mezi pravou (1/3) a levou (2/3) plicí
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Srdce (umístění v těle)
• kuželovitý tvar – báze směřuje nahoru, hrot dolů, doleva, dopředu (dosedá na bránici)
• hmotnost 280–320 g
• délka 14 cm
• uloženo v osrdečníku (perikardu) – zevní obal, z vaziva
• vnitřní obal se nazývá přísrdečník (epikard) – přechází po velkých cévách na srdce (také

z vaziva)
• mezi oběma vazivovými blanami je štěrbina vyplněná tekutinou, která:

• usnadňuje pohyby srdce (hladký pohyb)
• chrání srdce před nadměrným třením
• chrání srdce před nárazy

4.1. Stavba srdce
1. Epikard
2. Svalovina srdeční (myokard)

• různě silná, v síních tenká; nejsilnější svalovina je v levé komoře (4 cm silná), protože
musí vytlačit krev ze srdce do aorty velkého krevního oběhu

• příčné můstky svaloviny => vzruch přechází na sousední úseky svaloviny => myokard
velké části stahuje jako celek

• při stahu se vlákna myokardu zkracují => dutiny v srdci se zmenšují
• člověk fyzicky pracující (větší srdce) – totéž u plavců, běžců dlouhých tratí, veslařů,…

3. Nitroblána srdeční (endokard)
• vnitřní výstelka srdce
• tenká blána podobná endotelu cév
• vytváří cípaté srdeční chlopně mezi síněmi a komorami

• svislá (podélná) svalová přepážka dělí srdce na pravou a levou část (polovinu)
• každá polovina je brázdou věncovou rozdělena na tenkostěnnou horní síň (předsíň, atrium)

a silnostěnnou srdeční komoru (ventriculus)
• mezi pravou síní a pravou komorou je trojcípá chlopeň (trikuspidální)
• mezi levou síní a levou komorou dvojcípá chlopeň (mitrální)
• obě cípaté chlopně zajišťují, že krev proudí ze síní do komor, ne opačně
• cípaté chlopně opatřeny vazivovými vlákny (šlašinkami) – udržují chlopně v normální poloze,

brání jejich vyvrácení (brdečkovité svaly se nachází uvnitř komor, upínají se na šlašinky)

Srdce (boční a přední průřez)
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4.2. Vstupy a výstupy srdce
• do srdce vstupují velké žíly, ze srdce vystupují velké tepny
• do pravé síně vstupují horní a dolní dutá žíla
• do levé síně vstupují 4 plicní žíly
• z pravé komory vystupuje plicní kmen, větví se na levou a pravou plicní tepnu (plicnici)
• z levé komory vystupuje srdečnice (aorta) – vypuzuje okysličenou krev do celého těla,

zabezpečuje cirkulaci velkého krevního oběhu, nejsilnější tepna v lidském těle
• poloměsíčité chlopně (mezi komorami a tepnami) při odstupu z komor v plicním kmeni a

v srdečnici => brání návratu krve z tepen do komor
• při uzavření srdečních chlopní slyšíme srdeční ozvy:

• první ozva při uzavření cípatých chlopní při systole = systolická ozva
• druhá ozva při uzavření poloměsíčitých chlopní při diastole = diastolická ozva
• když jsou chlopně neschopné se dokonale uzavřít (nedomykavost chlopní) – jejich okraje

jsou porušeny => štěrbinou crčí krev => ozvy nejsou ostře ohraničené => srdeční šelesty
(srdeční vada)

• projevy srdeční činnosti lze sledovat poslechem

Srdce (pohled zepředu)

Výživa srdce
• věnčité (koronární) tepny přivádějí okysličenou krev srdci

• oddělují se od aorty těsně za poloměsíčitými chlopněmi
• dělí se na levou a pravou věnčitou tepnu a rychle se větví na vlásečnice bohatě

prostupující srdce
• myokard je citlivý na nedostatek kyslíku
• při diastole se prokrvení srdečního svalu zlepšuje
• ucpání některé koronární tepny => infarkt myokardu (nefunkčnost příslušné části srdeční

svaloviny – odumření)
• po zahojení vznikne vazivová jizva

• odvod krve ze srdeční svaloviny – srdeční žíla a věnčitý splav na zadní straně srdce (do
pravé síně srdce)

4.3. Činnost srdce
• po celý život člověka
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• funkce – udržovat cirkulaci krve v cévách => rytmicky se naplňuje krví ze žil a vyprazdňuje
do tepen

• základem rytmické střídání stahu srdeční svaloviny (systoly) a ochabnutí srdeční svaloviny
(diastoly)

• systola:
• dutiny se v srdci vyprazdňují
• stah postupuje jako vlna z obou předsíní do komor

• jeden cyklus srdeční činnosti – postupné naplnění dutin a vypuzení objemu (= srdeční rev-
oluce, srdeční cyklus)

• obě poloviny srdce pracují současně

Fáze srdeční revoluce

• 1. fáze: diastola komor – cípaté chlopně otevřené => do síní, částečně do komor vtéká krev

Diastola komor
• 2. fáze: systola síní – komory v diastole, cípaté chlopně otevřené => krev vháněna do komor

Systola síní, diastola komor
• 3. fáze: systola komor

• v síních nastává diastola
• uzavřeny cípaté chlopně, otevírají se poloměsíčité chlopně
• krev vypuzována do tepen
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Systola komor
• 4. fáze: diastola síní – uzavření poloměsíčitých chlopní; síně se plní krví z horní a dolní duté

žíly

Diastola síní

• délka srdeční revoluce – 0,8 s (puls)
• frekvence srdeční revoluce (počet tepů)

• 70–80 tepů/min v klidu
• po námaze 150–200 tepů/min
• u novorozence 140 tepů/min (souvisí s malým objemem srdce a velkou látkovou

přeměnou
• tlaková vlna, která při srdeční činnosti probíhá tepennou (arteriální) částí cévního systému

= tep (puls) – lze ho hmatem sledovat na vřetenní tepně
• ve spánku o 10–20 tepů nižší tepová frekvence než v bdělém stavu za klidu
• tepový objem srdeční (systolický)

• množství krve vypuzené jednou systolou
• přibližně 60–70 ml (v klidu), při fyzické zátěži asi trojnásobek, proto se srdce zcela

nenaplňuje ani nevyprazdňuje (v komoře na konci systoly zůstává až 50 ml krve (rezerva
pro zátěž)

• minutový objem srdeční
• je to množství krve vypuzené z komor za 1 minutu
• asi 5,6 l (80 ml na každý z přibližně 70 tepů/min), při námaze 18–40 l /min
• menší zvětšení při práci trávícího ústrojí, ke konci těhotenství, při pohybu v prostředí

s nízkou nebo vysokou teplotou, při různých emocích
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4.3.1. Řízení srdeční činnosti
• automaticky, rytmicky
• impulsy, které vznikají přímo v srdci
• funkci vytvářet impulsy a rozvádět vzruchy srdeční svalovinou vykonává převodní systém

srdeční; ten je tvořen zvláštními svalovými vlákny (mají málo fibril a hodně sarkoplazmy)
• základem je:

1. Sinusový uzlík (= síňový uzlík, primární centrum)
• leží v horní části pravé síně blízko ústí horní duté žíly
• vznikají v něm vzruchy, které způsobují systolu síní (70/min)
• udržuje rytmus srdeční činnosti

2. Uzlík síňokomorový (nadus atrioventicularis)
• je v dolní části pravé síně, při ústí dolní duté žíly
• převádí vzruchy dále do komor

3. Hisův můstek
• vychází ze síňokomorového uzlíku
• zabezpečuje spojení svaloviny síní se svalovinou komor

4. Mezikomorová přepážka
• tady se Hisův můstek dělí na 2 ramena (pravé a levé), která končí v myokardu obou

komor sítí Purkyňových vláken (veětví se pod endokardem do Purkyňových vláken)
5. Vlákna končí ve svalovině komor => vzruchy, které po nich přijdou, vyvolávají systolu

komor

Centra srdeční automacie a převodní systém
• při tomto uspořádání nejdříve dojde k smrštění síní a pak následuje smrštění komor
• srdce je inervováno vlákny vegetativních nervů:

• bloudivý nerv
• sympatikus – zrychluje činnost srdce (zvýšení počtu systol působením sympatiku =

tachykardie)
• parasympatikus – zpomaluje činnost srdce

• řídící centrum srdeční činnosti se nachází v prodloužené míše
• hormon adrenalin z nadledvinek zvyšuje minutový objem srdce

Zevní projevy srdeční činnosti:

1. Úder srdečního hrotu – při systole na stěnu hrudníku
2. Srdeční ozvy
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• vznikají uzavíráním chlopní (lékař je poslouchá sluchem nebo fonendoskopem = rytmus
dvou po sobě následujících zvuků)

3. Akční srdeční potenciály
• mohou se snímat z různých míst povrchu těla
• EKG – přístroj – elektrokardiograf
• elektrokardiogram = křivka, kterou zapíše

4.3.2. Krevní tlak

• je to tlakové působení krve na stěnu cévy (tepny), protože žilní tlak je téměř nulový
• krev proudí podle tlakového spádu
• výška tlaku se udává v mm sloupce rtuti = výška, do které je vnitřní tlak schopen vytlačit

rtuťový sloupec
• největší tlak je v levé komoře a v aortě
• klesá při větvení tepének v kapiláry až na 35 mm Hg, v místech tvorby nejmenších žil na

15 mm Hg
• v horní a dolní duté žíle v blízkosti srdce je podtlak => nasávání krve do síní
• tlak stoupá s věkem – ubývá pružnosti tepen
• kolísá během dne – ráno je nejnižší, odpoledne nejvyšší

Měření krevního tlaku

• v pažní tepně tonometrem – nafukovací manžeta se nafoukne, aby paži sevřela a přerušila
průtok krve

• systolický tlak – měřený při systole komor, tj. výkon srdce
• rozmezí 100–160 mm Hg (13–231 kPa)
• značně kolísá

• diastolický tlak
• měřený při diastole komor
• je určen hlavně odporem v periferních cévách
• méně kolísá
• horní hranice 90 mm Hg (12 kPa)

• hodnoty systolického a diastolického tlaku se vyjadřují zlomkem, např.
• 160/90 mm Hg (21/12 kPa) a vyšší hodnoty = vysoký krevní tlak (hypertenze)
• 90/60 mm Hg (12/8 kPa) a nižší hodnoty = nízký krevní tlak (hypotenze)

5. Krevní oběh
• dělí se na velký a malý krevní oběh (oba spojuje srdce)
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Hlavní žíly a tepny

5.1. Velký krevní oběh
• začíná z levé srdeční komory srdečnicí
• končí horní a dolní dutou žilou v pravé síni
• tepny se v orgánech dělí na hustou síť vlásečnic

5.1.1. Srdečnice (aorta)
• na počátku průměr 3 cm
• skládá se z těchto částí:

1. Aorta vzestupná (ze srdce směřuje vzhůru) – odstupují z ní 2 věnčité (koronární) tepny
– výživa srdce

2. Oblouk aorty – od něj odstupují 3 tepny:
a. tepna (kmen) hlavopažní – se po 2–4 cm dělí na pravou společnou krkavici a pravou

podklíčkovou tepnu
b. levá společná krkavice
c. levá podklíčková tepna
• společné krkavice vedou krev do hlavy a krku
• krkavice zevní – štítná žláza, hrtan, jazyk, slinné žlázy, svaly obličeje, zuby, nosní dutina
• krkavice vnitřní – mozek, oči
• tepny podklíčkové – vstupují do horních končetin a dále se větví (tepna pažní => tepna

vřetenní + tepna loketní => tepny ruky)
3. Aorta sestupná

• pokračování oblouku aorty
• sestupuje podél páteře
• v dutině hrudní – aorta hrudní – odstupují od ní mezižeberní tepny, tepny k jícnu, tepny

k průduškám a k srdečníku
• v dutině břišní – aorta břišní – odstupují od ní tepny:

a. párové
• k párovým orgánům (ledviny, pohlavní orgány, nadledviny)
• do svaloviny bránice
• do stěn dutiny břišní

b. nepárové – játra, žaludek, slezina, slinivka břišní, střeva (jeden orgán)
• rozvětvením břišní aorty vzniká pravá a levá společná tepna kyčelní; ta se větví na:
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a. vnitřní větev (vnitřní tepna kyčelní) => vyživuje orgány v malé pánvi – konečník, močový
měchýř, dělohu

b. vnější větev (vnější tepna kyčelní)
• do dolní končetiny
• větví se: vnější tepna kyčelní => tepna stehenní => tepna zákolenní => přední a zadní

tepny holenní => tepny nohy

5.1.2. Horní dutá žíla
• sbírá krev z hlavy, krku, horních končetin, stěn hrudníku (soutok)
• její vznik: žíla horní končetiny => žíla podklíčková + vnitřní a zevní žíla hrdelní => 2 žíly

hlavopažní => horní dutá žíla => pravá síň

5.1.3. Dolní dutá žíla
• probíhá vpravo od sestupné aorty
• odvádí krev z dolních končetin, z pánve, z dutiny břišní
• prostupuje bránicí, ústí do pravé síně srdeční
• má kapsovité chlopně => pomáhá transportu krve do srdce
• její vznik: žíly dolní končetiny => společné žíly kyčelní (spojují se) => dolní dutá žíla =>

pravá síň

Krevní oběh

5.1.4. Vrátnicový oběh
• je součástí velkého krevního oběhu
• začíná a končí sítí kapilár
• vlásečnice rozvětvené ve stěně žaludku, stěnách střev, slinivky břišní, slezině – odvádějí

krev do žil, které se spojují ve vrátnicovou žílu
• vrátnicová žíla se zanořuje do jater => vlásečnice vstupjí do jaterních lalůčků, jaterním

buňkám předají látky, vstřebané v nepárových orgánech dutiny břišní
• z jater => jaterní žíla => dolní dutá žíla (krev obohacená o živiny)

5.2. Malý (plicní) krevní oběh
• začíná z pravé komory – plicní kmen
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• končí v levé síni čtyřmi plicními žilami
• pravá komora => plicní kmen => dělí se na pravou a levou plicní tepnu => v plicích tepénky

=> vlásečnice => obklopují plicní sklípky (vnější dýchání) => žilky => žíly => 4 plicní žíly
(krev nasycená kyslíkem) => levá síň

6. Soustava mízní (lymfatická)
• doplňuje soustavu cév
• tvoří jednosměrnou dráhu z mezibuněčných prostor do žilní krve
• sbírá mízu (lymfu) tvořící se ve tkáních
• nejedná se o uzavřený cévní systém
• má význam pro imunitu
• v tkáních proudí krev v kapilárách pod tlakem => část krevní plazmy se profiltruje stěnou

kapilár do mezibuněčných prostor => tkáňový mok
• pokud by nebyl tkáňový mok odváděn jako lymfa zpět do srdce, nastávalo by jeho hromadění

=> vznik otoků (edémů)
• za 24 hodin se utvoří 2,5-3 l lymfy

6.1. Míza (lymfa)
• bezbarvá nebo bělavá tekutina
• sbírá a odvádí z tělních tkání metabolity
• míza ze střevních stěn je bělavá, protože obsahuje emulgované tuky
• má podobné složení jako krevní plazma – stejně solí (izotonické prostředí), ale méně bílkovin
• obsahuje lymfocyty

6.1.1. Funkce mízy
1. Transportní

• odvádí vstřebané látky z trávícího systému
• odvádí metabolity

2. Obranná funkce

6.1.2. Pohyb mízy
• nitrohrudní tlak
• smršťování mízních cév + peristaltita cév
• kontrakce svalů v končetinách, v dutině břišní
• činnost dýchacích svalů při dýchání
• odtok mízy z tkání lze urychlit masážemi
• mízní cévy jsou opatřeny chlopněmi => brání zpětnému toku mízy
• je-li na některém místě pohyb znemožněn => otoky

6.1.3. Mízní cévy
1. Mízní vlásečnice (kapiláry)

• jsou skoro ve všech orgánech
• chybí v chrupavce, oční kouli, v centrálním nervstvu
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• začínají jako slepé větve v mezibuněčných prostorách tkání a v orgánech
• stěny tvořeny jednou vrstvou endotelových buněk
• ve vlásečnicích se tvoří z tkáňového moku míza
• díky velké propustnosti stěn kapilár vstupují do kapilár i velké molekuly, baktérie,…

2. Mízní cévy (míznice)
• vznikají spojováním mízních kapilár
• ve stěnách je hladká svalovina (podoba žil)
• mají kapsičkovité párové chlopně (četnější než u žil)
• v průběhu mízních cév jsou vsunuty do mízních uzlin

3. Mízní kmeny
• vznikají spojováním cév
• stavba podobná žilám
• hlavní mízní kmeny jsou:

a. hrudní mízovod
• sbírá mízu z dolní části těla a levé části hrudníku
• ústí do soutoku levé žíly podklíčkové s levou žilou hrdelní

b. pravostranný kmen mízní
• odvádí mízu z hlavy a pravé části hrudníku
• ústí do soutoku pravé žíly podklíčkové s pravou žilou hrdelní

6.1.4. Mízní uzliny (nodi lymfatici)
• oválný tvar
• za normálních okolností velikost 10-25 mm
• stavba:

• na povrchu vazivové pouzdro
• řídká trámčina (tj. síťovité vazivo – základem jsou hvězdicovité retikulární buňky

s dlouhými výběžky (viz. obrázek), prostory v ní vyplněny lymfocyty T a B (zde se množí)
a makrofágy

Lymfatická uzlina (struktura)
• míza prochází uzlinou jako filtrem, zadržovány jsou částice jako prach, mikroorganismy,

buňky, čísti buněk,…
• uzliny jsou seřazeny do řetězců => filtrace mízy probíhá stupňovitě a opakovaně
• uzliny – bariéra proti síření infekce a nádorových buněk – ty ale dovedou v uzlinách růst

=> při operativním odstranění nádorové tkáně se odstraní i příslušné mízní uzliny (operace
prsů)
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• metastáze = vycestování nádorové buňky
• při infekčních onemocněních se počet lymfocytů v uzlinách násobí => uzliny se zvětšují
• při infekci vzniká v uzlinách zánět

Výskyt mízních uzlin

1. Nejvíc za a před ušním boltcem
2. Podél krkavic
3. Při dolním okraji čelisti
4. V podpažních jamkách
5. Po obou stranách břišní aorty
6. V třísle

Lymfatický systém

6.2. Části lymfatického systému
1. Uzlíčky lymfoidní tkáně – jsou roztroušeny těsně pod epitelem ústrojí trávícího, dýchacího,

pohlavního ústrojí, patrových mandlí = retikuloendotelová (retikuloendoteliární - RES) sous-
tava – jejím největším orgánem je slezina

2. Brzlík
3. Slezina
4. Mandle
5. Apendix (červovitý přívěsek u slepého střeva)

6.2.1. Slezina (lien)
• součást retikuloendotelové soustavy
• slezina leží v horní části dutiny břišní, pod bránicí, vlevo za žaludkem
• u dospělého člověka váží 200 g, je-li zvětšená (indikátor choroby v těle) – může vážit až 2 kg
• největší lymfatický orgán (délka 12–20 cm, šířka 4–8 cm)
• tvarem je podobná kávovému zrnku
• leží na úrovni 10. žebra
• při svalové práci se zmenšuje, protože je z ní vypuzena krev potřebná pro pracující svaly
• např. při běhu pociťujeme píchání v levém boku (projevuje se slezina)
• denně slezinou proteče 250–350 l krve
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Stavba sleziny

1. Vazivové pouzdro – na povrchu
2. Vazivová trámčina – hustá, houbovitá struktura, vstupuje do sleziny z pouzdra
3. Červená pulpa

• tmavě červená dřeň z retikulárního vaziva v dutinách mezi trámečky
• prostoupena cévami
• vlásečnice se rozšiřují v tzv. slezinné sinusy (= podlouhlé prostory, v nichž se hromadí

krev)
• stěny sinusů jsou tvořeny endotelovými buňkami, které mají schopnost fagocytózy =>

RES (retikuloendotelová soustava)
4. Bílá dřeň sleziny = Malpigiho tělíska

• bělavé uzlíčky mízní tkáně roztroušené v červené dřeni
• tvoří se v nich lymfocyty

• ve slezině se tepna větví na tepénky, ty nepřecházejí do sítě vlásečnic, ale vyprazdňují se
přímo do sleziny; v dřeni jsou obaleny lymfatickou tkání => lymfatický systém přijde do styku
s každou abnormální bílkovinou v krvi => vytváří protilátky

• tím, že se krev vyprazdňuje přímo do dřeně sleziny se ihned vyřazují staré, nepotřebné
buňky (červené krvinky, bílé krvinky, krevní destičky) => zaniká zde 90 % opotřebovaných
červených krvinek (odbourávají je makrofágy)

• v nitroděložním vývoji je slezina nezastupitelná – tvoří se v ní červené krvinky
• pro život člověka není slezina nezastupitelná, její funkci mohou převzít játra a mízní tkáň

(např. po operaci), protože tkáně sleziny tvoří jen malý podíl z celkového množství retiku-
loendotelové soustavy

Slezina

6.2.2. Brzlík (thymus)
• leží v dutině hrudní, před srdcem za hrudní tkání
• největší do 5 let života
• rychle roste do 7 let života
• v pubertě začíná atrofovat
• v dospělosti přeměněn na vazivotukovou tkáň
• školí se v něj a dospívají T-lymfocyty
• vytváří prvotní lymfocyty, které ještě během nitroděložního vývoje osídlí mízní uzliny => zdroj

imunity
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6.2.3. Mandle (tonsillae)
a. Krční

• lymfatická tkáň
• kontrola při vstupu potravy a vzduchu
• tvoří protilátky
• lokálně se vypořádávají s infekcí
• infikace streptokoky => angína

b. Nosní mandle (hltanová) = adenoidní vegetace
• tvoří je bílé krvinky
• jsou-li poškozené => chronická infekce

6.2.4. Apendix
• lymfatický orgán
• význam v obranných mechanismech
• po jeho odstranění => zhoršení imunity

7. Nemoci oběhové soustavy
1. Srdeční infarkt = ischemie srdeční
2. Varixy => vznik bércových vředů
3. Ateroskleróza – ukládání cholesterolu a vápenatých solí do stěny cév
4. Hypertenze – vysoký krevní tlak
5. Poranění velkých cév => možnost vykrvácení
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Chapter 7. Rozmnožovací soustava
1. Úvod
• soustava pohlavní zabezpečuje rozmnožovací funkci
• skládá se z pohlavních žláz a přídatných pohlavních orgánů (pohlavní cesty)
• pohlavní žlázy produkují pohlavní buňky (gamety - spermie a vajíčka) a pohlavní hormony
• ženské pohlavní ústrojí navíc zabezpečuje vývoj nového jedince před narozením a

umožňuje vypuzení za porodu

Vývoj pohlavních žláz a jejich funkce
• vývoj pohlavních žláz je spjat s vývojem močové soustavy – obě se zakládají z párové mezo-

dermové lišty
• ve 4. týdnu nitroděložního života se z ní začíná odlišovat základ varlat, v 10. týdnu základ

vaječníků
• tom, zda se z nerozlišeného základu budou vyvíjet varlata nebo vaječníky rozhodují pohlavní

chromozómy
• chromozóm Y určuje vývoj varlat; není-li přítomen, vyvíjejí se vaječníky
• v období dětství až do puberty jsou pohlavní žlázy v růstovém i funkčním klidu
• v tomto období se tvoří pohlavní hormony (pod vlivem gonádotropních hormonů hypofýzy),

pohlavní buňky, muži mají schopnost erekce a ejakulace, u žen probíhá pravidelný
menstruační cyklus

• koncem 45. roku začíná u žen postupné vyhasínání činnosti pohlavních žláz a přestává
menstruace

• u mužů dochází též s věkem k postupnému snížení hormonální činnosti a tvorby spermií,
avšak tyto funkce nikdy zcela nezanikají

2. Pohlavní soustava ženy
• zajišťuje několik funkcí

1. Tvorba (oogeneze) a zrání vajíček
2. Produkce ženských pohlavních hormonů
3. Uskutečnění pohlavního styku
4. Umožňuje vývoj oplozeného vajíčka

2.1. Vnitřní pohlavní orgány

2.1.1. Pohlavní žláza

• vaječník (ovarium) je párová ženská pohlavní žláza velikosti švestky (3 x 2 x 1 cm)
• je přirostlý na širokém vazu děložním při boční stěně malé pánve (zavěšený na řase

z pobřišnice)
• na povrchu má jednovrstevný epitel, pod ním je korová vrstva a uvnitř vrstva dřeňová
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• vrstva dřeňová je bohatě zásobena krví a slouží k výživě vaječníku
• u novorozeného děvčátka je ve vaječníku uloženo asi 400 000 nezralých vajíček, v dětství

se jejich počet snižuje a v pubertě je již zredukován na 4 000
• během pohlavní zralosti od puberty do přechodu (průměrně od 15 do 45 let) dozraje

v Graafových folikulech vaječníků asi 400 vajíček

Vaječník (řez)
• vajíčko

• oligolecitální (má malou zásobu žloutku, ta jako výživa postačí na několik dnů, než se
oplozené vajíčko usadí v děložní sliznici)

• obsahuje genetickou informaci od matky
• velikost 120–160 μm

Struktura vajíčka

2.1.2. Vývodné pohlavní cesty

Vejcovod (tuba uterina)

• párová trubice dlouhá 10–15 cm, šířka stébla
• k vaječníku je obrácen zřasený rozšířený začátek (obrvená nálevka), druhý konec ústí do

dělohy
• stěna je tvořena spirálně uspořádanou hladkou svalovinou
• vnitřní povrch vystýlá sliznice, která je složena v záhyby a pokryta řasinkovým epitelem
• ve vejcovodu dochází k oplození vajíčka (fertilizace)
• vajíčko je vejcovodem posunováno do dělohy peristaltickými pohyby svalstva vejcovodu a

pohybem řasinek (7 dní)
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Vnitřní pohlavní orgány ženy

Děloha (uterus)

• nepárový orgán hruškovitého tvaru
• je uložena mezi močovým měchýřem a konečníkem
• horní zaoblený konec je dno děložní
• uvnitř je dutina děložní, která se otvírá směrem dolů zúženým hrdlem děložním (děložní

krček) o délce asi 12 cm; jeho dolní část se nazývá čípek; branka děložní – otvor hrdla na
čípku

• v těhotenství se děloha mnohonásobně zvětšuje a ke konci těhotenství sahá děložní dno
až po bránici

• děloha má asi 1,5 cm silné stěny z hladké svaloviny, skládá se ze 4 vrstev (vazivo, svalstvo,
podslizniční vrstva, sliznice)

• v děloze probíhá vývoj embrya a plodu
• dutina děložní je pokryta sliznicí (endometrium)
• v době pohlavní zralosti prodělává změny, které se pravidelně opakují ve 28denních

menstruačních cyklech v souvislosti s činností vaječníků
• děložní sliznice prodělává změny spojené s ovulačním cyklem = menstruační cyklus (viz.

někde ke konci)

Pochva (vagina)

• navazuje na dělohu
• nepárová svalová trubice (hladké svalstvo) široká asi 3 cm, dlouhá 10-15 cm
• spojuje dělohu se zevními pohlavními orgány
• je bez žlázek (poševním sekretem je výměšek žláz děložního hrdla)
• žlázy u poševního vchodu produkují hlen (udržuje vlhkou sliznici), jeho rozkladem se

v pochvě tvoří kyselé prostředí (kyselina mléčná) – ochrana před choroboplodnými zárodky
• vchod do pochvy kryje panenská blána (hymen) – taková slizniční řasa, jsou v ní otvory

(odtok menstruační krve), při prvním pohlavním styku se trhá, po porodu mizí
• slouží k zavedení spermií do dutin ženských pohlavních orgánů a při porodu je vývodní

porodní cestou při vypuzování plodu z dělohy
• dolní konec pochvy ústí mezi malými stydkými pysky
• svalové rozhraní mezi konečníkem a pochvou = hráz
• epitelová výstelka prodělává změny v závislosti na sekreci vaječníkových hormonů během

ovariálního cyklu
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2.2. Zevní pohlavní orgány
• velké stydké pysky jsou kožní řasy vyplněné tukovou tkání
• mezi nimi je rýha stydká
• malé stydké pysky jsou ve stydké rýze překryty velkými stydkými pysky
• poštěváček (clitoris) - malý citlivý hrbolek nad ústím močové trubice, má topořivé tělísko; při

vzrušení se jeho houbovitá tkáň překrví a ztopoří topořivá tělíska
• pod malými stydkými pysky u poševního vchodu jsou Bartholiniho žlázy – vyměšují hlen při

pohlavním vzrušení, zvlhčují pochvu
• předsíň poševní - prostor mezi malými stydkými pysky je

• vpředu do ní vyúsťuje močová trubice, za ní je vchod poševní
• při poševním vchodu jsou ústí dvou větších předsíňových žláz, které vyměšují hlen

Rozmnožovací soustava ženy

2.3. Ovariální cyklus (ovulační)
• uprostřed pravidelně se opakujících 28denních cyklů dozraje zpravidla jeden Graafův folikul,

praskne (ovulace) a folikulární tekutina vyplaví vajíčko (ovum) do břišní dutiny
• má dvě fáze:

1. Folikulární fáze (růst, zrání a ovulace vajíčka)
• epitelové buňky okolo vajíčka se množí tak, že původní shluk se mění na dutý váček
• dutinka folikulu se zvětšuje díky folikulostimulujícímu (FSH) a luteinizačnímu hormonu
• stěna folikulu je endokrinní tkáň vaječníku a tvoří estrogeny, po prasknutí a vzniku

žlutého tělíska tvoří progesteron
• kůra vaječníku obsahuje četné folikuly v různém stadiu vývoje, ale konečným stadiem

je tzv. Graafův folikul (velikost 15–20 mm)
• ovulace = prasknutí Graafova folikulu a vyplavení vajíčka z vaječníku, nastává

v polovině ovariálního cyklu (13. – 15. den menstruačního cyklu)
• prasknutí folikulu způsobí tlak tekutiny (obsahuje hormon estrogen zvaný estradiol) a

následuje vyplavení zralého vajíčka do vejcovodu
2. Luteální fáze (tvorba žlutého tělíska)

• dutina folikulu se vyplňuje množícími se epitelovými buňkami a vzniká útvar – žluté
tělísko (corpus luteum)
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Zrání vajíček
• žluté tělísko rozlišujeme na:

a. menstruační – nedošlo-li k oplození vajíčka, žluté tělísko se zmenšuje, po 14 dnech
zaniká a mění se v jizvu => vaječník zralé ženy je silně zjizvený; jeho buňky 10 dní
produkují progesteron)

Vznik a dráha neoplozeného vajíčka
b. těhotenské – trvá do poloviny těhotenství a produkuje progesteron (podporuje

uhnízdění – nidaci – oplozeného vajíčka v děložní sliznici a současně brání zrání
dalších Graafových folikulů), který podporuje uhnízdění oplozeného vajíčka; od 6.
měsíce těhotenství žluté tělísko nahradí placenta, která dále tvoří progesteron

Vznik a dráha oplozeného vajíčka

2.4. Menstruační cyklus
• cyklické změny v intervalu 28 dní v návaznosti na ovariální cyklus
• funkcí menstruačního cyklu je příprava děložní sliznice na uhnízdění oplozeného vajíčka
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• menstruační cyklus se skládá ze 4 fází
1. Menstruační fáze

• trvá 4–5 dní
• nedojde-li k oplození vajíčka, odumírá povrchová (funkční) vrstva sliznice, odlupuje se

a spolu s krví porušených cév a neoplozeným vajíčkem odchází pochvou
• spodní (bazální) vrstva sliznice zůstává neporušena
• ztráta 50–150 ml krve
• ve vaječníku zaniká žluté tělísko

2. Proliferační (růstová) fáze
• od 5. do 14. dne cyklu roste nová funkční vrstva sliznice pod vlivem estrogenů zrajícího

Graafova folikulu => zvyšuje se děložní sliznice
• fázi řídí estrogeny z Graafova folikulu, ukončena ovulací

3. Sekreční fáze
• prasklý Graafův folikul se přemění ve žluté tělísko a pod vlivem jeho hormonu proges-

teronu se žlázy děložní sliznice prodlužují, spirálovitě stočí a začnou produkovat sekret
• sliznice v sekreční fázi má zajišťovat výživu při uhnízdění oplozeného vajíčka, je hodně

prokrvena, zkypřuje se a zvyšuje (do výšky 5 mm)
• může dojít k uhnízdění oplozeného vajíčka
• trvá asi 14 dní

4. Premenstruační fáze (ischemická)
• nenastane-li oplození, zaniká žluté tělísko, postupně se mění na bílé tělísko (corpus

albicans), klesá produkce pohlavních hormonů => stažení (kontrakce) svaloviny cév,
zastavení přívodu krve s živinami a kyslíkem ke zbytnělé sliznici => odumírají vrstvy
sliznice a jsou spolu s krví následně vyplavovány

• trvá 1 den (27. – 28. den cyklu)
• dosmtaví se opět menstruace, kterou začíná další cyklus

Změny děložní sliznice

2.5. Ženské pohlavní hormony
1. Estrogeny (estradiol (nejúčinnější), estron, estriol)

• steroidy; hormony vaječníku (Graafovy folikuly)
• způsobují:

1. vzrůst sliznice děložní (proliferační fáze menstruačního cyklu)
2. rozvoj přídatných pohlavních orgánů
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3. vznik druhotných ženských pohlavních znaků (širší pánev, jemnější stavba kostí, ochlu-
pení v podpaží a na genitáliích, tvorbu prsou, ukládání tuku na bocích, hýždích,
stehnech, kolem ramen, ženský hlas)

4. způsobují ženské pohlavní chování a cítění
2. Progesteron

• taky steroidy
• tvoří se ve žlutém tělísku (vaječníky) a v těhotenství v placentě

1. zajišťuje sekreční fázi děložní sliznice (podmínky pro těhotenství)
2. tlumí stahy děložního svalstva
3. zabraňuje další ovulaci
4. působí na vývoj mléčné žlázy

3. Pohlavní ústrojí mužské
• zajišťuje tři základní funkce:

1. Tvorba mužských pohlavních buněk (spermiogenezi, spermatogeneze)
2. Tvorba mužských pohlavních hormonů
3. Uskutečnění pohlavního spojení (koitus)

• dělí se podle umístění na vnitřní a vnější
• vnitřní orgány jsou varle, nadvarle, chámovod, semenné váčky a předstojná žláza; k zevním

patří pyj a šourek

3.1. Vnitřní pohlavní orgány
1. Varle (testis, mn. č. testes) je párová mužská pohlavní žláza vejčitého tvaru, uložená mimo

dutinu břišní v šourku
• délka 4–5 cm, šířka 2–3 cm
• na povrchu má tenký vazivový obal, ze kterého vystupují do varlete přepážky oddělující

jednotlivé lalůčky
• lalůčky jsou vyplněny mnohanásobně stočenými semenotvornými kanálky, jejichž celková

délka je až 300–350 m

Varle
• ve vazivu varlat mezi semenotvornými kanálky jsou skupiny Leydigových buněk (tzv.

intersticiální buňky - tozn. vmezeřené buňky, jsou endokrinní tkání), které produkují
mužský pohlavní hormon testosteron, podle potřeby uvolňovaný do krve
• steroidní látka
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• v pubertě zajišťuje rozvoj druhotných (sekundárních) mužských pohlavních znaků –
rozvoj svalstva, široká ramena, ochlupení těla, zvětšování genitálií, růst vousů v pořadí
horní ret, tváře, brada

• způsobuje mutaci hlasu, mužské chování a cítění, hrubší kosti, pánev je užší
• vzniká pohlavní pud a schopnost pohlavního styku

• semenotvorné kanálky jsou vystlány zárodečným epitelem s buňkami v různém stadiu
vývinu, z nichž se od puberty po celý život tvoří ze spermatocytů (které vznikly ze sper-
matogonií) mužské pohlavní buňky (spermie)

Tvorba spermií
• při spermatogenezi vznikají redukčním dělením a zráním 4 haploidní spermie z každého

spermatocytu
• dozrávání spermií je nepřetržitý proces řízený z hypofýzy folikulostimulačním hormonem

a z varlete testosteronem a trvá od meiózy přibližně 75 dní;
• zrání vyžaduje teplotu o 4°C nižší než v dutině břišní
• výživu zrajících spermií zajišťují v semenotvorných kanálcích Sertoliho buňky
• zralé spermie se ze stěny semenotvorných váčků uvolňují a odcházejí jimi k zadní stěně

varlete
• odtud se vývodními kanálky dostávají do nadvarlete

2. Nadvarle (epididymis) přiléhá shora i zezadu na varle
• shromažďují se v něm spermie
• uvnitř je množství mnohonásobně stočených kanálků, které se spojují do jednoho vývodu

nadvarlete – chámovodu
• spermie se zde mísí s hlenovitým sekretem buněk, dozrávají a získávají schopnost

samostatného pohybu
• zůstávají zde ve funkčním stavu až 40 dní
• nadvarle se může vyprázdnit 3–4 ejakulacemi, po vyprázdnění je třeba 2 dny k naplnění
• nedojde-li k ejakulaci, spermie se rozkládají a reabsorbují se
• spermie

• mužské gamety
• velikost 50–60 μm
• stavba

• hlavička – obsahuje jádro, v něm 23 chromozómů
• krček – obsahuje dělící tělísko (centriola) a mitochondrie (zdroj energie)
• bičík – zajišťuje pohyb v pohlavním ústrojí ženy (3 mm/min)

• spermie v rodidlech ženy žije asi 2 dny
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• na hlavičce je akrozom (hrot hlavičky; obsahuje enzymy, které umožňují vniknout sper-
mii do vajíčka a oplodnit je)

Spermie
3. Pravý a levý chámovod (ductus defedents) je asi 40 cm dlouhý kanálek, který vystupuje

z nadvarlete vzhůru tříselním kanálem k močovému měchýři, prostupuje předstojnou žlázou
a ústí do močové trubice, ještě před vyústěním se spojuje s vývodem semenných váčků

4. Semenné váčky
• měchýřkovité žlázy, jejichž polotekutý sekret přispívá k životnosti spermií
• jsou dva, umístěny při zadní stěně močového měchýře
• tvoří semennou tekutinu – tento sekret zvyšuje pohyblivost spermií

5. Předstojná žláza (prostata) je nepárový orgán, který pod močovým měchýřem obemyká
močovou trubici
• tvar kaštanu; 4 x 3 x 2 cm
• její žlázky produkují sekret – je zásaditý (alkalický) => neutralizuje kyselou reakci

v močové trubici a v pochvě a zvyšuje tak životaschopnost a pohyblivost spermií
• ve stáří často dochází k jejímu zbytnění => stlačování močové trubice => problémy s

močením

Mužské pohlavní orgány
• ejakulát (sperma, chám) – tekuté výměšky nadvarlete, semenných váčků a předstojné

žlázy spolu se spermiemi
• v 1 ml ejakulátu je asi 120 000 000 spermií (méně než 20 000 000 => sterilita, neplod-

nost); při jedné ejakulaci se uvolní asi 2 – 3 ml ejakulátu
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3.2. Zevní pohlavní orgány
1. Močová trubice (urethra masculina)

• vstupuje do pyje
• při močení vede moč, při pohlavním styku jí prochází ejakulát, spojuje močový měchýř

s otvorem na vrcholu penisu – žaludu
• je uložena uvnitř nepárového topořivého tělesa
• průniku spermií do močového měchýře a úniku moči z močového měchýře při ejakulaci

(výronu semene) zabraňuje reflexní kontrakce vnitřního svěrače močové trubice
2. Předkožka

• kožní řasa tenká, pohyblivá, přechází přes žalud
• umožňuje zvětšení penisu při erekci

3. Pyj (penis, pohlavní úd)
• slouží k vpravení spermií do pochvy ženy

Penis
• této funkci napomáhají tři topořivá tělesa, jejichž dutinky (kaverny) se plní krví a celý orgán

tuhne a ztopořuje se (erekce = napřímení penisu)
• erekce je složitý reflexní děj, řízený z centra v bederní části páteřní míchy, které je pod

kontrolou mozku
• u člověka je tento děj ovlivňován psychickým stavem muže
• průběh erekce je závislý na podnětech zrakových, hmatových, čichových

4. Šourek (scrotum)
• kožní vak pod pyjem, s párovou dutinou, v níž je varle, nadvarle a začátek chámovodu
• vnější vrstvu tvoří kůže, ochlupení, potní a mazové žlázy
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Vnější pohlavní orgány muže

Impotence
• nedostatečná erekce nebo její neschopnost; může mít příčiny psychické (stres), hormonální,

nebo cévní (zúžení cév)

Rozmnožovací soustava muže
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Chapter 8. Smyslová soustava
1. Úvod
• smyslové orgány zajišťují CNS informace o vnitřním a vnějším prostředí
• vlastní vjem se vytváří až v mozkové kůře
• čidla = analyzátory, vybírají z prostředí podněty (chemické, tepelné, mechanické,…)

Čidla tvoří
1. Receptory (= smyslové buňky – jsou zvláštní buňky smyslových orgánů s vysokou citlivostí

vůči podnětům, které přijímají podněty z vnějšího nebo vnitřního prostředí a převádějí je
v nervovou aktivitu)

2. Dostředivá nervová dráha – spojují receptory s mozkovou kůrou; toto spojení je tvořeno
třemi neurony
a. neuron vedoucí vzruch do míchy, prodloužené míchy nebo středního mozku
b. z neuronu vedoucího vzruch dále do talamů v mezimozku
c. z neuronu vedoucího vzruch z talamu do mozkové kůry

3. Korová část – teprve v mozkové kůře vzniká počitek, vjem a poznání

1.1. Rozdělení receptorů
a. Podle prostředí, ze kterého přijímají informace

1. Exteroreceptory
• přijímají podněty z vnějšího prostředí
• patří sem podněty pro dotyk, chlad, tlak, teplo

2. Interoreceptory
• přijímají podněty z vnitřního prostředí
• zaznamenávají změny ve vnitřních orgánech
• registrují velikost krevního tlaku, mechanické napětí plic, změny pH, chemické složení

krve, změny napětí O2 a CO2, změny mozkomíšního moku
a. proprioreceptory

• přijímají podněty ze svalů, šlach, kloubů (registrují jejich napětí, stah, ochabnutí
svalů, zatížení kloubního pouzdra)

• jsou to svalová vřeténka a šlachová tělíska
b. enteroreceptory

• informují o vnitřních orgánech
b. Podle druhu podnětu

1. Chemoreceptory
• jsou citlivé na chemické vlastnosti sloučenin
• zařazujeme mezi ně smysly čich, chuť

2. Mechanoreceptory
• podnětem je mechanické působení na citlivá zakončení smyslových buněk
• vnímají dotek, tlak
• ze smyslů sem patří hmat, sluch, statokinetické ústrojí
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• nacházejí se ve škáře kůže, na bříškách prstů, ve špičce jazyka (nejcitlivější), v plicích,
cévách; malá citlivost (kůže zad)

3. Termoreceptory
• tepelná a chladová tělíska v kůži i uvnitř těla
• zjišťují rozdíl mezi teplotou těla a prostředím
• citlivé na teplotu nižší nebo vyšší než je teplota těla
• chladové receptory – v kůži je jich 250 000
• uloženy pod pokožkou blíže povrchu těla
• vyskytují se také ve sliznici rtů, v dutině ústní, nosní, ve spojivce oka,…
• receptory pro teplo – nacházejí se hlouběji ve škáře i v podkožním vazivu
• roztroušeny ve sliznici dýchacího a trávícího ústrojí
• je jich 20x méně než chladových bodů
• nejvíce tepelných receptorů v kůži obličeje a na hřbetu ruky, nejméně v kůži zad

4. Fotoreceptory
• citlivé na světelné záření (tyčinky, čípky)
• smysly: zrak

5. Receptory bolesti (nocireceptory)
• volná nervová zakončení v kůži a vnitřních orgánech
• reagují na všechny silné podněty mechanické, tepelné, elektrické, chemické
• adaptace na bolest téměř chybí (bolest je důležitá, protože upozorňuje na škodlivé

vlivy a umožňuje včasnou reakci na ně)
• jsou ve všech tkáních a vnitřních orgánech (žaludek, játra, cévy, oko, pobřišnice,

mozkové pleny, …)
• bolestivý podnět vyvolává obranné reflexy

Receptor + pomocná (přídatná) zařízení = smyslový orgán (např. oko, ucho)

Receptor + dostředivá dráha + centrum v mozku = smyslový analyzátor

Receptor + dostředivá dráha v mozku + odstředivá dráha + efektor (výkonný orgán) = reflexní
oblouk

2. Chuť
• náš nejprimitivnější smysl
• přináší nejméně informací o okolním světě
• chuťové ústrojí

• receptorem chuti jsou chuťové buňky
• seskupeny v chuťových pohárcích (ty jsou uloženy ve slizničním epitelu na papilách jazy-

ka, ve sliznici měkkého patra a zadní stěně hltanu)
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Jazyk (výřez)
• jejich podráždění je vyvoláno látkami rozpuštěnými ve vodě a ve slinách
• 10 000 chuťových pohárků na jazyku dospělého člověka (ve stáří chuťových pohárků

ubývá)

Chuťový pohárek v jazyku
• rozlišujeme 4 základní chuťové pocity => 4 druhy chuťových buněk (chemoreceptorů), ty

jsou na jazyku rozděleny
• hrot jazyka – receptory pro sladko
• okraje jazyka – receptory pro slano a kyselo
• kořen jazyka – receptory pro hořkou chuť

Jazyk se zónami vnímání chuti (pohled shora)

Vzruchy jsou vedeny do centra chuti v temenním laloku mozkové kůry. Výsledná chuť je kom-
binací podráždění jednotlivých chuťových buněk. Pálivá chuť pikantní stravy vzniká stimulací
nervových zakončení v jazyku citlivých na bolest.
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3. Čich
• vnímání těkavých látek ve vzduchu
• čichové ústrojí

• čichové buňky = čichový receptor
• jsou tyčinkovitého tvaru s vláskovými výběžky, uloženy v čichovém políčku (ve sliznici

stropu dutiny nosní)

Čichová sliznice (průřez)
• plocha 2,5 – 3 cm2

• drážděny jsou plynnými látkami obsaženými ve vdechovaném vzduchu
• sedm základních pachů – kafr, pižmo, květinová vůně, kořenitá vůně, éterická vůně, čpavý

a hnilobný pach
• čichové vnímání má rychlou adaptaci (snížení citlivosti vůči podnětu při jeho delším

působení) – i nepříjemný pach po delší době vnímání snižuje
• při rýmě čichové vnímání potlačeno (zduřelá sliznice dutiny nosní) => čichové buňky kryty

vrstvou hlenu
• při hladu se čichové vnímání zvyšuje
• informace z čichových receptorů jsou vedeny čichovým nervem otvory v čichové kosti a

vstupují do čichového centra v blízkosti spánkového laloku

4. Zrakové ústrojí
• je citlivé na elektromagnetické vlnění o vlnové o délce 400 – 750 nm (viditelné světlo)
• barvy spektra jsou promíchány a dohromady tvoří bílé světlo, barvy se oddělují jen v podobě

duhy nebo se spektrum tvoří při průchodu světla světelným hranolem
• elektromagnetické záření se v oku transformuje na nervové signály
• umožňuje vnímání světla, barev, velikosti, tvaru a vzdálenosti předmětů
• nejdůležitější čidlo pro orientaci v prostoru (u člověka)
• orgánem zraku je oko

• složeno z oční koule a přídatných orgánů
• vzniká v embryonálním vývoji jako vychlípenina mezimozku
• tato vychlípenina se dotkne povrchového ektodermu, vchlípením se přemění v oční

pohárek, ektoderm vytvoří v místě dotyku základ čočky a z vnitřní vchlípené stěny se
vyvine sítnice
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4.1. Oční koule (bulbus oculi)
• uložena v očnici v tukové tkáni (ochrana oka před poškozením)
• v hrotu očnice otvory; tudy vystupuje zrakový nerv a žíly a vstupuje tepna (přivádí krev pro

celé oko) a nervy pro okohybné svaly a pro další drobné svaly oka
• má přibližně kulovitý tvar

4.1.1. Stěna oční koule
• třívrstevná
• vnější vrstvu tvoří bělima a rohovka
• střední vrstva je cévnatka
• vnitřní vrstva sítnice

Vrstvy oka

Okem (řez)

Bělima (sclera)

• asi 4/5 povrchu oční koule
• tuhá bílá vazivová blána (u malých dětí namodralá, ve stáří nažloutlá od usazených kapének

tuku)
• tloušťka 0,4 – 2 mm
• do bělimy se upínají okohybné svaly, vzadu ji prostupuje zrakový nerv
• vpředu přechází v průhlednou rohovku
• udržuje tvar oční koule

Rohovka (cornea)

• je silná oční čočka s pevným ohniskem
• představuje 2/3 optické práce oka
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• ve středu oka je silná pouze 0,5 mm, u bělimy má sílu 1 mm
• na povrchu má epitelovou vrstvu, na ní je jemný slzný povlak (bez slz by epitel ztratil

průhlednost a stal se matným)
• 1/5 povrchu oční koule
• není prostoupena cévami (=> čirá), je však inervována (hodně otevřených nervových

zakončení => vnímání bolesti)
• pod rohovkou je přední oční komora
• z profilu více vyklenutá než bělima
• nepravidelné zakřivení rohovky způsobuje, že je předmět rozmazaný (astigmatismus)

Cévnatka (chorioidea)

• ve střední vrstvě oka
• vpředu přechází v řasnaté tělísko a duhovku
• velké množství cév (zásobují sítnici, výživa oka) a hnědých pigmentových buněk =>

hnědočervená barva
• pigmentová vrstva pohlcuje světelné paprsky a zabraňuje jejich zpětnému odrazu (zamezuje

vzniku rozmazaných obrazů)

Řasnaté tělísko (corpus ciliare)

• val z hladkého svalstva, svými stahy dovedou způsobovat akomodaci čočky
• na povrchu četné výběžky s tenkými vlákny, na nich je zavěšena čočka
• z krve protékající vlásečnicemi se tvoří komorový mok (vznikl z krevní plazmy)

Duhovka (iris)

• má tvar mezikruží, uprostřed je kruhovitý otvor – zornice (pupilla, panenka, zřítelnice)
• paprsčitě a kruhovitě uspořádané hladké svaly v duhovce způsobují rozšíření nebo zúžení

zornice (tento reflex vyvolán různou intenzitou světla; centrum zornicového reflexu je ve
středním mozku)

• v duhovce jsou pigmentové buňky (jejich množství a hloubka určují barvu – při malém
množství a hlouběji uloženém pigmentu je modrá až šedá, větší množství a víc nahoře –
zelená, hnědá až tmavohnědá; při albinismu chybí pigment úplně a duhovkou prosvítá čer-
vená barva cévnatky; u novorozenců se objevuje více pigmentu až po několika měsících,
proto mívají světlé oči)

• pigmentová vrstva zabraňuje, aby světlo pronikalo jinudy než zornicí

Sítnice (retina)

• vlastní světločivný systém oka
• obraz na sítnici se zobrazuje ostrý, zmenšený, obrácený
• nejvnitřnější vrstva oční koule pokrývá zadní 2/3 její vnitřní plochy
• při prohlížení očním zrcátkem (oftalmoskopem) je vidět tzv. oční pozadí oranžové až červené

barvy, v němž je síť drobných tepen a žil
• v místě, kde se spojují vlákna zrakového nervu, je bělavá slepá skvrna – chybí světločivné

buňky => nevzniká obraz
• asi 4 mm zevně od ní je žlutá skvrna – místo nejostřejšího vidění, největší koncentrace čípků
• při sledování nějakého předmětu se oči pohybují tak, aby se obraz promítl na žluté skvrně
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• je to jemná několikavrstevná blána
• neurity poslední vrstvy se sbíhají ke slepé skvrně a vytvářejí zrakový nerv
• pod pigmentovou vrstvou smyslové buňky sítnice – tyčinky a čípky (= vlastní receptorové

buňky pro vnímání světla – fotoreceptory)

Tyčinky a čípky
• výběžky těchto světločivých (fotosenzitivních) buněk pojeny s několika vrstvami nervových

buněk
• tyčinky

• umožňují vidění za šera a za tmy
• je jich 130 000 000
• mnohem citlivější na světlo než čípky, ale nerozlišují barvy
• uloženy v okrajových částech sítnice, nejsou vůbec ve žluté skvrně
• činnost tyčinek umožňuje zraková červeň (rhodopsin), která je v nich uložena
• rhodopsin vzniká kombinací vitamínu A a bílkoviny opsinu
• citlivost očí závisí na množství rhodopsinu
• vlivem světla se rhodopsin rozkládá a vzniká zraková žluť, která je derivátem vitamínu A
• tyčinky reagují jen na světlo, když obsahují rhodopsin; jeho úbytek snižuje citlivost tyčinek

na světlo => tyčinky přes den vyřazeny z funkce
• ve tmě se rhodopsin znova obnovuje, ale jeho obnova je pomalejší než štěpení
• neschopnost adaptace sítnice na změnu světla se nazývá šeroslepost (hemeralopie)
• člověk s šeroslepostí vidí ve tmě trvale tak, jako zdravý člověk při přechodu ze světla do

tmy, než se dostaví adaptace; vada je způsobena nedostatkem vitamínu A
• čípky

• umožňují rozlišování barev (barevné vidění)
• jsou soustředěny ve žluté skvrně
• slouží pro vidění za dne, protože ke svému podráždění potřebují značné osvětlení
• je jich 7 000 000
• rodopsin v čípcích – vitamín A se kombinuje se třemi různými opsiny, každý ze vzniklých

pigmentů je citlivý na jednu ze tří základních barev spektra – zelenou, červenou a modrou;
různým kombinováním těchto barev vznikají různé barevné vjemy v mozku

• schopnost rozeznávat barvy = barvocit
• někteří lidé, zejména muži, trpí dědičnou poruchou barevného vidění - barvoslepost (dal-

tonismus)
• nejznámější je částečná barvoslepost, při které je porušeno vnímání zelené a červené

barvy
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Sítnice (řez)

4.1.2. Oční komory

• přední oční komora (mezi rohovkou a duhovkou) a zadní oční komora (mezi duhovkou a
čočkou)

• poměrně malé prostory vyplněné komorovým mokem
• mezi čočkou a sítnicí poměrně velká dutina, která obsahuje průhledný rosolovitý sklivec

(corpus vitreum) – zajišťuje pevnost a pružnost oka a zachovává kulovitý tvar oční koule

4.1.3. Optická soustava oka

• tvoří ji rohovka, komorová voda, čočka a sklivec
• umožňují ostré zobrazení předmětů
• největší význam čočka

Čočka (lens)

• průhledná elastická jemná dvojvypuklá (bikonvexní) spojka
• tahem závěsných vláken řasnatého tělíska je zplošťována
• při ochabnutí závěsného aparátu se čočka více vyklene => tím se zvětší její lomná schopnost

(refrakce)
• optická schopnost čočky se udává v dioptriích
• funkcí čočky je lámat paprsky tak, aby se sbíhaly na sítnici
• svým základním tvarem je čočka přizpůsobena ostrému zobrazování předmětů

vzdálenějších víc než pět metrů (při pozorování bližších předmětů se čočka zakřivuje – ako-
modace)

• omezená hranice akomodace => paprsky z předmětu ležícího příliš blízko nelze na sítnici
již soustředit => nevidíme ostře

• bod ležící nejblíže oku, který ještě můžeme ostře vidět = blízký bod (punctum proximum)
• blízký bod v dětství od oka vzdálen asi 8 cm, s postupujícím věkem čočka ztrácí pružnost a

tím i schopnost akomodace => staří lidé tedy nevidí ostře blízké předměty
• tato porucha vidění se nazývá stařecká dalekozrakost (presbyopie)



Smyslová soustava

108

Zrakový nerv

Poruchy lomivosti světla (refrakční vady)

• nejběžnější jsou krátkozrakost (myopie) – porucha, při níž člověk blízké předměty vidí ostřeji,
než vzdálené => světelné paprsky vzdálených předmětů se sbíhají před sítnicí; náprava
čočky rozptylky

• dalekozrakost (hypermetropie) – porucha, při níž vzdálené předměty se zobrazují ostřeji,
než blízké => vzdálené předměty se zobrazí na sítnici, blízké by se zobrazily za sítnicí;
náprava čočky spojky

Refrakční vady oka
• astigmatismus – rohovka není souměrně vyklenutá, bývá nepravidelného tvaru => paprsky

jsou nepravidelně soustřeďovány na sítnici => neostré a deformované vidění; náprava cylin-
drické čočky

4.2. Zorné pole a binokulární vidění
• část okolního prostředí, kterou vidíme, aniž bychom museli pohnout hlavou nebo očima =

zorné pole
• okohybné svaly nastavují oční koule vždycky tak, že nejdůležitější část zorného pole se

zobrazuje ve žluté skvrně
• i když se na předmět díváme oběma očima, vidíme ho jen jako jeden předmět; je to tím, že

vnitřní části zorných polí obou očí se překrývají, a proto obrazy v  této části zorného pole
splynou v obraz jediný (binokulární vidění), který vidíme prostorově
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4.3. Přídatné orgány oka
• jsou to okohybné svaly, víčka, spojivka a slzné ústrojí

4.3.1. Okohybné svaly
• příčně pruhované
• rozeznávají se 4 přímé svaly (horní, dolní, zevní a vnitřní) a dva šikmé (horní a dolní)
• pohybují oční koulí tak, aby obraz pozorovaného předmětu se promítal na sítnici ve žluté

skvrně
• obě oči sledují stejný směr
• při poruše jejich koordinace se objevuje šilhání (strabismus)

4.3.2. Víčka
• zpředu chrání oko horní a dolní víčko
• podkladem víček je kruhový sval oční, který přibližuje víčka a uzavírá štěrbinu oka
• volné okraje víček opatřeny řasami, do jejichž pochvy ústí mazové žlázy
• jejich zánět je bolestivý a nazývá se ječné zrno (hordeolum)

4.3.3. Spojivka (tunica conjunctiva)
• tenká vazivová blána, vystýlá vnitřní plochu víček a přechází na přední část bělimy; končí

na okraji rohovky
• pokrývá vnitřní plochu víček a kryje přední část bělimy až k rohovce
• sytě růžové barvy
• infekce, prudké ozáření nebo prach mohou vyvolat její překrvení

4.3.4. Slzné žlázy
• jsou umístěny nad vnějším koutkem
• ústí více vývody do spojivkového vaku
• slouží ke zvlhčování přední stěny oka a k ochraně před infekcí
• slzy jsou sekretem slzné žlázy (glandula lacrimalis),která je uložena při horním zevním okraji

očnice
• zvýšenou produkci slz vyvolává cizí těleso v oku, radost, smutek
• pohyby víček jsou slzy roztírány a přebytek se dostává k vnitřnímu očnímu koutku; odtud

odvodnými slznými cestami odtékají slzy do dutiny nosní
• funkce slz – baktericidní (lyzozym), zvlhčují oční kouli, odstraňují nečistoty
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Slzné ústrojí

4.4. Oko jako zrakový analyzátor
Světelné paprsky, které projdou optickou soustavou oka, dopadají na sítnici a projdou všemi
jejími vrstvami. Podráždí zde tyčinky a čípky, které jsou vlastními fotoreceptory. Z nich přechází
vzruch na nervové buňky sítnice a jejich vlákny na zrakový nerv. Uvědomění obrazu nastane
tehdy, kdy se dostanou vzruchy zrakovým nervem do korového zrakového centra.

5. Sluchové ústrojí
• vyvinulo se až u živočichů žijících na souši
• u člověka má největší význam pro interindividuální komunikaci při navazování vztahů ve

společenském prostředí
• velký význam pro rozvoj myšlení, citového života, poskytuje estetické zážitky (poslech hud-

by, recitace,…)
• na základě sluchu se vytvořila řeč jako sluchový reflex => dítě, které od narození neslyší,

se samo mluvit nenaučí

5.1. Ucho (auris)
• ucho reaguje na tlak vykonávaný molekulami vzduchu => patří mezi mechanoreceptory, je

ze všech nejcitlivější
• je receptorem sluchového analyzátoru
• slouží k rozlišování zvukových vln
• člověk slyší 16 – 20 000 kmitů (16 Hz – 20 kHz) za sekundu; frekvenci vnímáme jako výšku

zvuku
• horní hranice se s věkem snižuje
• dělí se anatomicky i funkčně na tři části

Vnější zvukovod

5.1.1. Zevní (vnější) ucho (auris externa)
• pracuje jako přijímač
• skládá se z boltce a zevního zvukovodu
• boltec slouží k zachycování zvukových vln

• podkladem boltce je elastická chrupavka pokrytá kůží, v jejímž podkožním vazivu chybí
tuk
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• dolní konec boltce tvoří ušní lalůček a do něj již chrupavka nezasahuje
• zevní zvukovod

• jeho průběh je zakřivený
• kůže, která pokrývá zvukovod, obsahuje četné mazové žlázy; produktem těchto žláz je

žlutohnědý ušní maz (voskovitá hmota, která chrání kůži před vysoušením a olupováním)
• vede zvukové vlny až k bubínku

• bubínek (membrana tympani)
• velmi pružná vazivová blána
• rozhraní (tvoří vzduchotěsnou bariéru) mezi zevním a středním uchem
• má průměr 10 mm a tloušťku 0,1 mm, plochu 50 – 90 mm2

• na jeho zevní stranu přechází tenká kůže zvukovodu, střední vrstva je vazivová a vnitřní
vrstva je pokračováním slizniční výstelky bubínkové dutiny

• zvukové vlny přicházející zvukovodem, narážejí na bubínek a rozkmitávají jej

Vnější ucho

5.1.2. Střední ucho (zesilovač, auris media)
• malý štěrbinovitý prostor v kosti spánkové (dutina bubínková), která souvisí s četnými

dutinkami v bradavkovém výběžku kosti spánkové
• vpředu Eustachovou trubicí spojen s nosohltanem

• úzký, 4 cm dlouhý kanál, naplňuje střední ucho vzduchem
• při polykání se otevírá, vpouští do dutiny středoušní vzduchovou bublinu a tím vyrovnává

tlak vzduchu před bubínkem a za ním
• při zánětu nosohltanu se může tudy zanést infekce do středního ucha
• zduřelá sliznice (u silné rýmy) může též uzavřít ústí Eustachovy trubice => nastane

dočasná nedoslýchavost
• jsou zde tři sluchové kůstky, které jsou navzájem kloubně spojeny – kladívko, kovadlinka,

třmínek
• kladívko leží jedním koncem na bubínku, druhým kloubně spojeno s kovadlinkou
• kovadlinka spojena s třmínkem
• báze třmínku je připojena na oválné okénko na rozhraní středního a vnitřního ucha
• sluchové kůstky převádějí kmitání bubínku na oválné okénko a přitom zmenšují amplitudu

zvukových vln a tím zvětšují jejich energii 20 – 30x (to je způsobeno nepoměrem mezi
plochou bubínku a malou ploškou třmínku a oválného okénka, tj. 3 mm2), protože malá
energie by nestačila na rozkmitání tekutiny ve vnitřním uchu
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Kosti středního ucha

5.1.3. Vnitřní ucho (vysílač, auris interna)

• ohraničeno pevným kostěným pouzdrem v kosti skalní zvaný kostěný labyrint; v něm je
uložen blanitý labyrint a prostor mezi nimi vyplňuje čirá tekutina – zevní míza (perilymfa)

Kostěnný labyrint
• kostěný labyrint

• skládá se z předsíně (vestibulum), tří polokruhových kanálků a hlemýždě (cochlea)
• v kostěné stěně je okénko oválné a okrouhlé; jejich blanité výplně oddělují perilymfu od

dutiny bubínkové
• v předsíni je váček vejčitý a kulovitý

• s vejčitým váčkem spojeny tři blanité polokruhové trubičky, které začínají baňkovitým
rozšířením (ampula)

• na kulovitý váček je připojen blanitý hlemýžď
• uvnitř blanitého labyrintu je endolymfa (je jiného iontového složení než perilymfa)
• blanitý hlemýžď nevyplňuje kostěný hlemýžď úplně; odděluje v celé jeho části s výjimkou

hrotu dvě chodbičky – patro předsíňové a patro bubínkové
• obě patra jsou vyplněny perilymfou, uprostřed mezi nimi je blanitý hlemýžď

• hlemýžď má dva a půl závitu; jeho spodní stěnu tvoří bazální membrána složená
z příčně napjatých vláken nestejné délky, která se rozkmitávají podle různých
kmitočtů

• na začátku jsou nejkratší vlákna, a proto se zde přijímají vysoké tóny; hluboké tóny
jsou zachycovány až ve vrcholu hlemýždě
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Závit hlemýždě (řez)
• na bazální membráně jsou umístěny vláskové buňky Cortiho orgánu - rozprostírají

se od vrcholu až k bázi hlemýždě, na jejich těle začínají vlákna sluchového nervu
• nad Cortiho ústrojím se volně vznáší krycí membrána

Cortiho orgán

5.2. Ucho jako sluchový analyzátor
• kmitání bubínku se přenáší na sluchové kůstky
• třmínek rozkmitá oválné okénko a tím se rozechvěje perilymfa
• vlnění perilymfy rozkmitá endolymfu a to rozechvěje bazální membránu Cortiho orgánu

v určitém jejím úseku podle výšky tónu
• toto chvění způsobí, že buňky Cortiho orgánu narážejí svými vlásky na krycí membránu, a

tím se podráždí
• vzruchy, které přitom vzniknou, jsou vedeny vlákny sluchového nervu do jader v prodloužené

míše
• odtud pokračuje sluchová dráha přes talamus do centrálního korového analyzátoru ve

spánkovém laloku
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Proces slyšení

6. Ústrojí rovnovážné (statokinetické)
• kromě sluchového ústrojí je ve vnitřním uchu i ústrojí rovnovážné (statokinetické)
• nazývá se též ústrojí vestibulární vzhledem k uložení ve vestibulu vnitřního ucha
• podle funkce se dělí na čidlo statické (pro vnímání polohy) a čidlo kinetické (vnímání pohybu)

6.1. Čidlo statické
• ústrojí pro vnímání polohy je ve vejčitém a kulovitém váčku
• v těchto blanitých útvarech jsou malá políčka s vysokými epitelovými buňkami, které mají

na volném konci jemné vlásky
• nad nimi je větší množství vápenatých krystalků (otolity, statokonie)
• při změně polohy hlavy se vlivem gravitace krystalky posunou a tím nastane změna tlaku

a tahu na vlásky smyslových buněk
• smyslové buňky jsou drážděny statokoniemi vlivem gravitace, i když se hlava nepohybuje
• část vláken statického nervu jde přímo do mozku
• informace ze statického čidla mají význam pro nepodmíněně reflexivní regulaci napětí

antigravitačních svalů a koordinaci pohybů hlavy a očí
• k udržení rovnováhy těla a vzpřímeného postoje

6.2. Čidlo kinetické
• je uloženo v ampulách polokruhových chodbiček
• v každé ampule je vyvýšenina s vysokými buňkami opatřenými dlouhými vlásky
• podnětem pro jejich podráždění je rotační pohyb hlavy, který uvede endolymfu do pohybu
• pohybem endolymfy se vychýlí vlásky smyslových buněk a buňky se podráždí
• čidlo statokinetické řídí napětí kosterních svalů, a to nejen podle polohy hlavy, ale i podle

jejích pohybů; při jeho silném dráždění vzniká pocit nevolnosti (kinetóza)
• poskytuje stálou a uvědomělou orientaci člověka v prostoru
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Vnitřní ucho
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Chapter 9. Svalová soustava
1. Úvod
• spolu s kostrou tvoří pohybovou soustavu
• zajišťuje pohyb jednotlivých částí těla (hlavy, krku, …)
• kosterní svalstvo zajišťuje pohyb celého těla (lokomoce)
• hladké svalstvo zajišťuje pohybovou aktivitu vnitřních orgánů těla
• kosterní svalstvo tvoří 40 % hmotnosti těla, hladké svalstvo 3 % hmotnosti
• u člověka přiližně 643 svalů
• u člověka 3 typy svalů:

1. Kosterní (příčně pruhovaný)
• ovládány vůlí
• spolu s kostmi a šlachami odpovídá za všechny formy volního pohybu (chůze, …)
• zapojuje se též do automatických reakcí (reflexy)

2. Hladký sval
• způsobuje pohyby vnitřních orgánů
• jeho pohyb nezávisí na činnosti naší vůle, tozn. není pod vědomou kontrolou mozku,

ale je odpovědný např. za trávicí procesy, kde např. podmiňuje kontrakce střev (peri-
staltiku), které posouvají potravu, nebo pohyby močového měchýře

• základní stavební jednotkou je jednojaderná vřetenovitá buňka
3. Srdeční sval

• tvoří strukturu srdce
• stavba obdobná jako u kosterního svalu, ale svalová vlákna jsou krátká, tlustá a tvoří

hustou síť spojenou můstky (komisury)
• kontrakce srdce jsou výsledkem impulsů vysílaných z tkání uvnitř srdce, následkem

těchto impulsů je krev přečerpávána do krevních cév

2. Stavba kosterního svalu
• základní stavební jednotkou kosterního svalu jsou svalová vlákna (myofibrily)

• průměr 20–150 mikrometrů, délka 0,5–20 cm
• jsou mnohojaderná, vznikla z více svalových buněk rozpuštěním přepážek

• snopečky – 10–1000 svalových vláken spojených řídkým vazivem (vazivo obsahuje cévy
a nervy)

• snopce – spojení snopečků
• sval (musculus) – soubor všech snopců navzájem spojených vazivem

• svalová povázka (fascie) – tenký vazivový obal na povrchu svalu
• svalové bříško (svalová hlava) – nejširší část svalu
• na obou koncích přechází sval ve šlachy (zajišťují pevné připojení svalu ke kostem)

• mezi myofibrilami je glykogen (uhlohydrát, „zásoba svalového paliva“) a mitochondrie (v nich
se živiny spalují za přítomnosti kyslíku, vzniká tak energie, která se uskladňuje v podobě
ATP)

• ke každému svalovému vláknu vede nervové vlákno, které v případě potřeby uvádí sval do
pohybu
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• vůlí ovládaný pohyb je vyvolán vzruchy vysílanými z mozkové kůry k opačné straně těla,
míchou dolů a prostřednictvím motorických nervů ke kosterním svalům

• v cytoplazmě svalového vlákna jsou podélně uloženy myofibrily
• jsou tvořeny myozinem (silný filament - dvojlomná (anisotropní) bílkovina) a aktinem (slabý

filament - jednolomná (isotropní) bílkovina) => pod mikroskopem vytvářejí pruhovaný vzhled
• sarkomery – válcovité úseky myofibrily, které umožňují smršťování svalu

Svalový stah (kontrakce):
• motorickou jednotku tvoří motorický neuron, nervosvalová ploténka a příslušná svalová

vlákna; protože neuron má hodně nervových zakončení, může inervovat více svalových
vláken

• nervosvalová ploténka – místo, kde se koncová vlákna motorického neuronu připojují ke
svalovému vláknu
1. Po motorickém nervovém vlákně přichází podnět (elektrický impuls) pro svalový stah
2. Jakmile nervový vzruch dospěje na konec nervového vlákna, způsobí vylití mediátoru

(acetylcholin) do štěrbiny nervosvalové ploténky
3. Dojde ke vzniku akčního potenciálu na svalovém vlákně a k uvolnění Ca2+ z biomembrán

endoplazmatického retikula => svalový stah (zkrácení myofibrily) – myozin se nasouvá
na aktin => nastala zvýšená koncentrace Ca2+ iontů mezi aktinem a myozinem

4. Dochází ke štěpení molekul ATP za přítomnosti Ca2+

Natažení svalu:
• aby mohl sval relaxovat, musí se uvolnit enzymy, které acetylcholin neutralizuje
• Ca2+ ionty se vážou zpět do biomembrán endoplazmatického retikula
• vazby mezi myozinem a aktinem se uvolní

Svalová únava:
• nastává při namáhavé a dlouhotrvající práci
• možné příčiny:

• vyčerpání zdrojů energie (ATP)
• nahromadění zplodin metabolismu (kyseliny mléčné)
• nedostatek kyslíku (útlum činnosti mozkové kůry) => zmenšování až vymizení stahů

• svalová únava je pro organismus ochranou; objeví se dříve než dojde k vyčerpání energet-
ické rezervy => chrání organismus před poškozením

• odstranění únavy – odpočinek (pasivní – klid, masáž, výživa; aktivní – zaměstnání jiných
svalových skupin)

• atrofie – úbytek svalové hmoty

2.1. Chemické složení svalu
• anorganické látky - 70–75 % vody, ionty Ca2+, K+, Na+

• organické látky - bílkoviny – aktin a myozin (stah svalu), myoglobin (je to svalová bílkovina,
která obsahuje složku „hem” pro vázání kyslíku), glukóza, glykogen (zdroj ATP), ATP,
kreatinfosfát (význam pro energetický metabolismus)
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3. Názvosloví svalů
1. Podle funkce:

• ohybače – flexory
• natahovače – extenzory
• přitahovače – adduktory
• odtahovače – abduktory
• svěrače – sfinktery
• rozvěrače – dilatátory

2. Podle směru svalových snopců:
• svaly přímé
• svaly šikmé
• svaly příčné

3. Podle krajiny, kde leží:
• např. sval spánkový, prsní, čelní

4. Podle počtu hlav:
• dvojhlavý
• trojhlavý
• čtyřhlavý

Sval dvouhlavý
5. Podle tvaru

• sval dlouhý, sval krátký, sval plochý, sval okružní (kruhový), deltový, kosočtverečný,
pilovitý, trapézový, vřetenovitý

Typy svalů
6. Podle vzájemné činnosti

• svaly se navzájem doplňují => jeden pohyb je způsoben více svaly
• synergisté – svaly, které spolupracují (podílejí se na jednom určitém pohybu)
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• antagonisté – svaly, které způsobují opačný pohyb, tj. pracují proti sobě (dvojhlavý, tro-
jhlavý)

Antagonistické svaly pohybující předloktím

Svalová činnost
• sval plní svou funkci tím, že vyvíjí tažnou sílu => jeden konec musí být pevný (fixovaný)

=>na druhém konci se pak projeví tah
• často svaly pracují v páru: kontrakce jednoho svalu působí proti kontrakci druhého svalu –

kontrakce druhého svalu může vracet pohybovanou část těla do původní polohy
• např. dvojhlavý sval pažní (biceps) ohýbá při stahu kloub a přitahuje kost loketní ke kosti

pažní (přitom se druhý sval pasivně natahuje)
• proto se biceps označuje jako ohybač (flexor)
• relaxace (uvolnění) bicepsu dovoluje, aby se předloktí vrátilo do původní polohy (gravitační

silou)
• jestliže držíme paži v horizontální poloze, musí se předloktí do původní polohy vrátit silou
• tento pohyb způsobuje jeho antagonista = trojhlavý sval pažní (triceps) – natahovač (exten-

zor)

Šlachy
• spojují aktivní část svalu s částí těla (většinou kostí), kterou má uvést do pohybu
• jsou tvořeny pojivovou tkání, která svazuje snopce svalových vláken dohromady
• spojují se a pokračují mimo sval jako velmi pevné a nepružné provazce
• mají velmi málo nervových zakončení
• na jednom konci se formují ze svalového bříška, na druhém konci jsou pevně spojeny

s cílovou kostí
• většinou se nacházejí tam, kde je větší množství kloubů a kde se pohybují na relativně

malém prostoru
• šlachy na kotníku a na zápěstí jsou uzavřeny v pochvách, takže se mohou pohybovat hladce

a bez tření nebo nebezpečí odírání (abraze)
• šlachová pochva – obal s dvojitou stěnou => izolace, ochrana, mazání šlachy
• prostor mezi dvěma vrstvami šlachové pochvy je vyplněn tekutinou, po níž tyto vrstvy lehce

kloužou
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4. Přehled kosterního svalstva
4.1. Svaly hlavy
• v obličeji, začínají na kosti nebo v kůži, upínají se do kůže
• dávají obličeji výraz

1. Čelní sval – příčné vrásky, svrašťuje čelo, vytahuje obočí nahoru
2. Týlní sval – začíná na šupině týlní kosti; vyrovnává vrásky na čele
3. Kruhový sval oční – zavírá oční štěrbinu (svěrač), tvoří podklad víček
4. Sval tvářový (trubačský) – podklad tváře
5. Velký sval lícní (sval smíchu) – zdvíhá ústní koutek
6. Sval bradový
7. Svaly pohybující rty a nosními křídly
8. Sval smíchový
9. Zevní sval žvýkací
10.Spánkový sval

Hlava (pohled zepředu)

4.2. Svaly krku
1. Zdvihač hlavy – začíná na rukojeti kosti hrudní a klíční; upíná se na bradavkovém výběžku

kosti spánkové; zvedá obličej a otáčí hlavou do stran
2. Podkožní sval – brání tvoření kožních řas při pohybech hlavy
3. Nadjazylkové svaly – tvoří dno dutiny ústní, zvedají hrtan
4. Podjazylkové svaly – tvoří dno dutiny ústní

4.3. Svaly trupu
A. Svaly hrudníku

1. Velký sval prsní – zdvihá žebra; pomocný dýchací sval; přitahuje paži k hrudníku
2. Malý sval prsní – pod velkým; účast při vdechu
3. Sval podklíčkový – přitahuje ramena
4. Přední sval pilovitý – začíná na žebrech, upíná se na lopatce, oddaluje lopatku, zdvihá

žebra => dýchací sval
5. Vnější (zvedají žebra) a vnitřní (pokles žeber) mezižeberní svaly
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6. Bránice – plochý sval, odděluje dutinu hrudní a břišní; střed tvoří plochá šlacha; otvory
pro aortu, jícen, dolní dutou žílu, dýchací sval

B. Svaly břicha
1. Přímý sval břišní – podélně rozdělen vazivovou přepážkou, vodorovně rozdělen 3

příčkami šlach; umožňuje předklon; břišní lis
2. Zevní a vnitřní šikmý sval břišní – účastní se předklonu a rotace trupu; břišní lis
3. Příčný sval břišní – v nejhlubší vrstvě svalů; účast v břišním lisu
4. Čtyřhranný bederní sval – podél páteře, napřimuje páteř; uklání trup

C. Svaly zad
1. Sval trapézový (kápovitý)
2. Sval rombický – pod kápovitým, přitahuje lopatku
3. Široký sval zádový
4. Vzpřimovač páteře – podél páteře ve vnitřní vrstvě => rotace trupu; napřímení páteře

4.4. Svalstvo končetin
A. Svaly horní končetiny

1. Deltový sval
2. Dvojhlavý sval pažní (biceps) – 2 začátky (hlavy); ohýbá paži v loketním kloubu => flexor
3. Trojhlavý sval pažní (triceps) – jedna hlava začíná na lopatce, 2 hlavy na pažní kosti;

natahuje paži => extenzor
4. Svaly předloktí – více svalů v několika vrstvách => pohyby předloktí, ruky, prstů

a. hřbet – natahovače (extenzory) – zápěstí ruky
b. dlaňová strana – ohybače (flexory) zápěstí, ruky

5. Svaly ruky
• leží pouze na dlaňové straně

1. 4 svaly palcové – odtahují, přitahují, ohýbají palec a umožňují jeho opozici
2. Svaly malíkové – ohyb, odtažení, přitažení malíčku
3. Mezikostní svaly – mezi zápěstními kostmi (přitahují a odtahují prsty)
4. Červovité svaly – pohybují prsty

B. Svaly dolní končetiny
1. Sval bedrokyčelní (vnitřní sval) – ohýbá a vytáčí stehna ven, předklání trup
2. Hýžďové svaly – velký, střední, malý – vzpřimují postavu, stoupání, skákání
3. Čtyřhlavý sval stehenní – 1 hlava začíná na pánvi, 3 hlavy na kosti stehenní; upíná se

k drsnatině holenní kosti; jeho šlacha uzavírá čéšku; natahuje koleno
4. Dvojhlavý sval stehenní – upíná se na lýtkovou kost
5. Krejčovský sval (dlouhý sval stehenní) – nejdelší v těle
6. Sval poloblanitý – ohyb a rotace kolena
7. Sval pološlašitý – ohyb a rotace kolena
8. Svaly bérce

a. přední strana – natahovače nohy (sval přední holenní)
b. zadní strana

• ohybače bérce a chodidla
• trojhlavý sval lýtkový – chůze, vzpřímený postoj
• sval chodidlový
• ohybače prstů
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9. Svaly nohy

Svaly lidského těla (pohled zepředu)
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Chapter 10. Termoregulace
1. Úvod
• je to schopnost organismu udržovat stálou tělesnou teplotu, přestože produkce tepla jeho

příjem a ztráty nepřetržitě kolísají
• ptáci a savci dovedou udržovat teplotu, která bývá vyšší než teplota vnějšího prostředí =>

endotermní (teplokrevní, homoiotermní) živočichové
• vyšší teplota působí na chemické enzymové reakce (pokles teploty vnějšího prostředí

nezpomaluje životní pochody)
• člověk – teplokrevný obratlovec
• endotermie = stálá teplota těla
• teplota člověka během dne kolísá až o 1°C (nejčastěji o 0,5-0,7°C – mezi 36 až 37°C,

nejčastěji v rozmezí 36,4-37,4°C)
• nejnižší teplota – ráno ve 3 hodiny, nejvyšší v 17 hodin
• v játrech po požití bílkovin se teplota zvýší na 40°C

Kolísání teploty během dne

2. Produkce (tvorba) tepla
• je to chemická termoregulace (metabolická termoregulace)

1. Při chemických reakcích v těle
• bazální metabolismus (= klidový metabolismus) – duševní i tělesný klid; 14-18 hodin po

jídle
• metabolismus v játrech – nejteplejší místo v těle – probíhá intenzivní metabolismus

(orgány s intenzivním metabolismem mění svoji teplotu nepatrně)
• metabolismus ve svalech
• metabolismus v ledvinách
• metabolismus v srdci
• metabolismus v mozku
• od těchto metabolismů pochází většina tepla v těle (jedná se o vedlejší produkt metabolis-

mu, krev přebírá vytvořené teplo a přenáší ho k povrchu těla)
• při tělesné práci stoupá produkce tepla
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2. Při vystavení organismu chladu
• nejdříve stoupá svalový tonus (napětí), potom se dostavuje svalový třes (odpověď na

chlad) – třesová termoregulace => tvorba tepla se několikrát zvyšuje (nezávislé na vůli
člověka)

• svalový třes probíhá ve všech kosterních svalech, úkolem je uvolnit co nejvíce energie
ze svalového glykogenu

• zvyšování tvorby tepla svalovou činností řízenou vůlí (netřesová termoregulace –
přecházení, podupávání, přešlapování, tření rukou)

3. Tvorba tepla ovlivněna i hormony
• adrenalin zvyšuje tvorbu tepla

4. Tvorba tepla emocemi
5. Tvorba tepla onemocněním

• teplotní jádro – teplota v tělesných dutinách (vnitřní orgány) málo mění teplotu
• teplotní obal – okrajové části těla, teplota zde kolísá

Rozložení tělní teploty

3. Výdej tepla
• fyzikální termoregulace
• stoupá-li teplota

1. Sáláním
• vyzařování tepla do prostředí (teplota prostředí je nižší než teplota těla, umožněna

rozšířením kožních cév => teplo předá do okolí
• asi 60 % tepelných ztrát

2. Vypařováním
• souvisí s prokrvováním kůže
• pocení – odpařování vody => ochlazování kůže
• asi 25 % tepelných ztrát
• důležité při vyšších vnějších teplotách
• při fyzické práci v teplém prostředí (sekrece potu až 1,6 l/hod) – v suché atmosféře je

většina potu hned odpařena
• zvýšená vlhkost vzduchu brání odpařování potu => způsobí přehřátí organismu
• pocení při vysokých teplotách => dehydratace organismu
• pocení se nezastavuje, neboť termoregulace má přednost před udržováním rovnováhy

vody a solí v těle
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• pocení může vyvolávat nevolnost a emoční stavy
3. Prouděním tepla

• při pohybu těla v chladnějším prostředí nebo pohybem prostředí (vítr, proud vody)
• přebere až 15 % tepla

4. Vedením tepla
• přímý kontakt těla s chladnějším prostředím, předmětem
• převod tepla z povrchu těla do okolního prostředí
• vzduch je špatný vodič tepla => při pokojové teplotě je ztráta asi 1 %

5. Ztracené teplo se musí nahrazovat uvolněním energie z živin
6. Udržování stálé tělesné teploty – souhra tvorby a výdeje tepla (nesmí se změnit teplota

jádra těla)

Výdej tepla

4. Řízení termoregulace
• je to řízení tělesné teploty
• v mezimozku jsou čidla tepla (termoreceptory)

1. Uskutečňuje se termoregulačním ústředím (centrem) v hypotalamu (v mezimozku)
2. Do ústředí jsou přiváděny informace z receptorů pro chlad a teplo v kůži
3. Vegetativní nervy řídí vazokonstrikci kožních arteriol a potních žláz
4. Z centra vycházejí podněty ovlivňující svalový tonus (svalové napětí) a vyvolávající svalový

třes
5. Z centra je řízena činnost kosterního svalstva a jater
6. Z ústředí jdou vzruchy do hypofýzy => řídí činnost štítné žlázy (hormon tyroxin) –

dlouhodobé adaptace na chlad
7. Hormony nadledvin (hormon kortisol) – rychlejší reakce na ochlazení

Selhání řídícího centra:
a. podchlazení organismu (hypotermie)

• pokles teploty vnitřních orgánů (jádra)
• teplota pod 24°C => selhání srdce
• silné lokální podchlazení => omrzliny

b. přehřátí organismu (hypertermie)
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• vzestup teploty jádra nad 42°C => nevratné poruchy mozku (neurony poškozeny) => smrt
• úpal – horká lázeň, horký vzduch nasycený vodními parami
• úžeh – intenzivní působení slunečního záření na hlavu

Obranná hypertermie (horečka)
• • reakce organismu na toxiny mikroorganismů, kteří jsou původci onemocnění (toxiny

mikroorganismů působí na termoregulační centrum)
• při infekci, chorobných stavech
• horečka je teplota nad 38°C (tuto teplotu už mikroorganismy nesnášejí)
• zvýšená teplota je 37-38°C
• pyrogeny – látky, které při infekci uvolňují leukocyty; působí změny v termoregulačním

centru => nastaví tělní termostat na vyšší hodnoty
• horečka aktivuje imunitní systém při zdolání infekce
• antipyretika – látky potlačující vznik pyrogenů a tím snižují horečku – acylpyrin (aspirin),

kyselina acetylsalicylová
• horečka přes 41°C může vést ke smrti (poškození neuronů)

• tělesná teplota je ovlivňována i vědomou činností člověka (oblečení, vytápění obydlí,
schoulení v chladném prostředí)

Tvorba a výdej tepla
• u novorozence není termoregulace plně vyvinuta => snadno se přehřeje nebo podchladí;

s rozvojem nervové soustavy se zlepšuje i termoregulace (rozvinuto kolem 1 roku)
• u novorozenců a malých kojenců nejsou svaly dostatečně vyvinuty => netvoří potřebné

množství tepla => teplo vzniká metabolickou aktivitou tzv. hnědého tuku (uložen na zádech
pod lopatkami)

• v hnědém tuku je hodně velkých mitochondrií => tmavé zbarvení tukové tkáně; tato tkáň
je bohatě vybavena enzymatickým aparátem potřebným k oxidaci; v mitochondriích hnědé
tukové tkáně se tepelná energie uvolňuje bez vazby na ATP
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Chapter 11. Trávící soustava
1. Úvod
• soustava trávící se účastní na přeměně látek (metabolismus) spolu se soustavou oběhovou,

dýchací a vylučovací

Trávící soustava se metabolismu účastní

1. Trávením
a. mechanické zpracování potravy – zuby, jazyk (v dutině ústní)
b. chemické štěpení vysokomolekulárních látek obsažených v potravě (bílkovin, cukrů,

tuků) za účasti enzymů a vody na malé molekuly, které procházejí membránami střevních
buněk do krve či mízy

2. Vstřebáváním (resorpce)
• děj, při kterém sliznicí trávícího ústrojí procházejí živiny, vitamíny, minerální látky a voda
• vstřebané látky využije organismus jako

a. zdroj energie
b. stavební látky pro stavbu vlastní živé hmoty

• množství vstřebaných živin není pod kontrolou organismu
3. Odstraňováním nesrtavitelných odpadních látek z organismu

2. Trávící trubice
• začíná dutinou ústní, končí řitním otvorem; na obou koncích je otevřená vzhledem

k vnějšímu prostředí a tak se do těla mohou dostávat nejen živiny, ale i patogenní zárodky

2.1. Složení trávící trubice
1. Sliznice

• vystýlá vnitřek trávící trubice (epitel)
• vlhká, slizká => zvlhčována sekrety drobných slizničních žláz
• zamezuje vstupu mikroorganismů
• žlázový (sekreční) epitel – v některých orgánech, tvoří šťávy (sekrety)
• vstřebávací (resobční epitel)
• povrch sliznice

a. hladký
b. pokrytý řasami a klky (drobné výběžky) => zvětšuje vstřebávací plochu

2. Podslizniční vazivo
• připevňuje sliznici ke svalovině
• je řídké

a. s míznými cévami
b. s krevními cévami
c. s nervy

3. Svalovina
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• hltan + 2/3 jícen + svalovina zevního svěrače řitního = příčně pruhované svaly (ovládané
vůlí)

• zbytek trávící trubice – hladké svalstvo tvoří vnitřní vrstvu = kruhovitě uspořádané svaly
(cirkulární)

• vnější vrstva = podélně uspořádaná svalovina
• svými stahy umožňuje peristaltické pohyby, kterými je potrava posunována

4. Zevní vazivový obal (peritoneum)
• kryje zevní povrch trávící trubice

Stěna trávící trubice (stavba)

2.2. Součásti trávící trubice
1. Dutina ústní
2. Hltan
3. Jícen
4. Žaludek
5. Tenké a tlusté střevo
6. Trávící žlázy
7. Konečník

Orgány a součásti trávícího ústrojí a fáze procesu trávení

3. Dutina ústní (cavum oris)
• je tvořena
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a. patrem – tvrdé (kostěné) a měkké (pohyblivé); měkké při polykání uzavírá nosohltan
b. rty – nemají chloupky, potní ani mazové žlázy, na povrchu krycí epitel bez pigmentu =>

prosvítá krev; podkladem pro rty je kruhový sval ústní (rty do něj vrůstají)
c. tvářemi – tvářový sval, přidržuje sousta, děti mají tukový polštář => sání
d. dásněmi
e. zuby
f. jazykem – pruhovaná svalovina, pohyblivý
g. mandlemi – lymfoidní tkáň

Dutina ústní

3.1. Funkce dutiny ústní
1. Příjem potravy
2. Promísení potravy se slinami
3. Mechanické a chemické zpracování potravy
4. Umožňuje dýchání
5. Umožňuje tvorbu řeči

Dutina ústní je neustále zvlhčována slinami (tisíce drobných žláz ve sliznicích + 3 páry velkých
slinných žláz – vyměšují sliny na podněty – zrakové, čichové, chuťové):

a. příušní slinná žláza – největší; ústí nad 2. horní stoličkou (před uchem)
b. podčelistní slinná žláza – před dolním rtem
c. podjazyková žláza – ústí pod jazykem při uzdičce jazykové

3.2. Sliny (saliva)
• bezbarvá vazká tekutina
• zvlhčují a rozmělňují potravu
• složení: 99 % voda, 0,7 % organických látek (hlen mucin), 0,3 % anorganických látek
• pH 7–8 (pH pod 5,5 uvolňuje se ze zubů vápník)
• organické látky = mucin = hlen => kluzkost soust
• ptyalin = enzym (amyláza) – štěpí ve vodě nerozpustné polysacharidy (škroby) na disacharid

= rozpustná sladká maltóza
• lyzozym = desinfekce, ničení bakterií => sliny jsou antiseptické
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• anorganické látky – soli Ca2+, Na+, K+, PO4
3-

, F (zubní kámen)
• tvorba slin za den – 1 – 1,5 l
• řízení sekrece slin:

• nepodmíněný a podmíněný reflex
• ústředí v prodloužené míše

3.3. Zuby (dentes)
• tvrdé kostní útvary zasazené do lůžek (alveol) v čelistech

Chrup (dentice)

• souhrn zubů v obou čelistech

3.3.1. Funkce zubů

• ukusování potravy
• rozmělňování potravy
• artikulace
• zuby seřazeny do horního a dolního zubního oblouku

3.3.2. Stavba zubu

1. korunka – viditelná část zubu v ústech
2. krček – obklopen dásňovou sliznicí
3. kořen – delší než korunka, zub je jím upevněn v lůžku v čelistní kosti

• ozubice = tuhé vazivo – upevňuje zub v čelistech tím, že vyplňuje štěrbinu mezi kořenem
a zubním lůžkem

3.3.3. Řez zubem

1. Sklovina (email)
• nejtvrdší tkáň v lidském těle
• 98% minerálních látek
• kryje povrch korunky
• kryta tenkou kyselinovzdornou blankou

2. Zubovina (dentin)
• stavbou podobná kosti
• tvořena živými buňkami
• citlivá tkáň na tepelné a chemické podněty (bolest)

3. Zubní dřeň (pulpa)
• dutý střed zubu je vyplněn pulpou (řídké vazivo s krevními cévami, s mízními vlásečnicemi

a s nervovými vlákny – větve trojklaného nervu)
4. kanálkem, který prochází kořenem, vstupují do dřeně cévy a nervy
5. zubní cement – složení podobné kostní tkáni, kryje krček a kořen
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Třenový zub (schematický řez)

Podle funkce a tvaru korunek se dělí zuby na:

a. Řezáky I (dentes incisivi) – dlátovitá korunka, zploštělý kořen, ukusuje sousta; v protilehlých
čelistech pracují jako čepele nůžek

b. Špičáky C (dentes canini) – dlouhý kořen, uchopují a trhají sousta
c. Třenové zuby P (dentes premolares) – 1 kořen, 2 hrboly na korunce, rozmělňují potravu
d. Stoličky M (dentes molares) korunka (4 – 5 hrbolů), 2 – 3 kořeny, rozmělňují potravu

Typy zubů

Vývoj zubů u člověka ve 2 generacích

1. Chrup mléčný = dočasný chrup (první dentice)
• prořezávání (erupce) – mezi 6. – 24. měsícem, 20 zubů, v zubním vzorci (viz. níž,

horizontální čára odděluje horní a dolní oblouk, vertikální čára půlí oblouk) se značí
malými písmeny

Zuby dočasného chrupu

c c
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m2 m1 i2 i1 i1 i2 m1 m2

m2 m1 c i2 i1 i1 i2 c m1 m2

Doba prořezávání dočasného chrupu
• mezi 5. a 6. rokem začíná ubývání kořenů mléčných zubů vlivem tlaku trvalých zubů

(vyvíjejí se pod dočasnými zuby) => kořeny se rozpouštějí a resorbují, vypadávají jen
korunky s krčkem

Dočasný chrup
2. Trvalý chrup (druhá dentice)

• zuby se prořezávají mezi 6. – 25. rokem (zuby moudrosti)

Zuby trvalého chrupu

M3 M2 M1 P2 P1 C I2 I1 I1 I2 C P1 P2 M1 M2 M3

M3 M2 M1 P2 P1 C I2 I1 I1 I2 C P1 P2 M1 M2 M3
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Doba prořezávání trvalého chrupu

Trvalý chrup

Zubní kaz

• ztráta zubů – špatné trávení, snižování čelistí => mění se vzhled obličeje
• vzniká působením bakterií
• na povrchu zubu tvoří organické kyseliny s tak nízkým pH, že dojde k porušení skloviny

3.4. Jazyk (lingua)
• svalnatý orgán (pohyblivý) – příčně pruhované svalstvo, obrací a posouvá potravu
• kořen, tělo, hrot
• uzdička – tenká slizniční řasa – ze spodiny ústní přirůstá ke spodní ploše jazyka
• bělavý povrch jazyka – tvořen odloupaným zrohovatělým epitelem a mikroorganismy (při

onemocnění)
• rozbrázděný jazyk – mají děti s Downovým syndromem
• ve sliznici jazyka jsou slinné žlázy
• ve stěnách bradavek (papil) jsou chuťové pohárky, v nich chuťové buňky => jazyk je sídlo

chuti
• tvorba hlásek (nejdůležitější orgán)
• hmatová a teplotní citlivost
• polykání, žvýkání, sání
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4. Hltan (pharynx)
• 12 – 14 cm
• 3 oddíly:

a. nosohltan (nasopharynx)
b. ústní část (oropharynx) – kříží se dýchací a trávicí cesty
c. hrtanová část (laryngopharynx) ve výšce 6 krčního obratle

Polykání:
• řetězec reflexů
• nevybavuje se v bezvědomí
• první část polykání je ovládána vůlí
• zahajuje se podrážděním kořene jazyka a smyslových receptorů v hltanu
• centrum polykacího reflexu je v prodloužené míše
• posunem potravy za kořen jazyka je akt polykání automatický (reflexně řízen z prodloužené

míchy)
a. uzavře se příklopka hrtanová (brání vniku sousta nebo tekutiny do dýchacích cest) =

zastaví se dýchání => potrava se posunuje z hltanu do jícnu
b. uzavře se nosohltan měkkým patrem

Polykací reflex

5. Jícen (esophagus)
• široký 2,5 cm, zvětšení průchodu při polykání soust
• délka 25 – 28 cm až 32 cm(krční, hrudní, břišní část)
• prochází mezihrudí přepážkou a bránicí
• ústí do žaludku (vstup = česlo – kruhovitý svěrač), někdy dojde k vracení kyselého obsahu

žaludku do jícnu = reflux (v dětství, u starých lidí, po přejezení) – tzv. zpětná peristaltika
• „pálení žáhy“ – okyselování stěn jícnu
• vykonává peristaltické pohyby – posun potravy do žaludku = rytmické kontrakce a relaxace

hladké svaloviny (svaly podélné + okružní)
• tlaková vlna – tvořena peristaltickými pohyby, u jícnu je velká => možný transport sousta

jícnem i v poloze těla hlavou dolů
• pohyb usnadňuje hlen z buněk sliznice (sliznice = mnohovrstevný dlaždicový epitel

6. Žaludek (ventriculus = gaster = stom-
achus)
• je to vakovitě rozšířená trávící trubice
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• svalový vak (podélné, okružní a šikmé svaly)
• objem běžně 1–2 l (někdy i 3 l) – lze pojmout až 5 l
• v horní části žaludku je trochu spolykaného vzduchu (říhnutí)
• uložen:

• v levé části dutiny břišní – pod brániční klenbou
• vpravo od žaludku – játra
• vlevo od žaludku – slezina
• pod žaludkem – slinivka břišní

• části:
• česlo (cardia) – vyústění jícnu (silný svěrač)
• klenba (fundus)
• tělo (corpus)
• vrátník (pylorus) – ústí do dvanáctníku (svěrač); oba svěrače při naplnění žaludek uzavírají

• žaludek je vystlán sliznicí – krytá jednojaderným válcovým epitelem (vchlipuje se do
slizničního vaziva), tvoří trubicovité žlázky (tvoří žaludeční šťávu – za den 1,5-2 l, na jedno
jídlo se vytvoří 0,5 l)

Žaludek a dvanáctník (celkový pohled)

6.1. Žaludeční šťáva
• bezbarvá tekutina
• silně kyselé reakce (170 mmol HCl/1l)
• pH po smíchání s potravou 2–4 (ale i pH 1)
• složení:

• 99 % vody, 1 % rozpuštěných látek
a. enzymy – pepsin, chymozin, žaludeční lipáza
b. HCl
c. v hlenu mucin
d. různé soli

Pepsin

• žaludeční šťávy tvoří pepsin v neúčinné formě jako pepsinogen, z něho účinný pepsin vzniká
působením HCl

• štěpí bílkoviny na rozpustné polypeptidy ve vodě (albumózy a peptony)
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Chymozin (syřidlo)

• sráží mléko v droboučké vločky => zadržuje je v žaludku (důležitý u kojenců)

Žaludeční lipáza

• působí na drobné tukové kapénky v mléce (na emulgované tuky)

HCl

• vytváří v žaludku kyselé pH (prostředí)
• ničí choroboplodné zárodky
• brání rozkladu některých vitamínů (B1, B2, C) – neznehodnocuje je
• přeměňuje nerozpustné minerální látky na soli rozpustné ve vodě
• umožňuje přeměnu neúčinného pepsinogenu na účinný pepsin
• dezinfikuje – zabíjí viry a bakterie – má baktericidní účinky
• usnadňuje trávení masa tím, že způsobuje bobtnání vaziva => rozpad svaloviny v žaludku

na jednotlivá vlákna
• zabraňuje kvašení tráveniny
• umožňuje využívat Fe a vitamíny z potravy
• alkohol zvyšuje tvorbu HCl

Mucin

• součást zásaditého hlenu
• pokrývá žaludeční sliznici a chrání ji před účinky vlastní žaludeční šťávy (před natrávením)
• je-li hlenu méně => natrávení obnažených míst sliznice => vznik žaludečních vředů
• acylpyrin snižuje tvorbu mucinu

6.1.1. Řízení vylučování žaludeční šťávy
1. Nervové

• podráždění čidel ve stěně žaludku a úst, zahajuje vylučování šťáv
• nepodmíněný a podmíněný reflex
• emoce ovlivňují žaludeční sekreci

2. Látkové (chemicky = humorálně)
• žaludeční sliznice tvoří tkáňový hormon gastrin – krví je zanesen ke žlázám sliznice =>

sekrece žaludeční šťávy
• zvýšení sekrece – bílkoviny podané před jídlem (např. silná vývarová masová polévka

obsahuje hodně polypeptidů)
• alkohol (aperitiv) sekreci zvyšuje
• kofein, koření, látky vzniklé smažením, nikotin – zvyšují sekreci
• nepoužívat nikotin a kofein po ránu => žaludeční vředy

Obsah žaludku se hněte a promíchává se žaludeční šťávou => kašovitá hmota = trávenina
(chymus) – je posouvána k vrátníku, uvolňována po malých dávkách do dvanáctníku (aby byl
čas obsah v tenkém střevě trávit), v žaludku se trávenina zdržuje po určitou dobu

a. ze sacharidů – 2 hod.
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b. z bílkovin – 4 hod
c. z tuků – až 6 hod (mléko, vejce) => před požitím alkoholu požít sýr, špek… => zpomalí

přechod alkoholu ze žaludku do střeva a tím jeho rychlé vstřebání a působení

Zvracení (vomitus)

• reflexní obranný děj (centrum v prodloužené míše)
• vyprázdnění obsahu žaludku (škodlivé látky)
• může probíhat i jako podmíněný reflex přes mozkovou kůru vlivem nepříjemných zrakových

nebo čichových podnětů

7. Tenké střevo (intestinum tenue)
• délka 3 – 7 m => skládá se v kličky, které pod játry a žaludkem vyplňují dutinu břišní a

zasahuje do malé pánve
• šířka 3 cm
• dochází k trávení a vstřebávání potravy
• anatomicky se dělí na 3 oddíly:

a. dvanáctník
b. lačník
c. kyčelník

7.1. Dvanáctník (duodenum)
• uložen pod žaludkem
• podoba podkovy – stočený kolem slinivky břišní
• měří 20 – 30 cm
• podslizniční vrstva vylučuje ochranný hlen = ochrana dvanáctníku před kyselou tráveninou

ze žaludku
• slizniční vrstva vylučuje alkalickou šťávu + hydrogenuhličitan vylučovaný z pankreatu, neu-

tralizuje žaludeční kyselinu (kouření snižuje jeho tvorbu)
• buňky sliznice se musí neustále obnovovat => dělí se rychleji než jiné buňky těla (každou

hodinu se vymění 100 buněk)
• do dvanáctníku ústí společný vývod žlučový a vývod slinivky břišní
• žluč

• neobsahuje enzymy, neutralizuje kyselou žaludeční tráveninu
• emulgovaná (rozptýlená) na drobné kapénky => nutné pro trávení tuků
• pankreatická šťáva – přecházející do dvanáctníku, má zásaditou reakci

• enzymy dvanáctníku – pankreatické šťávy
a. trypsin – štěpí bílkoviny (již natrávené) na peptidy a aminokyseliny
b. lipáza – štěpí tuky na glycerol a mastné kyseliny
c. amyláza – pokračuje ve štěpení cukrů
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Dvanáctník a slinivka břišní (pohled zepředu)

7.2. Lačník a kyčelník
• lačník – 2,5 m za dvanáctníkem
• kyčelník – 3,5 m
• oba dva tvoří větší část tenkého střeva
• svinuty v kličkách

Tenké střevo, zakryté tlustým střevem (pohled zepředu)
• zavěšeny k zadní stěně břišní tenkou zřasenou blanou = okruží (vějířovitá membrána)

Horní část tenkého střeva (příčný řez)
• volně plavou v dutině břišní
• trávenina se v tenkém střevě pohybuje pomalými peristaltickými pohyby tzv. segmentačními

pohyby (prstencovité pohyby v určitých místech od sebe vzdálených, po několika sekundách
povolí a stahy jsou na několika nekontraktovaných místech => promísení tráveniny
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• v tenkém střevě probíhá vstřebávání živin

Pohyby tenkého střeva
• střevní dutina (lumen) – potřebuje mít velkou absorbční (vstřebávací) plochu => vnitřní

střevní výstelka není hladká, ale do dutiny vyčnívají tisíce výstupků (záhybů) = klky – tzv.
vstřebávací epitel

• klky (villi) – pokryté jednovrstevným resorpčním epitelem => vstřebávání živin

Lačník (schematický řez)
• glukóza a aminokyseliny procházejí stěnami klků
• výška 0,2 – 1 mm, počet 5 – 10 milionů, 20 – 40/mm2

• buňky klků mají na povrchu ještě malé výběžky = mikroklky (mikrovilli) – na 1 klku asi 3000
mikroklků => zvýšení plochy střeva 500 – 600 x = asi na 300 m 2

• do každého klku vstupuje tepénka, rozvětvuje se ve vlásečnicovou síť => žilní krev se sbírá
do vrátnicové žíly

• v klku začátek mízních cév (vstřebávají 60 % tuků), vstupují do nich nervy
• mezi klky jsou ve sliznici tenkého střeva jednoduché trubicovité střevní žlázky – produkují

slabě zásaditou střevní šťávu (1 – 3l/den) – čirá nažloutlá tekutina, slabě alkalická
• sekrece vzniká mechanickým a chemickým podrážděním na střevní sliznici
• střevní šťáva obsahuje enzymy, které dokončují trávení všech živin na jejich základní složky

a. sacharáza – štěpí sacharózu na fruktózu a glukózu (monosacharid)
b. maltáza štěpí maltózu na glukózu
c. laktáza štěpí laktózu (mléčný cukr) na galaktózu a glukózu
d. erepsin (dipeptiáza) – štěpí natrávené bílkoviny na aminokyseliny
e. lipáza – štěpí poslední zbytky tuků na glycerol a mastné kyseliny
f. glukóza se vstřebává ze střeva (místa o nižší koncentraci) do krve (místo s vyšší koncen-

trací) = proti koncentračnímu spádu
• tenké střevo vykonává peristaltické a kývavé pohyby
• průchod tráveniny trvá asi 4 – 8 hod
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• zpomalení peristaltiky vede k zácpě, při průjmu nemohou být živiny vstřebány
• v tenkém střevě jsou malé ostrůvky lymfatické tkáně (retikuloendoteliární soustava) (= lym-

foidní vaziva s lymfocyty, je hlavně pod epitelem kyčelníku) – ochrana před mikroorganismy,
bakteriemi, které nezničila HCl

• illeus = zástava střevní peristaltiky

8. Trávící žlázy
8.1. Slinivka břišní (pankreas)
• pro život nezbytná
• protáhlý orgán, 14 – 18 cm dlouhý, 80 g
• vyplňuje kličku v ohbí dvanáctníku
• uložena pod žaludkem
• části – hlava (rozšířená), tělo, ocas

Dvanáctník a slinivka břišní (pohled zezadu)
• smíšená žláza

1. funkce endokrinní (s vnitřní sekrecí)
• hormony jdou přímo do krve, produkovány Langerhansenovými ostrůvky (2–3 % hmot-

nosti)
• Langerhansenovy ostrůvky vytváří

• inzulin – snižuje hladinu glukózy v krvi
• glukagon (opačné účinky než inzulín, zvyšuje hladinu glukózy v krvi) => glykémie

2. funkce exokrinní (s vnější sekrecí)
• slinivka břišní má vývod do dvanáctníku spolu s vývodem žluči ze žlučovodu
• slinivka tvoří pankreatickou šťávu

8.1.1. Šťáva slinivky břišní (pankreatická šťáva)

• bezbarvá
• 0,5 – 1 l/den
• složení:

a. enzymy
• trypsin (štěpí bílkoviny)
• lipáza (štěpí tuky)
• amyláza (štěpí sacharidy)
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b. anorganické látky
• NaHCO3 a Ca(HCO3)2 => neutralizace žaludečních šťáv
• pH 7–8

c. voda

Řízení sekrece pankreatické šťávy

• látkově (hormony)
• sekretin (hormon dvanáctníku) – tvoří se na základě podráždění sliznice dvanáctníku ky-

selou tráveninou ze žaludku
• pankreozymin (tvoří se v tenkém střevě)

• oba hormony jsou krví zaneseny do pankreatu => vyloučení pankreatické šťávy

8.2. Játra (hepar)
• život bez jater není možný
• největší žláza v těle – 1,5 kg
• uložena v pravé brániční klenbě
• mají červenou barvu (jsou bohatě prokrvena)

Játra (umístění v těle)
• stavba jater

• 2 nestejně velké laloky (rozděleny vazivovou přepážkou)
• uprostřed dolní plochy je jaterní branka (porta hepatis)
• jaterní brankou vstupuje do jater:

a. tepna jaterní (odstupuje od břišní aorty, vyživuje játra; 20% krve)
b. žíla vrátnicová – 80% krve, rozpadá se v síť mezilalůčkových žil => všechny vstřebané

živiny se dostanou k jaterním buňkám, které zajistí jejich metabolismus
• žíla přivádí krev od sleziny do žaludku a tenkého střeva
• přenáší látky vstřebané v trávícím ústrojí
• v klidu játra každou minutu přijímají 1,5 – 2l krve
• jaterní brankou vystupuje z jater::

a. žlučovod
b. jaterní žíla – odvádí krev do dolní duté žíly
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Játra (pohled zezadu)
• jaterní buňky (hepatocyty) tvoří paprsčité trámce složené vždy ze 2 řad buněk
• mezi nimi jsou začátky žlučovodů
• funkční jednotkou jsou jaterní lalůčky – asi 100 000 v játrech, velké asi 1 – 2 mm, základní

stavební a funkční jednotka jater
• neustále vytvářejí žluč – ta odtéká do štěrbiny, kde začínají jaterní žlučovody => žluč do

žlučového měchýře a podle potřeby žlučovodem do dvanáctníku

Jaterní lalůček

8.2.1. Funkce jater:
1. Metabolismus jednotlivých živin

a. sacharidů
• z monosacharidů tvoří zásoby glykogenu („živočišný škrob“) – ukládá se v játrech,

v kosterním svalstvu
• při nedostatku glukózy se mozek poškozuje, proto musí být stálá hladina glukózy –

glykémie – 5 mmol/1l plazmy
• probíhá zde novotvoření glukózy z necukerných složek

b. tuků
• syntetizují se tuky – 10 % hmotnosti jater = zásobní tuk (uskladněná energie)
• tuk přeměňují játra na formy, které zabudují do podkožní vrstvy
• probíhá zde tvorba tuků ze sacharidů
• metabolizují se mastné kyseliny, tvorba cholesterolu

c. dusíkaté produkty, které se v pouze v játrech přeměňují na močovinu (syntéza močoviny)
– ta je odváděna krví a filtrována v ledvinách
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2. Syntetizují se plazmatické bílkoviny – albuminy, globuliny, protrombin (tvoří se za
přítomnosti vitamínu K (antihemoratický vitamín))

3. Vznik vitamínu A z provitamínu β-karotenu a jeho uskladnění
4. Detoxikují a zneškodňují se škodlivé látky, které se dostaly do těla (vyloučeny do žluče =>

střevo => odstranění z těla stolicí)
5. Uložení vitamínů rozpustných v tucích – A, D, E, K
6. Tvorba žluče – 1l/den, => zajišťuje trávení tuků ve střevech
7. Zásobárna vitamínu B12

8. Odbourává se zde hemoglobin (= fagocytující buňky vychytávají hemoglobin z rozpadlých
červených krvinek a přeměňují je na bilirubin) a uvolněné železo se váže na feritin

9. Fagocytující buňky odstraňují bakterie, které se dostaly ve střevě do krve
10.Jaterní buňky zadržují minerální soli (Fe, Cu, Co)
11.Tvorba tepla – způsobeno velkou chemickou aktivitou => nejteplejší orgán těla, vzniká zde

1/7 tepla vzniklého v celém organismu => udržování stálé tělesné teploty (rozvod krví)
12.Jedy a alkohol játra poškozují => cirhóza (tvrdnutí) jater, játra netvoří žádné trávící enzymy

• jaterní tkáň má velkou regenerační schopnost (za pár týdnů nahradí odoperovaný jaterní
lalok)

• u plodu – krvetvorba v játrech a ve slezině
• jakmile se játra dostanou za hranice své regenerační schopnosti => selhávají v metabolis-

mu => v krvi klesá hladina cukru => poškození mozku, selhávání tvorby bílkovin na krevní
srážlivost => krvácivé stavy u pacienta => scvrkávání jater = hromadění tekutin v břiše (as-
cites)

• srdeční nedostatečnost => zvětšení jater (hromadí se zde krev)
• umělá játra nelze vyrobit, s játry odchází život

Likvidace alkoholu:

• alkohol = jed, přednostně likvidován v játrech
• za 24 hod játra likvidují 1 l vína = 60 g čistého lihu (muži), 20g (ženy)

8.2.2. Žluč (fel, bilis, chole)
• neustálá tvorba v jaterních buňkách
• za 1 den 0,25 – 1 l
• hustá vazká tekutina žlutohnědé barvy, na vzduchu zelenající, slabě zásaditá, hořká
• složení:

1. Voda – 97 %
2. Soli žlučových kyselin (cholové …) – emulgují tuky v dvanáctníku na drobné kapénky =>

usnadňují trávení a štěpení lipázami
3. Žlučová barviva – bilirubin – vzniká rozpadem hemoglobinu (vzniká v játrech, ve slezině,

v kostní dřeni); ve střevě je bilirubin odbouráván bakteriemi na barvivo urobilinogen =>
zabarvení stolice do žluta, malé množství urobilinogenu je ze střeva vstřebáno do krve a
vylučováno močí => zabarvení moči do žluta

4. Cholesterol
5. Lecitin (fosfolipidy)
6. Anorganické soli (hořká chuť)
7. Mastné kyseliny
8. Tuk
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• jaterní buňky (tvorba žluči) => žlučové kanálky – začínají jako mezibuněčná štěrbina (stěnu
štěrbiny tvoří membrána jaterních buněk) => jaterní lalůček => pravý a levý žlučovod =>
žlučník (vesica fellea) – uložen na spodní straně jater, objem 50 – 80 ml, délka 8 – 12 cm,
šířka 4 cm, hruškovitý tvar

Žlučník (pohled zepředu)
• žluč se v měchýři hromadí a zahušťuje (5 – 10 násobně se koncentruje reabsorbcí solí

a vody stěnou žlučníku) => někdy silné zhuštění žluči => cholesterol a soli se vysráží ve
žlučové kameny => žlučníková kolika (častěji u žen)

• tučná strava (trávenina) vstoupí do dvanáctníku => ten produkuje hormon cholecystokinin
=> krví přenesen do žlučníku => vylučování žluče do dvanáctníku společným vývodem
pankreatickým

• ucpání žlučovodů => žlučová barviva nemohou být odváděna => hromadí se v krvi a
ostatních tělních tekutinách => zabarvení kůže (žloutenka)

Funkce žluči:

1. Neutralizace kyselé tráveniny (chymu) ze žaludku
2. Emulgace tuků (soli žlučových kyselin) ve dvanáctníku
3. Umožňuje vstřebávání tuků (tvorba choleinových komplexů)
4. Podporuje střevní peristaltiku (stupňuje ji)
5. Umožňuje vstřebávání vitamínů rozpustných v tucích
6. Odvádí škodlivé látky a toxiny přes střeva z těla ven

9. Tlusté střevo (intestinum crassum)
• uloženo po obvodu břišní dutiny
• délka 1,5 m, šířka 5 – 8 cm, sliznice nemá klky, jen nízké řasy
• začíná se plnit 4 – 8 hod po jídle
• jeho sliznice netvoří žádné trávící enzymy
• sliznice obsahuje žlázové buňky => tvorba hlenu => klouzání střevního obsahu
• začíná:

1. Slepým střevem (intestinum caecum)
• v pravé kyčelní jámě, vytváří kapsu, do které ze strany ústí tenké střevo (chlopeň brání

zpětnému chodu tráveniny)
• slepý výběžek slepého střeva (visí na spodině slepého střeva) = apendix – červovitý

přívěsek (10 – 15 cm dlouhý), ve sliznici je více lymfoidní tkáně (kontrola infekce v dolní
části těla), stavebně shodné s mandlemi
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• záněty (apendicitis) apendicitida
2. Tračník vzestupný – stoupá po pravé straně dutiny břišní k játrům
3. Tračník příčný – vede napříč pod žaludkem ke slezině
4. Tračník sestupný – od sleziny po levé straně dutiny hrudní do levé kyčelní jámy
5. Tračník esovitý – (esovitá klička) – vstupuje do malé pánve, začínají se hromadit výkaly
6. Konečník (rektum) – před křížovou kostí – odpady se sem dostanou za 18 – 20 hod
7. Řitní (anální) otvor – uzavírají ho 2 svěrače: vnitřní – hladké svaly, vnější – příčně pruho-

vané svalstvo (ovládán vůlí)
• hustá žilní pleteň – hemeroidy = rozšířeniny žil v důsledku sedavého zaměstnání

Tlusté střevo (pohled zepředu)

9.1. Funkce tlustého střeva
1. Z nestrávených částí potravy (vazivo, celulózy, šlachy, chrupavky, buničina…) se tvoří sto-

lice
2. Hlavní pochody: vstřebávání solí, vody a vitamínů, Na+ se dostávájí aktivním transportem

ze střeva do krve => vzniknou osmotické gradienty=> vstřebává se voda (vstřebá se téměř
všechna použitá voda, která se spolu s hlenem a trávícími šťávami vyloučila v celém
trávícím traktu = 4 – 6 l tekutiny => obsah střeva se zahušťuje a mísí se s hlenem => snadné
klouzání stolice
• vstřebávací schopnosti tlustého střeva se využívá pro podávání léků v podobě čípků nebo

nálevů
3. Střevní mikroflóra (příčinou plynatosti) – ve střevě žijí bakterie

a. kvasné bakterie – produkují CO2 a methan (CH4), kyselinu mléčnou, vyvolávají kvašení
cukrů, u kojeného dítěte převládají bakterie mléčného kvašení

b. hnilobné bakterie – rozkládají aminokyseliny, produkují amoniak, sulfan, fenoly
(nežádoucí toxické látky); po zavedení jiné výživy než mléčné (u dítěte) se objeví
hnilobné bakterie

• střevní bakterie Escherichia coli tvoří vitamíny B12, a K, které se z tlustého střeva
vstřebávají

• pro podněcování pohybů střev (kývavé – mísení potravy a peristaltické – posun střevního
obsahu)je nutno zařadit do potravy vlákninu (nerozložitelná celulóza, pektin a lignin)

Vláknina
• brání rozmnožování hnilobných bakterií
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• podporuje činnost kvasných bakterií
• podněcuje pohyby střev
• má bobtnavou schopnost => čištění kapes tlustého střeva od odpadů
• snižuje výskyt střevních nádorů (nadace Havlových – preventivní prohlídka tlustého střeva)
• snižuje výskyt infarktu
• snižuje cholesterol v krvi => nižší výskyt sklerózy
• fazole – obsahují trisacharidy – nelze je rozložit v tenkém střevě, až v tlustém střevě je

metabolizují baktérie, ale za produkce mimořádného množství odpadních plynů (nejsou do
krve resorbovány, neboť stěna tlustého střeva je před nimi chráněna hlenem)

Stolice
• 150 – 300 g /den

1. Nestravitelné zbytky potravy (vláknina – polysacharidy)
2. Odloupané buňky epitelů
3. Voda
4. Anorganické látky
5. Produkty rozkladu žlučových barviv (urobilin => zabarvení stolice)
6. Odumřelé bakterie
7. Produkty metabolismu bakterií

Defekace
• = vyprazdňování tlustého střeva
• reflexní děj (nutno mu vyhovět), podnětem pro vyprazdňování je nahromadění stolice =>

vyšší tlak v konečníku
• reflex proběhne, jestliže se tlaku vyhoví
• díky zevnímu svěrači (příčně pruhované svalstvo) lze stolici zadržovat
• centrum v bederní míše (idiotické děti se nenaučí vůlí vylučovat stolici)
• ovlivňováno vůlí člověka
• 1x den
• inkontinence = neudržení stolice

Pobřišnice (peritoneum)
• vazivová blána, pokrývá dutinu břišní
• přechází na povrch orgánů
• v některých místech tvoří řasy na než jsou jednotlivé orgány trávícího ústrojí zavěšeny
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Chapter 12. Vylučovací soustava
1. Úvod
• při metabolických dějích se v organizmu vytváří celá řada škodlivých a nepotřebných

metabolitů a dalších látek, které se musí z těla vylučovat. Jde zejména o:
a. již dále nevyužitelné zplodiny a zbytky metabolismu
b. látky v daném momentu pro svoji koncentraci nadbytečné (vitaminy rozpustné ve vodě)
c. nosiče vylučovaných látek
d. látky organizmu cizorodé.

• proces, kterým se tělo zbavuje odpadových produktů, označujeme vylučování (exkrece)
• exkrety = odpadové látky

Hlavní cesty vylučování exkretů:

1. Kůže – odstraňování určitých solí a minerálních látek (NaCl, močovina – málo, kyselina
mléčná, voda)

2. Plíce – zbavují tělo oxidu uhličitého a vody v podobě páry
3. Tlusté střevo – odstraňuje nestrávené zbytky potravy
4. Ledviny – voda, většina močoviny, většina solí, zajišťují odstranění odpadních produktů

z krve ve formě moči (vše co je v moči se nachází v krvi, ale v odlišných koncentracích)

Většina buněk těla využívá ke své chemické činnosti proteiny, při jejichž rozkladu se
tvoří odpadní látky obsahující dusík. Za odfiltrování tohoto zbytku obsahujícího dusík (jeho
nejčastější sloučeninou je močovina) ven z krevního oběhu jsou zodpovědné ledviny. Ledviny
také regulují množství vody vyloučené z organismu a udržují správnou rovnováhu soli v těle.

2. Ledviny (renes, nefros)
• ledviny jsou párovým orgánem a spočívají v horní části břišní dutiny
• skvělou ochranu poskytuje ledvinám jakási klec, tvořená žebry, páteří a dalšími přilehlými

částmi; navíc jsou obklopeny tukovým vazivem, které udržuje jejich stálou polohu a mírní
nárazy

• průměrná ledvina dospělého člověka je asi 10 cm dlouhá, až 7,5 cm široká a téměř 5 cm
hluboká, váží asi 15 dkg a má tmavočervenou barvu; její tvar je fazolovitý

Levá ledvina (pohled zepředu)
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• složení ledviny
1. Ledvinné pouzdro (capsula renalis)
2. Ledvinná kůra (cortex) – světlejší vrstva, 5–8 mm silná
3. Ledvinná dřeň (medulla) – zformovaná do tzv. pyramid (10–20 kuželovitých útvarů),

tmavší, paprsčitá, vybíhá v papily, které ústí do ledvinových kalichů.
4. Ledvinná pánvička (pelvis renalis) – do ní se sbíhají ledvinné kalichy; vtéká sem definitivní

moč, vychází z ní močovod

Levá ledvina (řez)

2.1. Nefron
• základní strukturní a funkční jednotka ledvin
• jeden milion v každé ledvině, délka 4 cm, skládá se z části:

a. filtrační (cévní) část
• začíná v kůře ledviny Bowmanovým váčkem (pouzdro, tvořené jednovrstevným

plochým epitelem) s klubíčkem kapilár – glomerulus
• obě části tvoří Malpighiho tělísko. Vstupní (širší) kapilára do klubíčka se nazývá

přívodní céva (vas afferens), výstupní (užší) odvodná céva (vas efferens). Poměr jejich
světlosti je 4:1.

Ledvinné klubíčko
b. tubulární část (tubulus – kanálek)

• následuje vinutý kanálek prvního řádu (proximální tubulus), vycházející z Bowmanova
váčku, ten se posléze narovná a přechází do dřeně, kde tvoří sestupnou větev Hen-
leovy kličky (dlouhá až 2,5 cm). Trubice tvaru U

• vzestupnou větví Henleovy kličky se potom kanálek vrací do kůry ledviny, rozšiřuje
se a zprohýbá jako vinutý kanálek druhého řádu (distální tubulus), který přechází do
sběrného kanálku. Tyto se potom spojují do společného vývodu ústícího na vrcholu
ledvinné pyramidy (papily) do pánvičky ledvinné. Délka všech tubulů je 80 km.
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Nefron (schéma)

2.2. Krevní zásobení ledviny
a. od sestupné aorty se odděluje krátká ledvinná (renální) tepna rozpadající se na arterioly
b. arterioly vnikají do ledviny a vysílají své větve do Bowmanových váčků (přívodní a odvodní

cévy)

Ledvinný proudový objem
• = průtok krve ledvinami
• asi 1300 ml/min
• I při krevních ztrátách musí ledvinami projít za jednu hodinu 60 litrů krve.

Činnost glomerulů
• úkolem ledviny je oddělovat z krve látky zatěžující organizmus a udržovat tak stálost

vnitřního prostředí
• glomeruly působí jako filtr, oddělují tekutou složku krve od krevních buněk a bílkovin
• glomerulární filtrát(ultrafiltrát, primární moč) je izotonický s plazmou

• složení primární moči je stejné jako složení krevní plazmy, ale bez bílkovin a krevních
tělísek, protože jsou velké a neprojdou polopropustnou membránou glomerulu

• obsahuje vodu, soli, živiny, vitamíny, hormony, glukózu, aminokyseliny a jiné pro tělo
potřebné látky

• 150 – 170 litrů za den
• síla, ženoucí tekutinu přes membránu v Bowmanově váčku, je hydrostatický tlak krve, proti

němu působí tlak koloidně osmotický a kapilární
• výsledný tlak činí 2,94 až 4,36 kPa (čím je tlak krve vyšší, tím je větší filtrace)

Činnost tubulů:
• v proximálním tubulu se vstřebává glukóza a sodík, zpětně se resorbují aminokyseliny,

hydrogenuhličitany, fosforečnany a voda
• důsledkem zpětné resorpce je v této části tubulu izotonie(zpětná resorpce je aktivní děj, při

kterém se vstřebané látky váží na buněčné přenašeče)
• tubuly jsou obklopeny krevními kapilárami (=> rychlý přenos látek mezi krevní plazmou a

vnitřkem tubulu)
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• izotonický filtrát potom vstoupí do Henleovy kličky, její sestupná větev je propustná pro vodu,
vzestupná větev je pro vodu nepropustná

• na délce Henleovy kličky záleží, do jaké míry bude moč koncentrovaná
• ve vzestupné části Henleovy kličky dochází k resorpci velkého množství iontů sodíku a

chloridových aniontů z tubulů do okolní tkáně
• ve sběrném kanálku se tekutina dále zahušťuje a moč se koncentruje

2.3. Moč (urina)
• je výsledkem činnosti ledvin
• čirá, slabě žlutá tekutina (způsobeno rozkladem žlučových barviv – urobilin)
• pH 4,5-8
• obsahuje: především vodu, ale i organické a anorganické látky (chloridy, sírany,

fosforečnany a uhličitany, amoniak, močovina – 30 g denně, kyselina močová, kreatinin,
NaCl 15 g denně, soli kyseliny močové přebytečné vitamíny rozpustné ve vodě atd.)

• dospělý člověk vyloučí denně 0,6 až 1,6 l moči (novorozenec 30 - 60 ml, jednoroční dítě 500
- 600 ml, starý člověk 250 - 2400 ml moči)

• zápach moče způsobují bakterie ze vzduchu při rozkladu močoviny na amoniak
• největší množství moči se vyloučí večer, nejméně ráno
• diuréza = množství vyloučené moči za 24 hodin

• nižší diuréza – ve spánku, při intenzivní těl. práci, při silném pocení
• vyšší diuréza – po nervovém podráždění, v chladu, po větším příjmu tekutin, po požití

močopudných látek (diuretika) – např. káva
• močení – mikce
• anurie – zastavení tvorby a vylučování moči (zastavení činnosti ledvin, smrt během několika

dnů)
• polyurie – zvýšené vylučování moči
• proteinurie – v moči přítomno mnoho bílkovin (svědčí o nedokonalé filtrační schopnosti

glomeru) – zánět ledvin
• hemoglobinurie – v moči mnoho hemoglobinů (uvolňuje se rozpadáním erytrocytů)
• uremie – v organismu se hromadí katabolity bílkovin (symptomy: chorobná spavost, zvra-

cení, dezorientace, svalové křeče)
• pyurie – výskyt hnisu v moči
• hematurie – v moči se vyskytují celé erytrocyty
• glykozurie – v moči se vyskytuje nadměrné množství glukózy (např. při diabetes mellitus)
• chylurie – zvýšené vylučování tuku močí
• urolitiáza (močové kameny) – předčasné vykrystalizování látek v močových cestách; tvoří

se zejména z málo rozpustných solí (šťavelanů, fosforečnanů, uhličitanů), doprovázených
močany, cystinem a cholesterolem

3. Odvodné močové cesty
1. Močovod (ureter)

• párová trubice (30 cm dlouhá, průměr 5–7 mm), sbíhá po zadní stěně břišní, ústí do
močového měchýře
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Odvodné močové cesty
2. Močový měchýř (vesica urinaria)

• dutý, tlustostěnný svalnatý orgán
• leží mezi stydkými kostmi a konečníkem
• jeho stěny tvoří více vrstev svaloviny (hladké) a elastická vazivová vlákna, mohou se

roztahovat a při vyprázdnění stahovat
• hromadí 500–700 ml moče, až do objemu 400 ml není potřeba mikce
• vůlí lze zadržet v močovém měchýři až 700 ml moči
• reflexní stah hladkého svalstva vyvolává tlak moči na receptory ve stěně měchýře

Močový měchýř (pohled zezadu)
3. Močová trubice (urethra)

• u žen jediná funkce – odvod moči (délka 3–5 cm)
• u mužů prochází penisem – močopohlavní funkce – délka 12–20 cm
• vyprazdňování ovládají dva svěrače močové trubice (vnitřní svěrač z hladké svaloviny,

vnější z příčně pruhovaného svalstva), je ovládáno vůlí (dítě do dvou let se ovládání
svěrače naučí)

Močová trubice muže
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Močová trubice ženy

4. Řízení činnosti ledvin
1. Nervové řízení

• centrum v mezimozku (hypothalamus), nervová vlákna regulují prokrvování ledvin tak, že
mají svá zakončení v hladkých svalech stěn cév - podílejí se na filtrací do tubulů

• v ledvinách je řízen průtok krve a výměna látek v tubulech
• sympatikem se snižuje glomerulární filtrace a diuréza, parasympatikemse zvyšuje

2. Hormonální řízení
• průtok dření je závislý na krevním tlaku
• v kůře se průtok tlakem téměř nemění
• poznámka: inzulin zasahuje do vylučování moči (zvýšená diuréza při cukrovce se po

podání inzulinu upraví a poklesne)
a. Antidiuretický hormon (vazopresin)

• hormon neurohypofýzy
• podněcuje zpětnou resorpci vody v tubulech a tlumí vstřebávání chloridu sodného

z ultrafiltrátu
• diabetes insipidus – žíznivka: snížená tvorba antidiuretického hormonu => polyurie
• při vzestupu koncentrace solí v krvi se ADH vyloučí do ledvin – voda se vrací zpět do

krve a moč je koncentrovanější
b. Aldosteron

• hormon nadledvinek
• tlumí zpětnou resorpci v tubulech a podněcuje vylučování moči (mineralokortikoidy

jsou antagonisty antidiuretického hormonu)
• podporuje zpětné vstřebávání kationtů sodíku a vylučování kationtů draslíku –

v ledvinových tubulech a tím pomáhá regulovat krevní tlak a bilanci sodíku v krvi (sodík
pomáhá tělu udržovat rovnováhu mezi tekutinami uvnitř buněk a v tkáňovém moku –
princip osmózy)

c. Renin
• hormon tvořený v ledvinách
• ovlivňuje průsvit přívodní cévy a přívod krve do glomerulů – ovlivňuje filtraci v glomerulu
• přímoúměrně stimuluje kůru nadledvin k uvolňování hormonu aldosteronu – to vede

k zvyšování tlaku krve
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Index
A
ACTH (see kortikotropin)
adenohypofýza, 13
ADH (see hormon antidiuretický)
adrenalin, 19
agranulocyty, 68
akomodace, 107
akromegalie, 13
aktin, 117
albumin, 64
aldosteron, 19
alveola (see sklípek plicní)
amyláza, 137
androgen, 19
anémie (see chudokrevnost)
antipyretikum, 126
antitrombin, 72
aorta (see srdečnice)
appendix, 88
arachnoidea (see pavučnice)
arterie (see tepna)
arteriola (see tepénka)
astigmatismus, 108
atlas (see nosič)
atrium (see předsíň srdeční)
atrofie, 117
auris (see ucho)
auris externa (see ucho vnější)
auris interna (see ucho vnitřní)
auris media (see ucho střední)
axis (see čepovec)
axon (see vlákno nervové)

B
B-lymfocyty, 69
barvoslepost, 106
base (see spodina lební)
biceps (see sval dvojhlavý pažní)
bilirubin, 64, 66
bilis (see žluč)
biliverdin, 66
blána

panenská, 91
bránice, 121
brázdy, 53
bronchi (see průdušky)
brzlík, 69, 87
bubínek, 111
bulbus oculi (see koule oční)

buňka
gliová, 42
jaterní, 142
Leydigova, 95
nervová (see neuron)
podpůrná (see buňka gliová)
pohlavní, 89

buňky
Langerhansenovy, 34

bělima, 104
bříško

svalové, 116

C
calva (see klenba lební)
capsula renalis (see pouzdro ledvinné)
cardia (see česlo) (see srdce)
carpus (see kosti zápěstní)
cavum nasi (see dutina nosní)
cavum oris (see dutina ústní)
cerebellum (see mozeček)
céva

mízní, 85
cévnatka, 105
cévy

krevní, 72
chám (see sperma)
chámovod, 97
chemoreceptor, 100
chemotaxe, 67
chlopeň

dvojcípá, 76
mitrální (see chlopeň dvojcípá)
trikuspidální (see chlopeň trojcípá)
trojcípá, 76

chmýří, 37
chole (see žluč)
chorioidea (see cévnatka)
chrup, 130
chudokrevnost, 66
chymozin, 136
chymus (see trávenina)
clavicula (see kost klíční)
clitoris (see poštěváček)
cochlea, 112
columna vertebralis (see páteř)
cor (see srdce)
corium (see škára)
cornea (see rohovka)
corpus ciliare (see tělísko řasnaté)
corpus luteum (see tělísko žluté)
corpus vitreum (see sklivec)
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cortex, 18 (see kůra ledvinná)
costae (see žebra)
cranium (see lebka)
cukrovka (see hyperglykémie)
cutis (see kůže)
cyklus

menstruační, 93
ovariální (see cyklus ovulační)
ovulační, 92

část
hrtanová (hltan), 134
ústní (hltan), 134

část obličejová, 29
čelist

dolní, 29
horní, 29

čepovec, 26
česlo, 135
čéška, 32
čidlo

kinetické, 114
statické, 114
tepla, 125

činnost
vyšší nervová, 59

čípky, 106
články prstů, 31, 32
čočka, 107

D
daltonismus (see barvoslepost)
defekace, 146
dendrit, 41
dentes (see zuby)
dentes canini (see špičák)
dentes incisivi (see řezák)
dentes molares (see stolička)
dentes premolares (see zub třenový)
dentice (see chrup)
dentin (see zubovina)
dermis (see škára)
destičky

krevní, 71
dexma (see kůže)
diabetes mellitus (see hyperglykémie)
diapedéza, 67
dluh

kyslíkový, 9
ductus defedents (see chámovod)
duhovka, 105
duodenum (see dvanáctník)
dura mater (see plena tvrdá)

dutina
nosní, 1
střevní, 139

dutina ústní, 128
dvanáctník, 137
dýchání

vnější, 8
děloha, 91
dřeň

kostní, 22
ledvinná, 148
zubní, 130

E
ejakulát (see sperma)
email (see sklovina)
embolie, 72
embolizace, 72
embolus, 72
emoce, 60
encephalon (see mozek)
endokard (see nitroblána srdeční)
endolymfa, 112
endometrium (see sliznice děložní)
endotel, 73
endotermie, 123
enteroreceptor, 100
epidermis (see pokožka)
epididymis (see nadvarle)
epifýza, 21 (see šišinka)
epiglotis (see příklopka hrtanová)
epikard (see přísrdečník)
erekce, 98
erepsin, 139
erytrocyty (see krvinky červené)
erytropoéza, 66
esophagus (see jícen)
estrogeny, 94
exkrece (see vylučování)
expirace (see výdech)
exteroreceptor, 100

F
fagocytóza, 67
falangy (see články prstů)
fascie (see povázka svalová)
fáze

folikulární, 92
ischemická (see fáze premenstruační)
luteální, 92
menstruační, 94
premenstruační, 94
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proliferační, 94
růstová (see fáze proliferační)
sekreční, 94

fel (see žluč)
femur (see kost stehenní)
fertilizace (see oplození vajíčka)
fibrin, 71
fibrinogen, 64
fibula (see kost lýtková)
filtrát

glomerulární (see moč primární)
folikul

Graafův, 92
folitropin, 14
fotoreceptor, 101
frekvence

dechová, 8
FSH (see folitropin)

G
gameta (see buňka pohlavní)
ganglium

bazální, 52
gaster (see žaludek)
gastrin, 136
gigantismus, 13
glandula thyreoidea (see žláza štítná)
glandulae parathyreoideae (see tělísko
příštitné)
glandulae suprarenales (see nadledviny)
globulin, 64
glukagon, 17, 140
glukokortikoid, 18
glycerol, 139
glykémie, 17, 64
granulocyty, 68

bazofilní, 68
eosinofilní, 68
neutrofilní, 68

gyri (see závity)

H
hematokrit, 67
hemeralopie (see šeroslepost)
hemisféra (see polokoule mozková)
hemofilie, 72
hemoglobin, 66
hemokoagulace, 71
hepar (see játra)
hepatocyt (see buňky jaterní)
hlavice

kloubní, 24

hlemýžď, 112
hltan, 3, 134
hmota

bílá nervová, 42
šedá nervová, 42

hormon
adrenokortikotropní (see kortikotropin)
antidiuretický, 15
folikulostimulující (see folitropin)
gonadotropní, 14
luteinizační (see lutropin)
luteomamotropní (see prolaktin)
růstový (see somatotropin)
somatotropní (see somatotropin)
thyreotropní (see thyrotropin)

hrboly
týlní kloubní, 28

hrtan, 3
humerus (see kost pažní)
hymen (see blána panenská)
hyperglykémie, 17
hypertenze, 81
hypertermie, 125
hypertyreóza, 16
hypofýza (see podvěsek mozkový)
hypoglykémie, 17
hypotalamus, 51
hypotenze, 81
hypotermie, 125
hypotyreóza, 16

I
ICSH (see lutropin)
illeus, 140
implus (see vzruch)
imunita (see obranyschopnost)

buněčná, 69
humorální (see imunita látková)
látková, 69

imunizace
aktivní, 70
pasivní, 70

imunoglobulin, 70
inspirace (see vdech)
instinkt, 59
interneuron, 43
interoreceptor, 100
intestinum crassum (see střevo tlusté)
intestinum tenue (see střevo tenké)
inzulin, 17, 140
iris (see duhovka)
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J
jádro

teplotní, 124
jamka

kloubní, 24
játra, 141
jazyk, 133
jazylka, 30
jednotka

motorická, 117
jícen, 134

K
kalcitonin, 16
kanálky

Haversovy, 21, 21
kapacita plic

vitální, 9
kapilára (see vlásečnice)
karbaminohemoglobin, 66
karbonylhemoglobin, 66
keratinizace, 37
keratocyt, 34
kladívko, 111
klenba lební, 28
klky, 139
kmen

mízní, 85
komora

oční, 107
srdeční, 76

kondyla (see hrboly týlní kloubní)
kontrakce (see stah svalový)
kortikotropin, 14
kost

čelní, 28
čichová, 29
hákovitá, 31
hlavatá, 31
hlezenní, 32
holenní, 31
houbovitá, 21
hráškovitá, 31
hrudní, 28
hutná, 21
klíční, 30
klínová, 28
křížová, 27
krychlová, 32
kyčelní, 31
loďkovitá, 31, 32
loketní, 30

lýtková, 31
pánevní, 31
patní, 32
pažní, 30
poloměsíčitá, 31
radličná, 29
sedací, 31
skalní, 28
stehenní, 31
stydká, 31
trapézová, 31
trapézovitá, 31
trojhranná, 31
týlní, 28
vřetenní, 30

kosti
klínové, 32
lícní, 29
nártní, 32
nosní, 29
patrové, 29
slzní, 29
spánkové, 28
temenní, 28
zánártní, 32
zápěstní, 31
záprstní, 31

kostnatění, 22
koule

oční, 104
kovadlinka, 111
koš

hrudní, 28
kreatinin, 64
krev, 63
krevní plazma, 63
krvinky

bílé, 67
červené, 65

kyfosa, 25
kyseliny

mastné, 139
kyčelník, 138
kůra

ledvinná, 148
mozková, 52

kůže, 33

L
laktáza, 139
lanugo (see chmýří)
laryngopharynx (see část hrtanová (hltan))
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larynx (see hrtan)
lačník, 138
lebka, 28
ledviny, 147
lens (see čočka)
leukocytóza, 67
leukocyty (see krvinky bílé)
leukopenie, 67
LH (see lutropin)
lien (see slezina)
lingua (see jazyk)
linie

papilární, 34
lipáza, 137, 139
lipémie, 64
lopatka, 30
lordosa, 25
LTH (see prolaktin)
lumen (see dutina střevní)
lutropin, 14
lymfa (see míza)
lymfocyty, 69
lyzozym, 129

M
maltáza, 139
mandibula (see čelist dolní)
mandle, 88
maxilla (see čelist horní)
maz

kloubní, 24
mechanoreceptor, 100
medulla (see dřeň ledvinná)
medulla oblongata (see mícha prodloužená)
medulla spinalis (see mícha páteřní)
melanocyty, 33
melatonin, 20, 20
membrana tympani (see bubínek)
mening (see obal)
meniskus, 24, 32
mesencephalon (see mozek střední)
metacarpus (see kosti záprstní)
metatarsus (see kosti nártní)
mezimozek, 51
mícha

hřberní (see mícha páteřní)
páteřní, 46
prodloužená, 49

mineralokortikoid, 18
míza, 84

zevní, 112
mok

mozkomíšní, 46
monocyt, 68
most

Varolův, 49
mozek, 48

koncový, 52
malý (see mozeček)
střední, 50
velký (see mozek koncový)
zadní (see mozeček)

mozeček, 50
mozkovna, 28
moč, 150

primární, 149
močovod, 150
mucin, 129, 136
myofibrily (see vlákna svalová)
myoglobin, 117
myokard (see svalovina srdeční)
myozin, 117
měchýř

močový, 151
můstek

Hisův, 80

N
nadledviny, 18
nadvarle, 96
nanismus, 13
napětí

svalové, 124
nasopharynx (see nosohltan)
nasus (see nos)
nefron, 148
nefros (see ledviny)
nemoc

Basedowova (see hypertyreóza)
Gravesova (see hypertyreóza)

neokortex (see kůra mozková)
nerv

cerebrospinální (see nerv mozkomíšní)
hlavový (see nerv mozkový)
kraniální (see nerv mozkový)
míšní, 55
mozkomíšní, 55
mozkový, 56
obvodový, 55
parasympatický, 58
periferní (see nerv obvodový)
spinální (see nerv míšní)
sympatický, 57
útrobní (see nerv vegetativní)
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vegetativní, 57
neurit (see vlákno nervové)
neurocranium (see mozkovna)
neurohypofýza, 14
neurokrinie, 12
neuron, 41

aferentní (see neuron smyslový)
asociační (see interneuron)
dostředivý (see neuron smyslový)
eferentní (see neuron motorický)
hybný (see neuron motorický)
motorický, 43
odstředivý (see neuron motorický)
senzorický (see neuron smyslový)
sestupný (see neuron motorický)
smyslový, 43
spojovací (see interneuron)
vzestupný (see neuron smyslový)

nitroblána srdeční, 76
nocireceptor, 101
nodi lymfatici (see uzliny mízní)
noradrenalin, 19
nos, 1
nosič, 25
nosohltan, 3, 134

O
Obal, 45
obal

teplotní, 124
objem

rezervní expirační, 9
rezervní inspirační, 9

oblouk
reflexní, 44

obranyschopnost, 70
Obratle

bederní, 27
hrudní, 26
kostrční, 27

(see also Kost kostrční)
krční, 25
křížové, 27

oběh
malý krevní, 83
velký krevní, 82
vrátnicový, 83

okostice, 21
omozečnice, 46
oplození vajíčka, 90
orgán

Cortiho, 113

oropharynx (see část ústní (hltan))
os sacrum (see kost křížová)
osifikace (see kostnatění)
osrdečník, 76
ostrůvky

Langerhansovy, 17
otolit, 114
ovarium (see vaječník)
ovulace, 92
ovum (see vajíčko)
oxyhemoglobin, 66
oxytocin, 15
ozva

diastolická, 77
systolická, 77

P
paměť, 60
panenka (see zornice)
pánev, 31
pankreas (see slinivka břišní)
pankreozymin, 141
pánvička

ledvinná, 148
parasympaticus (see nerv parasympatický)
parathormon, 16
patella (see čéška)
páteř, 25
pavučnice, 46
pelvis (see pánev)
pelvis renalis (see pánvička ledvinná)
penis, 98
pepsin, 135
pepsinogen, 136
perikard (see osrdečník)
perilymfa (see míza zevní)
periost (see okostice)
peritoneum (see pobřišnice)
pharynx (see hltan)
pia mater (see omozečnice)
plena (see obal)

měkká, 45
tvrdá, 45

plíce, 1, 6
plicnice (see tepna plicní)
ploténka

nervosvalová, 117
pneumotorax, 8
pobřišnice, 146
pochva, 91

myelinová, 41
Schwannova, 42
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šlachová, 119
podvěsek mozkový, 13, 52
pohrudnice, 8
pohyb

peristaltický, 138
pokožka, 33
polokoule (see mozková)
pons Varoli (see most Varolův)
poplinice, 8
pouzdro

kloubní, 24
ledvinné, 148

povázka
svalová, 116

poštěváček, 92
PRL (see prolaktin)
progesteron, 95
prolaktin, 13
proprioreceptor, 100
prostata (see žláza předstojná)
protrombin, 71
průdušky, 5
průdušnice, 5
PTH (see parathormon)
ptyalin, 129
pud (see instinkt)
pulmo (see plíce)
pulpa (see dřeň zubní)
pupilla (see zornice)
pyj (see penis)
pylorus (see vrátník)
pyrogen, 126
pysk

stydký malý, 92
stydký velký, 92

předkožka, 98
předsíň

poševní, 92
srdeční, 76

příklopka
hrtanová, 3

přísrdečník, 76

R
radius (see kost vřetenní)
reflex, 43

míšní, 44
nepodmíněný, 45, 59
obranný (see reflex míšní)
podmíněný, 45, 60
vrozený (see reflex nepodmíněný)

refrakce, 107

renes (see ledviny)
renin, 19
retina (see sítnice)
rhodopsin, 106
rohovka, 104
rýhy (see brázdy)
řezák, 131

S
sacharáza, 139
saliva (see sliny)
sanguis (see krev)
sarkomer, 117
scapula (see lopatka)
sclera (see bělima)
scrotum (see šourek)
sedimentace, 67
segment

iniciální, 41
sekretin, 141
sérum

krevní, 65
sítnice, 105
sklípek

plicní, 7
sklivec, 107
sklovina, 130
skoliosa, 25
skvrna

slepá, 105
žlutá, 105

slezina, 86
slinivka břišní, 17, 140
sliny, 129
sliznice

děložní, 91
snopce, 116
snopečky, 116
soma (see tělo buněčné)
somatotropin, 13
soustava

nervová centrální, 45
signální druhá, 60
signální první, 60

spánek, 61
sperma, 97
spermatogeneze, 95
splanchocranium (see část obličejová)
spodina lební, 28
spojivka, 109
spona stydká, 31
srdce, 75
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srdečnice, 77, 82
stah

svalový, 117
statokonie (see otolit)
sternum (see kost hrudní)
STH (see somatotropin)
stolice, 146
stolička, 131
stomachus (see žaludek)
stratum corneum (see vrstva rohová)
stratum germinatium (see vrstva zárodečná)
struma (see vole)
střevo

tenké, 137
tlusté, 144

sulci (see brázdy)
sval, 116

bedrokyčelní, 121
bradový, 120
čelní, 120
chodidlový, 121
čtyřhlavý stehenní, 121
čtyřhranný bederní, 121
deltový, 121
dvojhlavý pažní, 121
dvojhlavý stehenní, 121
kápovitý (see sval, trapézový)
krejčovský, 121
kruhový oční, 120
malý prsní, 120
podklíčkový, 120
podkožní, 120
poloblanitý, 121
pološlašitý, 121
přední holenní, 121
přední pilovitý, 120
příčný břišní, 121
přímý břišní, 121
rombický, 121
široký zádový, 121
smíchový, 120
smíchu (see sval velký lícní)
spánkový, 120
trapézový, 121
trojhlavý lýtkový, 121
trojhlavý pažní, 121
trubačský (see sval tvářový)
tvářový, 120
týlní, 120
velký lícní, 120
velký prsní, 120
vnitřní šikmý břišní, 121

zevní šikmý břišní, 121
zevní žvýkací, 120

svalovina srdeční, 76
svaly

brdečkovité, 76
červovité, 121
hýžďové, 121
malíkové, 121
mezikostní, 121
mezižeberní, 120
nadjazylkové, 120
okohybné, 109
palcové, 121
podjazylkové, 120
předloktí, 121

symfýza (see spona stydká)
sympaticus (see nerv sympatický)
systém

limbický, 52
šeroslepost, 106
šev

lambdový, 29
šípový, 29
šupinový, 29
věncový, 29

šišinka, 20
škára, 35
šourek, 98
špičák, 131
šťáva

pankreatická, 137

T
T-lymfocyty, 69
tarsus (see kosti zánártní)
tekutina

extracelulární (see tekutina mimobuněčná)
intracelulární (see tekutina nitrobuněčná)
mimobuněčná, 62
nitrobuněčná, 62

telencephalon (see mozek koncový)
tepénka, 72
tepna, 72, 72

koronární (see tepna věnčitá)
plicní, 77
věnčitá, 77

termoreceptor, 101 (see čidlo tepla)
testis (see varle)
testosteron, 19, 95
thorax (see koš hrudní)
thymus (see brzlík)
thyrotropin, 14
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thyroxin, 16
tibia (see kost holenní)
tlak

krevní, 81
tonsillae (see mandle)
tonus

svalový (see napětí svalové)
trachea (see průdušnice)
trávenina, 136
triceps (see sval trojhlavý pažní)
trombocyty (see destičky krevní)
trombokináza, 71
trombus, 72
trubice

Eustachova, 111
močová, 98, 151

trypsin, 137
TTH (see thyrotropin)
tuba uterina (see vejcovod)
tuk

hnědý, 126
tunica conjuctiva (see spojivka)
tyčinky, 106
těleso

kalosní, 52
tělísko

Meissnerovo, 34
příštitné, 16
řasnaté, 105
žluté, 92

tělo
buněčné, 41

třes, svalový, 124
třmínek, 111

U
ucho, 110

střední, 111
vnější, 110
vnitřní, 112

úd
pohlavní, 98

ulna (see kost loketní)
ultrafiltrát (see moč primární)
ureter (see močovod)
urethra (see trubice močová)
urethra masculina, 98
urina (see moč)
ústrojí

rovnovážné, 114
statokinetické (see ústrojí rovnovážné)

uterus (see děloha)

uzlík
síňokomorový, 80
sinusový, 80

uzliny
mízní, 85

V
vagina (see pochva)
vaječník, 89
vajíčko, 92
varle, 95
vazodilatace, 35
vazokonstrikce, 35
vazopresin (see hormon antidiuretický)
váček

semenný, 97
vdech, 9
vejcovod, 90
véna (see žíla)
ventriculus (see komora srdeční) (see
žaludek)
venula (see žilka)
vesica fellea (see žlučník)
vesica urinaria (see měchýř močový)
villi (see klky)
víčko, 109
vlákna

svalová, 116
vláknina, 145
vlákno

nervové, 41
vlásečnice, 72, 74

mízní, 84
vole, 15
vomitus (see zvracení)
vrátník, 135
vrstva

rohová, 34
zárodečná, 33

výdech, 9
vylučování, 147
vzduch

reziduální (see vzduch zbytkový)
zbytkový, 9

vzpřimovač páteře, 121
vzruch, 41

Z
závity, 53
zářez

Ranviurův, 42
zdvihač hlavy, 120
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zornice, 105
zub

třenový, 131
zubovina, 130
zuby, 130
zvracení, 137
zřítelnice (see zornice)
žaludek, 134
žebra, 27
žíla, 72, 73

dolní dutá, 83
horní dutá, 83

žilka, 72
žláza

apokrinní, 36
Bartholiniho, 92
endokrinní (see žláza s vnitřní sekrecí)
exokrinní (see žláza s vnější sekrecí)
mazová, 36
mléčná, 37
potní, 35
předstojná, 97
s vnější sekrecí, 11
s vnitřní sekrecí, 11
slzná, 109
štítná, 15

žluč, 143
žlučník, 144
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