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Anotace
Studijní materiál „Kapitoly z biologie člověka“ je primárně určen studentům oboru Vychovatelství a Pedagog volného času. Slouží k základní orientaci v problematice biologie člověka. Úvodní část textu je věnována souvislosti biologie člověka s lékařskými vědami. Další kapitoly
seznamují se základní stavbou lidského těla, jednotlivými orgánovými
systémy. Důraz je kladen zejména na získání základních znalostí, které jsou důležité například při poskytování předlékařské první pomoci. Předkládaný text si neklade nároky na úplnost, omezuje se pouze
na nejdůležitější informace. Prostudováním studijní opory student získá
teoretický základ, který je nutné doplnit studiem atlasu lidského těla.
Annotation
The study text “Human Biology Chapters“ is aimed to students of Educational Activity Profession and Pedagogy of Leisure Activities Profession. Purpose of the material is to bring basic knowledge about biology of human being. First part of the text is dedicated to the human biology and medical science context. Following chapters informs about
human body structure and specific organic systems. The importance
lies on basic information and knowledge helps to provide the premedical first aid.
The presented text doesn’t make demands on completeness of topic
but is limit in basic information. In the addition student may study the
human body atlas after perusing this study texts.
Klíčová slova
Tkáň, orgán, orgánová soustava, organismus
Keywords
Tissue, Organ, Organic System, Organism
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1 Biologie člověka a lékařské vědy
Biologie je věda o živých organismech a je součástí přírodních věd.
Biologické a společenské vědy spojují lékařské vědy. Biologické vědy
můžeme rozdělit na morfologické a funkční. Morfologické obory studují tvar, vývoj a stavbu živých organismů. Náleží sem například anatomie (zkoumá tvar, velikost, vývoj, stavbu a uložení orgánů, pracovní
metodou je pitva), histologie (studuje mikroskopicky a ultramikroskopicky stavbu tkání a orgánů, základní pracovní metodou je pozorování
pod mikroskopem), cytologie (zkoumá buňky, organely a tvoří základ
jedné části genetiky), embryologie (zkoumá vývoj oplozeného vajíčka
a zárodku; studuje též vztah mezi zárodkem a matkou). Funkční biologické vědy studují chemickou a fyzikální podstatu životních projevů
a činnost orgánů. Základem je pozorování a pokus. Do těchto věd náleží například fyziologie (zkoumá výkony a funkce jednotlivých orgánů),
biofyzika, biochemie, genetika.
Otázky k promyšlení
1. Na co dělíme biologické vědy?
2. Jaké obory náleží do morfologických biologických oborů?
3. Čím se zabývá fyziologie?
Zapamatujte si
Biologie je věda o živých organismech a je součástí přírodních věd. Biologické a společenské vědy spojují lékařské vědy. Biologické vědy lze
rozdělit na morfologické a funkční.
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2 Základní stavba lidského těla
Lidské tělo se skládá z buněk. Soubor buněk stejného původu, stejného tvaru s jednou hlavní funkcí vytváří tkáně, které se též spojují
a vytvářejí orgán. Skupina orgánů, které mají společnou funkci, tvoří
orgánovou soustavu. Jednotlivé orgánové soustavy vzájemně kooperují a vytvářejí lidský organismus.

2.1 Buňka
Základní stavební a funkční jednotkou organismů je buňka. Jedná se
o nejmenší morfologický a funkční celek, který je schopný samostatného
života a reprodukce. Největší buňkou v lidském těle je ženská pohlavní
buňka (vajíčko). Během života se buňka dělí a vznikají nové. Schopnost
dělit se není u všech buněk stejná, např. krvetvorné buňky se dělí celý
život, nervové buňky jen krátce po porodu. Odhaduje se, že každých 7
let dojde k výměně veškeré tělesné hmoty (kromě nervové buňky).
Stavební prvky buňky jsou: buněčné membrány, jádro s jadérkem
a pomocné orgány (organoidy), např. mitochondrie, Golgiho aparát,
centriol apod. Zdrojem energie je oxidace látek v mitochondriích. Transport v buňce zajišťují buněčné membrány a endoplasmatické retikulum. Centriol v živočišných buňkách navozuje vznik dělícího vřeténka.
Cytoplazma je tvořena cytoskeletem a roztokem různých látek. Buněčné jádro obsahuje chromosomy, které tvoří molekuly DNA a bílkoviny.
Počet a tvar chromosomů je pro každý druh typický a stálý. Chromosomy jsou nositeli dědičných vloh. Člověk má v jádře tělových buněk 46
chromosomů. Výjimkou jsou zralé pohlavní buňky, které mají 23 chromosomů. Ženské pohlaví je geneticky určeno pohlavními chromozomy XX, mužské XY.
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Rozlišujeme dvě typy dělení buňky. Přímé (tzv. amitózu, je u lidských
buněk výjimečná) a nepřímé (tzv. mitózu). Mitóza zajišťuje shodnou chromozomální výbavu dceřiných buněk, je typická pro tělové buňky. Meióza,
redukční dělení pohlavních buněk (spermií a vajíček) redukuje počet chromosomů ve zralých pohlavních buňkách na polovinu (u člověka 23) a zajišťuje volnou kombinovatelnost chromosomů i dědičných vloh. Diferenciace buněk je podmíněna aktivací nebo tlumením určitých dědičných vloh.
Genetika je věda o dědičnosti a proměnlivosti organismů. Gen je
základní jednotkou dědičnosti. Gen je úsek molekuly DNA (část chromosomu). Soubor genů organismu tvoří genotyp organismus. Fenotyp je
soubor morfologických a funkčních znaků organismu. Základní pravidla
dědičnosti objevil J. G. Mendel (pravidlo o uniformitě hybridů, pravidlo
o štěpení vloh). Pohlavně vázaná dědičnost je závislá na genech uložených na pohlavních chromosomech. Dědičné dispozice jsou podmíněny
účinkem mnoha genů. Tuto dědičnost označujeme jako polygenní. Mutace jsou změny genů. Vlivy, které je vyvolávají, se nazývají mutageny.
Většina mutací je škodlivá. Věda, která se zabývá studiem, prevencí dědičných chorob a vrozených vad člověka, se nazývá lékařská genetika.

2.2 Tkáně
Tkáň je soubor buněk stejného původu, stejného tvaru s jednou hlavní funkcí. Rozlišujeme tkáň výstelkovou (epitel), pojivovou tkáň, svalovou
tkáň, nervovou tkáň a tělní tekutiny. Studiem tkání se zabývá histologie.

2.2.1 Epitelová (výstelková) tkáň
Výstelková tkáň je složená z buněk těsně k sobě přiřazených. Má
funkci krycí a vystýlající. Nemá cévní zásobení (nejdou zde cévy, které
vedou krev, živiny), probíhá zde pouze prolínání (difúze).
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2.2.1.1 Dělení epitelů
Epitely můžeme třídit například dle tvaru, počtu vrstev, funkce. Dle
tvaru a počtu vrstev rozlišujeme jednovrstevný a mnohovrstevný (vícevrstevný) epitel. Jednovrstevný epitel lze dále rozdělit na plochý (tzv.
dlaždicový, který tvoří například dutinu hrudní, břišní), válcový (cylindrický, tvoří žaludek, střevo, dýchací cesty) a krychlový (tzv. kubický,
který nalezneme například u žlázových vývodů či oční čočky). Dále dělit
můžeme i mnohovrstevný (vícevrstevný) epitel na epitel mnohovrstevný dlaždicový, který tvoří např. pokožka, GIT – úsek od rtů až žaludek, dále epitel mnohovrstevný přechodný, který je přítomen např.
v močovém měchýři.
Pokud budeme epitely dělit dle hlavní funkce, nalezneme například na pokožce krycí mnohovrstevný dlaždicový epitel, výstelkový
je například na vnitřním povrchu trávicí trubice. Žlázový epitel je podkladem žláz, které vylučují sekrety (např. žaludeční šťávy) nebo exkrety (pot, moč). Sekreční epitel vytváří například slinné žlázy (enzymy,
voda). Exkreční epitely produkují odpadní látky. Inkreční produkují
hormony přímo do krve. Resorpční epitel můžeme nalézt na vnitřní
části střeva a umožňuje vstřebávání látek do krve. Smyslový epitel je
tvořen buňkami, které mají schopnost reagovat na fyzikální nebo chemické podněty.

2.2.2 Pojivová tkáň
Hlavní funkcí pojivové tkáně je spojování různých orgánů v těle
a poskytování opory měkkým částem těla. Pojivová tkáň se skládá z buněk, vláken (kolagenních, elastických, retikulárních) a mezibuněčné
hmoty, která obsahuje velmi malé částice. Rozlišujeme tři hlavní druhy
pojiv, a to vazivo, chrupavku a kost.
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2.2.2.1 Vazivo
Vazivo je tvořeno buňkami a vlákny. Dle druhu vaziva rozlišujeme
vaziva tuhá, řídká, elastická, tuková a lymfoidní.
Tuhé vazivo je tvořeno kolagenními vlákny. Má bílou barvu. Tvoří
například šlachy, vazy, kloubní pouzdra.
Řídké (vmezeřené či intersticiální) vazivo je nejrozšířenějším typem vaziva. Je tvořeno mezibuněčnou hmotou a buňkami. Řídké vazivo obaluje orgány a vyplňuje prostory mezi orgány či se vytvoří při
zničení svalové tkáně v místě jeho poškození.
Elastické vazivo je tvořeno elastickými vlákny, je pružné a má nažloutlou barvu. Vytváří například některé vazy na páteři.
Tukové vazivo je ve velkém množství uloženo pod kůží (podkožní
tukové vazivo) či vytváří tzv. tukový polštář pro některé orgány, například pro ledviny.
Lymfoidní (retikulární) vazivo je tvořeno retikulárními vlákny, která tvoří síť. Oka sítě jsou vyplněna bílými krvinkami (lymfocyty). Tvoří
například základ pro mízní uzliny či pro slezinu a krvetvornou část kostní dřeně.

2.2.2.2 Chrupavka
Chrupka je tuhá, pružná a pevná. Je složena z buněk, vláken (kolagenních, elastických) a mezibuněční hmoty. Chrupavky nemají inervaci,
jsou bezcévní. Rozlišujeme chrupavku sklovitou, elastickou, vazivovou.
Sklovitá (hyalinní) chrupavka je tvrdá, hladká a pokrývá například
kloubní konce kostí, chrupavku hrtanu, průdušnice.
Elastická chrupavka je pružná, v těle se moc nevyskytuje. Můžeme
ji nalézt například na ušním boltci, hrtanové příklopce.
Vazivová (fibrózní) chrupavka je tvořena kolagenními vlákny, která se zhušťují do sítě, a díky tomu zajišťují velkou pevnost, odolnost pro-
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ti tahu a tlaku. Vytváří například meziobratlové ploténky, kolenní kloub,
stydkou sponu.

2.2.2.3 Kost
Kostní tkáň je nejtvrdší z pojivových tkání. Základní hmota je mineralizována, z chemického hlediska jde o sloučeniny vápníku, fosforu,
hořčíku a sodíku. Je tvořena kostními buňkami, vlákny (kolagenními
a elastickými) a mezibuněčnou hmotou. V životě se mění poměr mezi
organickou (osseinem) a anorganickou složkou, v dětství převládá ossein, ve stáří převládají minerální látky. Mineralizací kostí se rozumí
ukládání anorganických látek do kosti.

2.2.3 Svalová tkáň
Svalová tkáň je specializována pro výkon pohybu. Rozlišujeme
hladkou (orgánovou) svalovou tkáň (3 % tělesné hmotnosti), příčně
pruhovanou kosterní svalovou tkáň a příčně pruhovanou srdeční
svalovou tkáň. Základní stavební a funkční jednotkou hladké a srdeční
svaloviny je svalová buňka. Základní vlastností svalové tkáně je kontrakce (smrštění, zkrácení). Zkrácení je vyvolané nervovými podněty,
je umožněno tzv. myofibrily (tenkými vlákénky), které jsou obsaženy ve všech typech svalové tkáně. Tyto základní kontraktilní jednotky
se skládají ze dvou bílkovin (z aktinu a myozinu), které se přes sebe
přetáhnou a dochází ke kontrakci. Základní stavební jednotkou příčně
pruhované svaloviny je svalové vlákno. Kosterní sval se upíná šlachou
nejčastěji ke dvěma kostem, které jsou mezi sebou spojeny kloubem.
U hladké svaloviny je kontrakce pomalá, mimovolní a často rytmická,
nemůžeme ji ovlivnit vůlí. To znamená, že je inervována vegetativními
(útrobními) nervy. Tvoří nejčastěji stěny dutých orgánů, jako je například žaludek, střeva, močový měchýř, a dále svalovou vrstvu cévní stěny.
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Příčně pruhovaná kosterní svalovina tvoří základ svalstva končetin, zad,
břišních, hrudních, krčních a žvýkacích svalů. Inervace je volní, tzn. že
je možné ovlivňování vlastní vůlí. Srdeční svalovina tvoří střední vrstvu
srdeční stěny (myokard). Inervace je autonomní a kromě této inervace
má srdce i převodní systém srdeční.

2.2.4 Nervová tkáň
Nervová tkáň má schopnost vytvářet, přijímat a vést vzruchy. Je tvořena dvěma typy buněk, a to buňkami nervovými a pojivovými (tzv.
neuroglie). Základní stavební jednotkou je neuron. Základní funkční
jednotkou je reflex.
Neuron se skládá z těla a výběžků (axonů a dendritů). Dendrity jsou
krátké výběžky, které vedou informaci dovnitř do buňky, tzn. dostředivě (např. od receptorů – čidla k tělu buňky). Axony jsou dlouhé tenké
výběžky, které vedou informaci od těla buňky, tzn. odstředivě. Zjednodušeně lze říci, že axony vedou motorické vzruchy a dendrity senzitivní
impulzy. Povrch axonu některých neuronů je pokrytý vrstvami (obaly),
v centrálním nervovém systému se jedná o myelinovou (tukovou) pochvu bílé barvy. Vodivost nervových vláken je závislá na síle obalení
myelinovou pochvou, tzn. čím silnější obalení pochvou, tím rychleji
jsou vedeny vzruchy. Druhým obalem v obvodové nervové soustavě je
Schwannova pochva (šedé barvy). Obě pochvy brání šíření vzruchu
mezi sousední vlákna. V okolí nervových buněk jsou gliové buňky. Jejich funkce je podpůrná (vytváří vhodné prostředí pro činnost nervových buněk), výživná a obranná (fagocytóza cizorodých látek). Místo,
kde dochází k přenosu nervového vzruchu z jednoho neuronu na druhý (spojení axonu jedné buňky a dendritu druhé buňky), se nazývá synapse. Přenos vzruchu se děje pomocí chemické látky, tzv. přenašeče,
mediátoru.
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2.2.5 Regenerace tkání
Regenerací (obnovou) se rozumí náhrada za funkčně rovnocennou tkáň. Závisí na výživě (tzn. na cévním zásobení tkání) a geneticky
podmíněné schopnosti tkáňových buněk dělit se.
Vazivo se hojí snadno a rychle, vzniká pevná a bělavá vazivová jizva,
např. řezná rána na kůži. Chrupavky jsou bezcévné, z tohoto důvodu
se defekty hojí pomalu a jsou nahrazeny funkčně neplnohodnotnou
vazivovou tkání. Kostní tkáň sice obsahuje velké množství cév, ale tvrdá mineralizovaná mezibuněčná hmota ztěžuje postup látek z krve
ke kostním buňkám. Při poranění kostní tkáně dojde k poškození cév,
vznikne krevní výron a vazivové buňky vyplní kostní defekt, do vaziva
se ukládají minerální látky a vzniká pevná, tvrdá kostní tkáň. Hojení poškozené kostní tkáně je pomalé a zatěžování poškozené části těla musí
být postupné.
Kosterní a srdeční sval se hojí vazivovou jizvou, hladká svalovina je
schopna funkční náhrady. Nervová tkáň centrálního nervového systému
nemá regenerační schopnosti, brzy po narození ztrácejí nervové buňky schopnost dělit se, poškozené buňky se rozpadají a postupně jsou
nahrazeny gliovými buňkami. Nervové výběžky mohou dorůst za podmínky, že jsou zachovány myelinové pochvy. Epitely regenerují velmi
dobře a rychle. Epitely pomalu přerůstají přes poškozenou plochu, dochází k rychlému buněčnému dělení, ale obnova funkce je pomalejší.
Malá regenerační schopnost je u smyslových epitelů, ty se nikdy zcela
plně neobnovují, např. čichový epitel v dutině nosní.

2.3 Orgán
Orgán je útvar složený z několika tkání. Každý orgán má určitou
funkci v organismu.

16

2.4 Orgánová soustava
Skupina orgánů vytváří orgánovou soustavu, která se podílí na plnění konkrétní funkce v organismu, např. soustava oběhová je tvořena
srdcem a cévním systémem.

2.5 Organismus
Jde o soubor orgánových soustav, které úzce spolupracují a vytvářejí celek, lidské tělo.
Otázky k promyšlení
1. Co je základní stavební a funkční jednotkou organismu?
2. Vysvětlete redukční dělení.
3. Kolik mají spermie a vajíčko chromozómů?
4. Jak se nazývá nauka o dědičnosti a proměnlivosti?
5. Jaké znáte tkáně?
6. Jakou funkci má výstelková tkáň?
7. Vyjmenujte tři hlavní druhy pojiv.
8. Jaké znáte druhy svalové tkáně?
9. Co tvoří základní stavební jednotku nervové tkáně?
10. Na čem závisí regenerace tkání?
Zapamatujte si
Základní stavební a funkční jednotkou organismů je buňka. Jedná se
o nejmenší morfologický a funkční celek, který je schopný samostatného života a reprodukce. Největší buňkou v těle člověka je ženská pohlavní buňka (vajíčko). Během života se buňka dělí a vznikají nové.
Soubor buněk stejného původu, stejného tvaru s jednou hlavní funkcí vytváří tkáně. Rozlišujeme tkáň výstelkovou (epitel), pojivovou tkáň,
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svalovou tkáň, nervovou tkáň, popř. tělní tekutiny. Studiem tkání se zabývá histologie. Výstelková tkáň je složená z buněk těsně k sobě přiřazených. Má funkci krycí a vystýlající. Nemá cévní zásobení, probíhá zde
pouze difúze. Epitely můžeme třídit například dle tvaru, počtu vrstev,
funkce. Hlavní funkcí pojivové tkáně je spojování různých orgánů v těle
a poskytování opory měkkým částem těla. Rozlišujeme tři hlavní druhy
pojiv, a to vazivo, chrupavku a kost. Svalová tkáň je specializována pro
výkon pohybu. Má schopnost kontrakce (smrštění a zkrácení svalových
vláken). Rozlišujeme hladkou svalovou tkáň (orgánovou, tvoří stěny dutých orgánů, jako je například žaludek, střeva, močový měchýř, a dále
svalovou vrstvu cévní stěny), příčně pruhovanou kosterní svalovou tkáň
(tvoří základ svalstva končetin, zad, břišních, hrudních, krčních a žvýkacích svalů) a příčně pruhovanou srdeční svalovou tkáň.
Nervová tkáň má schopnost vytvářet, přijímat a vést vzruchy. Je tvořena dvěma typy buněk, a to buňkami nervovými a pojivovými. Základní
stavební jednotkou je neuron, který se skládá z těla a výběžků (axonů,
které vedou informace odstředivě, a dendritů, které vedou informace
dostředivě). Základní funkční jednotkou je reflex.
Tkáně se též spojují a vytvářejí orgán. Skupina orgánů, které mají společnou funkci, tvoří orgánovou soustavu. Jednotlivé orgánové soustavy
vzájemně kooperují a vytvářejí lidský organismus.
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3 Pohybový systém
(soustava kosterní)
Kosterní soustava je tvořena kostmi a jejich spoji, což jsou klouby,
vazy a chrupavky.

3.1 Kostní tkáň
Kostní tkáň je jen jednou z tkání, která se podílí na stavbě těla člověka. Tuto tkáň můžeme označit za pasivní pohybový aparát, který představuje složitý, živý a plastický orgán. Orgány jsou kosti či klouby. Soubor kostí (orgánů) se nazývá kostra (skelet). Některé části kostry tvoří
pevnou schránku pro orgány, např. lebka, hrudník. Výška kostry určuje
tělesnou výšku člověka. Kostní tkáň je schopna v dětství růst, její vnitřní
struktura podléhá změnám.

3.2 Složení kosti
Na povrchu je vazivová okostice (tzv. periost). Poté je vlastní kostní tkáň a uvnitř je kostní dřeň. Periost (okostice) má bohaté nervové
a cévní zásobení, což má význam především pro výživu kosti. Nervy
zajišťují vedení tzv. kostní bolesti. Vlastní kostní tkáň nervy nemá, je
necitlivá, tzn. že bolest je zprostředkována poškozeným periostem.
Kostní tkáň je tvořena kostní kompaktou (povrch kosti) a spongiózou
(obsažena uvnitř kosti). Poslední část je tvořena kostní dření. V mládí je
v kostech zastoupena především červená kostní dřeň, která se podílí
na krvetvorbě, postupně je tato dřeň nahrazována tukovou tkání, mění
se ve žlutou kostní dřeň a ve stáří vzniká šedá kostní dřeň, která má

19

želatinovou konzistenci. V dospělosti je krvetvorba omezena na dřeň
ve spongióze krátkých a plochých kostí.
Dělení kostí může být například dle tvaru. Kdy rozlišujeme dlouhé
kosti (např. stehenní a pažní kost, kde rozlišujeme diafýzu – střední úsek,
a epifýzu – kloubní konec), krátké kosti (např. zápěstní kosti), ploché
kosti (např. lopatka) a kosti nepravidelného tvaru (např. dolní čelist).
Osifikací se rozumí kostnatění, tedy proces vzniku kosti na podkladě chrupavčitého modelu (většina kostí) nebo vazivového modelu
(např. kosti obličejové, kosti tvořící lebeční klenbu a části klíční kosti).

3.3 Růst a spojení kostí
Kosti mohou růst do délky či do šířky. Z růstových chrupavek rostou
do délky, do šířky rostou z hlubokých vrstev periostu. Pro osifikaci jsou
důležitá tzv. osifikační jádra (centra), která slouží k určení kostního věku.
Růst kostí trvá tak dlouho, dokud nenastane buněčné dělení v růstové
chrupavce, poté dochází k rychlé osifikaci a růst kosti se zastavuje. Do regulace růstu zasahuje mnoho faktorů. Významný vliv má růstový hormon
(STH), který nepřímo podporuje dělení buněk chrupavky; sluneční záření;
vitamín D; vápník; fluor a hormony (např. pohlavní hormony, hormony
štítné žlázy či příštítných tělísek); význam však mají i mechanické faktory.
Spojení kostí může být pohyblivé či nepohyblivé. Pohyblivé spojení
zajišťuje kloub. Nepohyblivé spojení může být prostřednictvím vaziva (např. kosti lebky), chrupavky (např. meziobratlové ploténky) nebo
kostní tkáně, tzv. kostního srůstu (např. kosti křížové).

3.4 Kostra člověka
Kostra lidského těla se skládá z lebky, trupu, horní a dolní končetiny.
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3.4.1 Lebka
Lebka jako celek je velice pevná a pružná. Tvoří schránku pro mozek a některé smyslové orgány (např. zrak, sluch a čich). Rozlišujeme
část obličejovou (poměrně malá část, která se podílí na vytváření očnic a dutiny nosní) a mozkovou. Kostru obličejové části lebky tvoří:
horní čelist, dolní čelist (upínají se žvýkací svaly), lícní kost, slzní kost,
patrová kost, radličná kost (nepárová), nosní kůstky, jazylka (nepárová
kost). Kostru mozkového oddílu tvoří: týlní kost, spánková kost (uloženo rovnovážné a sluchové ústrojí), klínová kost (nepárová kost, zde je
uložena žláza s vnitřní sekrecí – podvěsek mozkový), čichová kost, čelní
kost (nepárová kost), temenní kost, skalní kost (nejtvrdší kost v těle).
Spojení kostí lebky je nepohyblivé, pomocí švů, kromě jediného
pohyblivého spojení, a to čelistního kloubu. Nejslabší místo, kde dochází ke zlomeninám na lebce, je možné nalézt na tzv. šupině spánkové
a čelní kosti a na lebeční spodině v okolí otvorů. Pružnost lebky klesá
ve stáří.

3.4.1.1 Zvláštnosti dětského věku
U dětí jsou na lebce přítomny široké silné vazivové blány v místě
budoucích švů, tzv. lupínky (fontanely). Existuje dvě fontanely, velká
fontanela (mezi čelní a temenní kostí, osifikuje do dvou let věku dítěte)
a malá fontanela (tzv. týlní lupínek je mezi týlní a temenní kostí, která
do tří měsíců života dítěte osifikuje). Dynamika růstu mozkové části je
v prenatálním životě značně větší než dynamika růstu obličejové části,
obvod hlavy donošeného dítěte měří 34 cm. Během prvního roku života se mozková část zvětší, růstové tempo je do tří let věku, poté se
zvolňuje, protože se již mozek přibližuje definitivnímu tvaru a velikosti. V dětství zůstává obličejová část v růstu pozadu za části mozkovou.
Toto se vyrovnává obvykle až v pubertálním období.
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3.4.2 Páteř
Tvoří osu vzpřímeného těla. Připevňuje se na ni pletenec dolní končetiny (DK) a horní končetiny (HK). Páteř je tvořena 33–34 obratli, a to
7 krčními (C1–C7), 12 hrudními (Th1–Th12), 5 bederními (L1–L5), 5 křížovými, tzv. kostí křížovou, (S1–S5) a 4–5 obratli kostrčními, tzv. kostrčí,
(Co1–Co5).
Obratle jsou krátké kosti nepravidelného tvaru s výběžky. Obratle se skládají z těla, ze kterého vybíhá oblouk s výběžky. Stavbou jsou
zcela odlišné první dva krční obratle: nosič (tzv. atlas, který nemá tělo
a umožňuje kývavé pohyby hlavy) a čepovec (tzv. axis, který provádí
otáčivé pohyby hlavy). Sloupce obratlů utvářejí kostěný páteřní kanál,
ve kterém leží mícha a kořeny míšních nervů. Obratle se vzájemně liší
velikostí těl, nejmenší jsou krční obratle.
Spojení na páteři zajišťuje stabilitu, pevnost, v některých místech
omezení pohyblivosti. Obratle jsou mezi sebou spojeny meziobratlovými chrupavčitými ploténkami. Těla, oblouky a výběžky se propojují
pevnými vazy, které jsou z elastického vaziva (podél obratlů) a zamezují
posunu obratlů. Pohyblivé spojení je zajištěno meziobratlovými klouby.
Páteř je dvakrát esovitě prohnutá – zakřivená. Prohnutí dopředu, tzv.
lordózu, tvoří krční a bederní páteř. Prohnutí dozadu, tzv. kyfózu, tvoří hrudní a křížová část páteře.

3.4.3 Hrudník
Hrudník je tvořen žebry, hrudními obratli a hrudní kostí. Tvoří
schránku hrudních orgánů (chrání především srdce a plíce) a začátek
pro svaly, např. krční, mezižeberní, zádové, bránici, svaly horní končetiny.
Kostru hrudníku tvoří 12 párů žeber, hrudní kost a hrudní obratle. Žebra máme pravá (7 párů, která jsou chrupavkou spojena ke kosti
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hrudní), nepravá (tři páry, které se připojují k sedmému žebru) a volná
(dva páry, které se zanořují do svalů břišní stěny).
Hrudní kost (sternum) je plochá kost, která tvoří přední plochu
kostry hrudníku. Tato kost je dobře přístupná, a proto se používá pro
nabodnutí dřeňové dutiny pro punkci kostní dřeně. Skládá se z rukojeti,
těla a mečovitého výběžku. V horní části se k hrudní kosti připojuje kost
klíční, po stranách žebra.

3.4.4 Kostra horní končetiny
Kostra horní končetiny je tvořena pažním pletencem a kostrou
volné horní končetiny. Horní končetina (HK) se připojuje ke kostře
trupu pomocí lopatkového pletence, který je tvořen lopatkou a klíční kostí. Vlastní volná HK je tvořena z paže (pažní kosti) a předloktí (vřetenní kosti na palcové straně, a loketní kosti na malíkové
straně), z vlastní ruky, kterou tvoří kůstky záprstní (nedůležitější je
člunková kost, která přenáší úder z dlaně na předloktí a bývá často
zlomena), zápěstní a články prstů (palec má dva články, ostatní mají
tři články).

3.4.5 Kostra dolní končetiny
Kostra dolní končetiny (DK) je tvořena pánevním pletencem
a kostrou volné DK. Pletenec dolní končetiny ji připojuje ke kostře trupu pomocí pánevního pletence (dvěma pánevními kostmi a křížovou
kostí) a vlastní volné DK. Vlastní volná DK je tvořena ze stehna z kosti
stehenní (nejmohutnější dlouhé kosti v těle), z bérce – z kosti lýtkové (štíhlá kost na malíkové straně bérce, velmi snadno se láme, ale pro
stabilitu nemá velký význam) a holenní (mohutná kost na palcové straně, která vytváří kolenní kloub), vlastní nohy – kůstky nártní, zánártní
a články prstů.
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Pánevní pletenec je tvořen dvěma pánevními kostmi a křížovou
kostí. Pánev má funkci opornou a ochranou (tvoří tzv. kostěnou schránku pro část orgánů dutiny břišní a pánevní orgány). Na těle člověka rozlišujeme velkou a malou pánev (u ženy tzv. pánev porodnickou). Pánevní kost vzniká spojením tří původně samostatných kostí, kosti kyčelní,
stydké a sedací. Pánevní kosti jsou kloubně spojeny s kosti křížovou,
což umožňuje pouze nepatrné kývavé pohyby. Mezi sousedící stydké
kosti je vsunuta destičkovitá chrupavka, tzv. stydká spona (symfýza).

3.5 Kloub
Kloub představuje pohyblivé spojení dvou či více kostí. Vytváří se
spojením hlavice jedné kosti a jamkou druhé kosti. Kloubní pouzdro
je složeno ze dvou vrstev, a to vnější vazivové (je někde zesílena vazy)
a vnitřní synoviální.

3.5.1 Klouby horní končetiny
Ramenní kloub je nejpohyblivější kloub, který je tvořen pažní kostí
a lopatkou, umožňuje rotaci (otáčení), připažení (addukci), upažení (abdukci). Loketní kloub je složený kloub, který tvoří pažní kost, loketní
a vřetenní kost, umožňuje flexi (ohnutí) a extenzi (natažení). Vřetenozápěstní kloub je tvořen kostmi předloktí a první řadou zápěstních
kůstek, umožňuje pronaci a supinaci. Klouby ruky umožňují úklony
ke stranám, nejpohyblivějším prstem je palec, který je schopen opozice.

3.5.2 Klouby dolní končetiny
Kyčelní kloub spojuje hlavici stehenní kosti a jamku kyčelní kosti.
Kolenní kloub je složený a největší kloub těla, spojuje stehenní a ho-
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lenní kosti. V kolenním kloubu jsou pomocná kloubní zařízení, tzn.
dvě chrupavčité destičky (menisky), na přední ploše je čéška, uvnitř
kloubu jsou dva zkřížené vazy. Kolenní kloub umožňuje flexi, extenzi
a stabilitu celé DK. Hlezenní kloub je spojení mezi vidlicí bércových
kostí a kladkou hlezenní kosti. Jde o velmi slabé kloubní pouzdro, které se snadno trhá při chybném došlápnutí. Hlezenní kloub umožňuje
flexi (stoj na špičkách) a extenzi (stoj na patách). Klouby vlastní nohy
tvoří tzv. nožní klenbu, která je dána tvarem kostí (jejich spojením) a je
udržována pružným napětím svalů nohy a bérce. Ochabnutím svalů při
nevhodném zatěžování DK a nevhodné obuvi se klenba bortí a vzniká
tzv. plochá noha.
Otázky k promyšlení
1. Čím je tvořena kosterní soustava?
2. Jak se nazývá orgán kosterní soustavy?
3. Z čeho je složena kost?
4. Jak se nazývá proces vzniku kosti na podkladě chrupavčitém či vazivovém?
5. Vyjmenujte kosti obličejového a mozkového oddílu lebky.
6. Jak se nazývá první a druhý krční obratel?
7. Čím je tvořena kostra hrudníku?
8. Vyjmenujte kosti, které vytvářejí horní a dolní končetinu.
9. Co je to symfýza?
10. Vyjmenujte klouby horní a dolní končetiny.
Zapamatujte si
Kosterní soustava je tvořena kostmi a jejich spoji (klouby, vazy a chrupavky).
Kostní tkáň představuje složitý, živý a plastický orgán. Orgány jsou kosti
či klouby. Soubor kostí (orgánů) se nazývá kostra (skelet). Na povrchu
kosti je vazivová okostice. Poté je vlastní kostní tkáň (kostní kompak-
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ta a spongióza) a uvnitř je kostní dřeň. Osifikací se rozumí kostnatění,
tedy proces vzniku kosti na podkladě chrupavčitého nebo vazivového
modelu. Kosti rostou do délky z růstových chrupavek, do šířky z hlubokých vrstev periostu. Pro osifikaci jsou důležitá tzv. osifikační jádra (centra), která slouží k určení kostního věku. Kostra lidského těla se skládá
z lebky, trupu, horní a dolní končetiny. Lebka tvoří schránku pro mozek
a některé smyslové orgány. Rozlišujeme část obličejovou (horní čelist,
dolní čelist, lícní kost, slzní kost, patrová kost, radličná kost, nosní kůstky, jazylka) a mozkovou (týlní kost, spánková kost, klínová kost, čichová
kost, čelní kost, temenní kost, skalní kost). Spojení kostí lebky je nepohyblivé, pomocí švů, kromě jediného pohyblivého spojení, a to čelistního kloubu. Páteř tvoří osu vzpřímeného těla, je tvořena 33–34 obratli
(krčními, hrudními, bederními, kostí křížovou a kostrčí). Připevňuje se
na ni pletenec dolní končetiny a horní končetiny. Páteř je dvakrát esovitě prohnutá dopředu a dozadu. Hrudník je tvořen 12 páry žeber (7 párů
pravých, tři páry nepravých a dva páry volných žeber), hrudními obratli
a hrudní kostí. Kostra horní končetiny je tvořena lopatkovým pletencem (lopatkou a klíční kostí) a kostrou volné horní končetiny (pažní kostí, vřetenní kostí, loketní kostí, kůstkami záprstními, zápěstními a články
prstů). Kostra dolní končetiny je tvořena pánevním pletencem (dvěma
pánevními kostmi a křížovou kostí) a kostrou volné DK (kostí stehenní,
lýtkovou, holenní, kůstkami nártními, zánártními a články prstů). Pánevní kost vznikla spojením tří původně samostatných kostí, kosti kyčelní,
stydké a sedací.
Kloub představuje pohyblivé spojení dvou či více kostí. Vytváří se spojením hlavice jedné kosti a jamkou druhé kosti.
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4 Svaly
V lidském těle se nachází cca 600 svalů. Sval je orgán složený ze svalové tkáně, vaziva, nervů a cév. Smrštění svalu (kontrakce) je vyvoláno
nervovým podnětem. Smrštění probíhá ve dvou fázích: izometrické
(svaly nemění svou délku) a izotonické (smrštění a stažení). Nervová
vlákna končí ve svalu na motorických ploténkách. Informace o napětí
svalů a šlach vycházejí ze svalových vřetének a šlachových tělísek.
Svaly můžeme dělit například dle tvaru (krátké, dlouhé, ploché, kruhové), funkce (natahovače a ohýbače, přitahovače a odtahovače, rotační svaly).

4.1 Vybrané svalové skupiny
Svaly hlavy dělíme do dvou funkčních skupin: žvýkací svaly a mimické svaly. Svaly krku tvoří kloněné svaly, zdvihače hlavy, nadjazylkové a podjazylkové svaly. Svaly hrudníku jsou mezižeberní svaly, velký
a malý prsní sval a pilovitý boční sval. Patří mezi dýchací svaly. Svaly
břicha jsou ploché, deskovité svaly. Boční břišní stěnu zpevňují zevní
a vnitřní šikmý sval a příčný sval. Střední část stěny tvoří dva přímé svaly.
Břišní stěnu u páteře doplňuje čtyřhranný bederní sval. Zádové svaly
zabezpečují především pohyb páteře a udržují vzpřímenou polohu těla.
Svaly horní končetiny tvoří svaly ramenního kloubu (deltový sval), svaly
paže (dvojhlavý a trojhlavý pažní sval, hákový sval a hluboký sval pažní),
předloketní svaly (ohýbače a natahovače ruky a prstů) a svaly ruky (jemné
pohyby prstů, především palce). Svaly dolní končetiny tvoří svaly kyčelního kloubu (hýžďové svaly), stehenní svaly (čtyřhlavý stehenní sval, přitahovače stehna, ohýbače bérce a natahovače v kyčelním kloubu) a svaly
nohy (minimální funkce, udržení nožní klenby společně se svaly bérce).
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Otázky k promyšlení
1. Co je stavební jednotkou příčně pruhované svaloviny?
2. Z čeho je složen sval?
3. Kde na lidském těle naleznete deltový sval?
Zapamatujte si
Sval je orgán složený ze svalové tkáně, vaziva, nervů a cév. Smrštění
svalu (kontrakce) je vyvoláno nervovým podnětem. Smrštění probíhá
ve dvou fázích: izometrické a izotonické.

5 Krev
Tvoří spojovací článek mezi buňkami a zevním prostředím. Jedná se
o tekutou červenou, neprůhlednou a vazkou tekutinu (tkáň). Má transportní funkci (roznášení dýchacích plynů – kyslík z plic do tkání a oxid
uhličitý z tkání do plic, rozvod živin a tepla po těle, účast na látkovém
řízení – transport hormonů, vitamínů), specifickou funkci při udržování stálého vnitřního prostředí organismu (pH, osmotický tlak apod.), při
obraně organismu proti infekci, odvádí odpadní látky z těla např. přes
ledviny, potní žlázy. Krev tvoří u dospělého člověka cca 8 % hmotnosti těla (po svalech a kostech nejtěžší část těla). Při ztrátě cca 40 % krve
(u dospělého člověka cca 2,5 l) hrozí rozvinutí šoku.
Krev je složena z krevních buněk (tzv. krvinek, které dělíme na červené krvinky, bílé krvinky a krevní destičky) a krevní plazmy.
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5.1 Krevní plazma
Krevní plazma má světle nažloutlou barvu a skládá se z vody (cca
91 %), z anorganických látek (solí chloridu sodného a uhličitanu sodného – důležité pro stálost osmotického tlaku a pH; Ca – stavba kostí,
zubů, srážení krve, přenos nervosvalového vzruchu; P, Fe, K – prvky důležité pro pohybový a GIT trakt) a z organických látek (především bílkovin, glukóza). Plazmatické bílkoviny rozdělujeme na albuminy, které
mají funkci přenašečů vody, enzymů, léků a Fe; globuliny (tzv. nositele
protilátek) a fibrinogen, který se účastní srážení krve. Krevní plazmu je
nutné podávat transfúzí například při otocích, popáleninách, krevních
ztrátách, selhávání jater.

5.2 Krevní buňky
5.2.1 Červené krvinky (erytrocyty)
Erytrocyty jsou bezjaderné buňky, které obsahují červené krevní
barvivo, tzv. hemoglobin, který na sebe váže kyslík (vzniká tzv. oxyhemoglobin) a oxid uhličitý (vzniká tzv. karbaminohemoglobin).
Erytrocyty v dospělosti vznikají v kostní dřeni (v období nitroděložního vývoje v játrech a ve slezině plodu). Ke vzniku erytrocytů v kostní
dřeni je potřeba dostatečný příjem bílkovin, železa, vitamínu B12 (určité množství železa je uloženo v játrech ve formě bílkoviny feritinu).
Před vyplavením erytrocytů do krevního oběhu, ztrácejí své jádro, tzn.
že se nemohou dělit, a proto v krevním oběhu přežívají 100–120 dní.
Tvorba erytrocytů je řízená hormonem erytropoetinem, který vzniká
v ledvinách. Klesá-li tlak kyslíku (např. při pobytu ve větší nadmořské
výšce), tvoří se více erytrocytů. Zanikají ve slezině či játrech. Z uvolně-
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ného krevního barviva vzniká v játrech žlučové barvivo, které se podílí
na tvorbě žluči. Nedostatek erytrocytů se nazývá anémie a může mít
řadu příčin.

5.2.2 Bílé krvinky (leukocyty)
Leukocyty tvoří skupinu velmi různotvarých buněk s jádrem. Jejich
životnost je několik hodin, maximálně dní. Vznikají v kostní dřeni, slezině, brzlíku a patrových mandlích. Bílé krvinky se dělíme dle tvaru,
barvitelnosti hrudek a velikosti buněk na granulocyty a agranulocyty.
Granulocyty obsahují v cytoplazmě hrudky, které se barví neutrálními (neutro), kyselými (eosin) nebo zásaditými (basickými) barvivy.
Dle toho se rozlišují leukocyty na neutrofilní (50–70 %), eozinofilní
(1–9 %) a basofilní (0,5 %). Neutrofilní a eozinofilní leukocyty pohlcují částice, které jsou tělu cizí, dochází k tzv. fagocytóze. Basofilní leukocyty obsahují protisrážlivou látku, tzv. heparin, která brání srážení
krve.
Agranulocyty neobsahují barvitelná zrna. Dle tvaru jader lze rozlišit
monocyty (2–8 %), které se podílejí na fagocytóze, a lymfocyty (20–40
%). Lymfocyty se dále dělí na tzv. T-lymfocyty, které se tvoří se v thymu (brzlíku), a B-lymfocyty, které vznikají v kostní dřeni. Lymfocyty mají
na povrchu receptory, jejichž prostřednictvím rozeznávají antigeny vytvářející protilátky.

5.2.3 Krevní destičky (trombocyty)
Krevní destičky jsou malá tělíska (tzv. nepravé buňky), které uvolňují látky, jež zahajují a ovlivňují krevní srážení. Jejich životnost v krvi se
uvádí cca 4 dny.
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5.3 Obranné reakce organismu a krevní skupiny
Cizorodé látky (antigeny) pronikají do organismu, kde vyvolávají
obrannou imunitní reakci organismu. Imunitou se rozumí odolnost organismu proti nákaze. Udává se, že imunita u člověka zraje cca do 15
let. Imunita se dělí na specifickou (získanou) a nespecifickou (přirozenou). Nespecifická imunita zaznamená cizí materiál a nastartuje rychlé
obranné děje, např. prostřednictvím kůže, slin, HCl či komplement. Specifická imunita pracuje s tzv. paměťovými buňkami. Rozlišujeme buněčnou a látkovou imunitu. Buněčnou imunitu zabezpečují T-lymfocyty,
jejich tvorbu zajišťuje brzlík. Látkovou (humorální) imunitu poskytují
organismu protilátky, tzv. plazmatické bílkoviny typu imunoglobulinů
(Ig). Protilátky poskytují možnost okamžité obrany. Vznik protilátek se
nazývá imunizace.
S imunitou člověka a imunizací souvisí očkování, které rozlišujeme
na aktivní (do těla jsou vpraveny usmrcené či oslabené bakterie či živé
viry a tělo si má samo vytvořit protilátky) a pasivní (do těla jsou vpraveny hotové protilátky).
Krevní buňky obsahují v membránách různé typy antigenů. Tzv.
aglutinogeny jsou obsaženy v erytrocytech a jsou dvojího typu: A a B.
V erytrocytech je obsažen i systém antigenů, tzv. Rh systém, nejdůležitější je aglutinogen D, který je označen jako Rh faktor. Osoby (cca
85 % populace), které mají v krvi krvinkový aglutinogen, jsou označeny jako pozitivní (Rh+ faktor), ostatní jsou Rh– faktor. V krevní plazmě
jsou obsažené protilátky, tzv. aglutininy, které se přirozeně vyskytují
ve formě aglutininy anti-A a aglutininy anti-B. Nebezpečné je spojení
Rh– matky a Rh+ otce, kdy hrozí, že se začnou tvořit protilátky proti
červeným krvinkám plodu. Udává se, že tato kombinace se vyskytuje
u cca 15 % těhotenství.
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Tabulka č. 1: Rozdělení krevních skupin

Krevní skupiny
0 (38 %)
A (42 %)
B (14 %)
AB (6 %)

Aglutinogeny
v erytrcocytech
--A
B
A, B

Aglutininy v plazmě
anti-A, anti-B
anti-B
anti-A
---

5.4 Zástava krvácení (hemostáza)
Hemostáza je děj, kterého se účastní cévy, krevní destičky a krevní
bílkoviny. Poškození cévy vede k jejímu reflexnímu zúžení a k vytvoření
krevní zátky, na kterou navazuje tvorba definitivního trombu, pevně
uzavírajícího poškozené místo. Tvorba definitivního trombu je závislá
na složitém cyklu enzymových dějů vedoucích k vytváření krevní sraženiny. Doba krvácení je 1–3 minuty a informuje především o funkci
krevních destiček.
Otázky k promyšlení
1. Z čeho je složena krev?
2. Jaké znáte plazmatické bílkoviny?
3. Co je to hemoglobin? Kde je obsažen?
4. Kde vznikají bílé krvinky?
5. Jaké znáte druhy bílých krvinek?
6. Na čem se podílejí krevní destičky?
7. Uveďte jiné označení pro trombocyty.
8. Co si představíte pod označením nespecifická imunita?
9. Jaké znáte krevní skupiny?
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10. Co všechno se účastní na zástavě krvácení?
11. Vysvětlete tvrzení, že v erytrocytech je obsažen systém antigenů.
Zapamatujte si
Krev tvoří spojovací článek mezi buňkami a zevním prostředím. Jedná se o tekutou červenou, neprůhlednou a vazkou tekutina (tkáň). Má
transportní a specifickou funkci. Je složena z krevních buněk (erytrocyty, leukocyty, trombocyty) a krevní plazmy, která se skládá se z vody,
anorganických látek a z organických látek (především bílkovin, glukózy). Plazmatické bílkoviny rozdělujeme na albuminy, globuliny a fibrinogen. Erytrocyty jsou bezjaderné buňky, které obsahují červené krevní barvivo a v dospělosti vznikají v kostní dřeni. Jejich tvorba je řízená
hormonem erytropoetinem, který vzniká v ledvinách. Leukocyty tvoří
skupinu velmi různotvarých buněk s jádrem. Vznikají v kostní dřeni,
slezině, brzlíku a patrových mandlích. Bílé krvinky se dělí dle tvaru,
barvitelnosti hrudek a velikosti buněk na granulocyty (neutrofilní, eozinofilní, basofilní) a agranulocyty (monocyty, lymfocyty – T-lymfocyty či
B-lymfocyty). Krevní destičky jsou malá tělíska, která zahajují a ovlivňují
krevní srážení. Každý člověk má krev patřící do některé ze čtyř hlavních
krevních skupin, a to do skupiny A, B, 0 či AB.

33

6 Oběhová soustava (cévní systém,
kardiovaskulární systém)
Krevní oběh tvoří srdce a cévní systém.

6.1 Srdce
Je nepárový orgán, který je uložen v dutině hrudní, mezi pravou
a levou plící za hrudní kostí. Základní funkční vrstvou srdeční stěny je
tzv. myokard, který je tvořen příčně pruhovanou svalovinou srdeční.
Srdeční dutiny vystýlá endokard. Na povrchu srdce je vazivový obal
epikard, který přechází v perikard. Mezi epikardem a perikardem je
štěrbina, která obsahuje tekutinu, která zajišťuje pohyb srdce. Srdeční
dutiny tvoří dvě síně a komory. Do srdce vstupují žíly, ze srdce vystupují
tepny. Mezi pravou síní a pravou komorou je trojcípá chlopeň, mezi
levou síní a levou komorou je dvojcípá chlopeň. Na začátku plicnicového kmene a srdečnice (aorty) jsou kapsovité poloměsíčité chlopně,
které zabraňují zpětnému toku krve do pravé a levé komory. Při stahu
srdce, tzv. systole, dojde k vyprázdnění, při diastole k ochabnutí, tedy
k naplnění. Jeden cyklus srdeční činnosti, tj. postupné naplnění dutin
a vypuzení objemu, se nazývá srdeční revoluce. Řízení činnosti srdce,
smrštění srdečního svalu, je vyvoláno vzruchy, které vznikají automaticky v srdci. Regulaci srdeční činnosti zprostředkovávají sympatikus
a parasympatikus. Mezi projevy srdeční činnosti patří: srdeční ozvy,
EKG, pohyb hrudní stěny, puls (tep) na periferních tepnách. Centrum srdeční činnosti je uloženo v prodloužené míše. Srdce pro svou činnost
získává z protékající krve energii, ionty K a Ca. Srdce může být například postiženo infarktem myokardu, kdy dochází k odumření tkáně
při uzavření tepny přivádějící krev do některého orgánu.
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V těle se mohou vytvořit tzv. anastomózy, přirozené nebo uměle vytvořená spojky, například mezi vlákny nervů, cévami nebo dutými orgány.

6.2 Cévy (cévní systém)
Krev proudí v uzavřené soustavě cév. Cévní řečiště je uspořádáno
následovně: tepny (artérie) – tepénky (arterioly) – kapiláry – tenké žíly
(venuly) – žíly (vény).

6.2.1 Tepny
Tepny vystupují ze srdce. Stěna tepen je pružná a silná, povrch je tvořen vazivem, ve střední vrstvě stěn velkých tepen je mnoho elastických
vláken, která zajišťují jejich pružnost. Středně silné tepny a tenčí tepénky
mají místo elastických vláken vrstvičku hladkého svalstva, což umožňuje
zužování a rozšiřování jejich průsvitu. Vnitřní stěnu tvoří endotel.
Na tepnách je možné změřit tzv. tlak krve (krevní tlak, TK). Krevní
tlak závisí na množství cirkulující krve, na výkonu srdce, na odporu cévního řečiště – závisí na průsvitu jednotlivých cév. Krevní tlak se uvádí
ve dvou hodnotách, např. TK 120/80. První hodnota vyjadřuje systolický tlak, jeho norma se pohybuje mezi 90–140. Druhá hodnota (za lomítkem) je tlak diastolický, který se pohybuje fyziologicky v hodnotách
60–90. O tzv. hypertenzi (vysokém TK) se hovoří při hodnotách nad
140/90. Naopak o hypotenzi (nízkém TK) pod 90/60.

6.2.2 Vlásečnice
Mezi tepnami a žílami jsou vlásečnice, tzv. kapiláry. Jedná se o tenké
cévy. Jejich stěna je tvořena pouze vrstvou endotelových buněk a jejich
funkce spočívá v difúzi látek z krve do tkáňového moku a naopak.
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6.2.3 Žíly
Žíly odvádějí krev z vlásečnic do srdce. Vznikají spojením vlásečnic
do drobných žilek a následně do žil. Žíly mají podobnou stavbu jako
tepny, stěny jsou však tenčí a mají méně svaloviny. V žilách dolních končetin jsou uvnitř kapsovité chlopně, které znemožňují zpětný tok krve.
Na dolních končetinách však mohou vzniknout žilní výdutě, tzv. varixy, které vznikají ochabnutím slabé žilní stěny.

6.3 Krevní oběh
Rozlišujeme velký oběh a malý oběh. Oba oběhy se spojují v srdci.
Velký krevní oběh (tělní, periferní oběh) začíná v levé komoře (LK)
a končí horní a dolní dutou žílou (HDŽ a DDŽ) v pravé síni (PS). Tzn. že z levé
srdeční komory vystupuje aorta (nejmohutnější tepna lidského těla), která
se stáčí a vytváří vzestupnou aortu (zásobuje krví hlavu, krk a HK), poté
tvoří aortální oblouk, který se stáčí podél páteře a vytváří sestupnou aortu,
dále pokračuje v dutině hrudní jako hrudní aorta, poté u bránice vytváří
břišní aortu (vysílá párové větve pro ledviny, nadledviny a pohlavní žlázy – varlata a vaječníky, a nepárové větve jsou určeny pro játra, žaludek,
slezinu, slinivku břišní, tenké střevo a většinu tlustého střeva), v oblasti L4
se dělí na pravou a levou společnou tepnu kyčelní, poté na vnitřní (zásobuje především pánevní orgány – koncový úsek střeva, pohlavní a část
močových orgánů – moč. měchýř a dělohu) a zevní kyčelní tepnu, poté
pokračuje jako stehenní tepna a dále se dělí na arterioly stále menšího
průsvitu až dojde ke vzniku kapilár, které přivádějí krev ke tkáním, poté
se začne vytvářet systém žilní, který vede odkysličenou krev, tzn. že se
postupně zvětšuje průměr žil až vznikne horní dutá žíla (přivádí odkysličenou krev z orgánů hlavy, krku a z HK) a dolní dutá žíla (odvádí krev
z DK, pánve a z pánevních orgánů), které vedou krev do pravé srdeční síně.
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Malý krevní oběh (plicní oběh) začíná v pravé komoře (PK) pokračuje plicním kmenem, dále se větví na pravou a levou plicní tepnu,
pokračuje v plícní arterioly o stále menším průsvitu až dojde ke vzniku
vlásečnic, které obklopují plicní sklípky, poté se začne tvořit žilní systém. Nejprve žilky, poté venuly až dojde ke vzniku 4 plicních žil. Oběh
končí v levé srdeční síni.

6.4 Specializované oblasti cévního řečiště
Některé oblasti v lidském těle mají své oběhové zvláštnosti. Největší
zásobárnou v lidském těle jsou játra (zadržují cca 3/4 l krve), slezina (cca
1/2 l krve), podkožní cévní pleteně (1/2 l krve).

6.4.1 Jaterní portální oběh
Játra mají dvojí krevní zásobení, a to nutriční a portální. Nutriční
oběh zajišťuje jaterní tepna, která přivádí okysličenou krev a dostatek živin pro funkci jater. Funkční oběh zajišťuje žíla vrátnicová, která
sbírá krev z nepárových orgánů v dutině břišní (slezina, střeva, žaludek, slinivka břišní). Z jater je krev odváděna jaterní žilou do dolní
duté žíly.

6.4.2 Průtok krve mozkem
Mozek je zásobován krví ze dvou vnitřních krkavic a dvou páteřních
tepen. Průtok krve mozkem je regulován převážně tlakově. Rychlým
zdrojem energie je kyslík, pomalejším zdrojem energie je glukóza. 10
vteřin úplné nedokrevnosti vede k bezvědomí. Nejcitlivější na nedostatek kyslíku je mozková kůra.
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6.4.3 Oběh krve u plodu
U plodu existuje řada anatomických i fyziologických změn. Plíce
plodu nejsou nevzdušné, alveoly nejsou rozepjaté, plod nedýchá, funkci plní placenta. U plodu existují tepenné spojky, tzv. kruhový otvor
(mezi PS a LS) a Bottalova dučej (mezi plicním kmenem a aortálním
obloukem). Z těla plodu pupečními tepnami odtéká odkysličená krev
do placenty, kde se opět okysličuje, z placenty přitéká okysličená krev
pupeční žilou. Při porodu dochází k rychlé a zásadní přestavbě oběhových poměrů. Dusící se novorozenec se po vybavení z porodních cest
a po podvazu pupečníku několikrát lapavě nadechne a plíce se postupně rozepínají, oválný otvor a Bottalova dučej postupně srůstají. Tyto
změny a přestavby oběhu u novorozence trvají několik hodin, úplné
uzavření nastává během prvních dnů až týdnů po narození. Nedojde-li
k přestavbě, tak se mísí okysličená a odkysličená krev a dochází k dušení
tkání, k tzv. hypoxii.

6.4.4 Kolaterální oběh
Kolaterální oběh zabezpečuje průtok krve v tkáni, jejíž přirozený
zdroj krve byl vyřazen. Tzn. že při uzavření tepny, která zásobuje určitý
orgán, se vytváří náhradní céva, jež vyživuje tkáň. Kolaterála nahrazuje
cévu a její výpadek v krevním zásobení. Kolaterály netvoří např. vlásečnice, oční sítnice, slezina, střeva, mozek.

6.5 Lymfatická soustava
(mízní soustava, mízní oběh)
Mízní oběh doplňuje soustavu cév, slouží k odvádění přebytečného tkáňového moku, zplodin, vstřebávané tuky ze střevní stěny od-
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vádí do krve, má význam i pro imunitu. Tkáňový mok vzniká z krevní
plazmy, z části moku se tvoří míza. Míza má transportní a obranné
funkce. Proudění lymfy je zabezpečováno podobně jako pohyb žilní krve. Mízní cévy jsou po celém těle kromě CNS, chrupavek a oční
koule. Začínají slepě v mezibuněčných prostorách, z dolní poloviny
těla se pod bránicí spojují v tzv. hrudní mízovod, z horní poloviny
odtéká míza drobnějšími mízovody, které ústí do žilního systému.
Odtok mízy z tkání je možné urychlit masážemi. Mezi orgány, které
náleží k míznímu systému, patří mízní uzliny, brzlík, slezina. Mízní uzliny tvoří bariéru proti šíření infekce a nádorového bujení, v uzlinách
jsou nakupeny lymfocyty. Regionální uzliny filtrují mízu z určitého
orgánu nebo skupiny orgánů. Nejvíce je jich uloženo před a za ušním
boltcem, na krku, na dolním okraji dolní čelisti, v podpaží a v tříslech.
Regionální uzliny vytvářejí první překážku při proniknutí mikroorganismů do příslušného orgánu nebo tkáně, infekcí zasažené uzliny se
zvětšují a probíhá v nich zánět, který končí buď likvidací infekce, či
rozpadem lymfocitární tkáně uzlin, proniknutím infekce do dalších
mízních uzlin, do krve a nakonec do celého organismu. Nádorové
buňky se zachycují v regionálních uzlinách a dále tam neohraničeně rostou. Vyšetření uzlin má značný význam při určení typu nádoru
a jeho vlastnosti (např. citlivost na léčbu).
Brzlík, jak již bylo zmíněno dříve, zajišťuje buněčnou imunitu prostřednictvím T-lymfocytů. Slezina je uložena v břišní dutině pod levou
brániční klenbou, je vyplněna červenou a bílou pulpou. Červenou pulpu
tvoří erytrocyty a široké cévy, bílá pulpa se skládá z uzlíků mízní tkáně.
Ve slezině zanikají poškozené erytrocyty. Slezina není orgán nezbytný
pro život, její funkci mohou převzít jiné orgány, např. játra či lymfatická
tkáň. Dobře výkonná slezina však může účinně pomoci při likvidaci zejména infekčních chorob.
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Otázky k promyšlení
1. Čím je tvořen krevní oběh?
2. Vyjmenujte názvy chlopní a jejich uložení v srdci.
3. Co je to srdeční revoluce?
4. Popište velký oběh v lidském těle.
5. Jakou krev vedou 4 plicní žíly?
6. Uveďte, co náleží do cévního řečiště.
7. Co je to kolaterální oběh?
8. Do jakého oběhu náleží Bottalova dučej?
9. Co víte o mízním systému?
10. Jaké orgány náleží k míznímu systému?
Zapamatujte si
Krevní oběh tvoří srdce a cévní systém. Srdce se skládá z myokardu, endokardu, epikardu a perikardu. Srdeční dutiny tvoří dvě síně a komory. Mezi
pravou síní a pravou komorou je trojcípá chlopeň, mezi levou síní s levou
komorou je dvojcípá chlopeň. Na začátku plicnicového kmene a srdečnice
(aorty) jsou kapsovité poloměsíčité chlopně. Jeden cyklus srdeční činnosti se nazývá srdeční revoluce. Centrum srdeční činnosti je uloženo v prodloužené míše. Do srdce vstupují žíly, ze srdce vystupují tepny. Krev proudí v uzavřené soustavě cév. Cévní řečiště je uspořádáno následovně: tepny
(artérie) – tepénky (arterioly) – kapiláry – tenké žíly (venuly) – žíly (vény).
Rozlišujeme velký oběh a malý oběh. Oba oběhy se spojují v srdci.
Schéma velkého krevního oběhu vypadá následovně: LK => aorta =>
aorta vzestupná => aortální oblouk => aorta sestupná => dutina hrudní – hrudní aorta => bránice => aorta břišní => L4 se dělí na P a L společnou tepnu kyčelní => kapiláry (přivádějí krev ke tkáním) => systém
žilní – žilky => žíly => HDŽ a DDŽ => PS.
Malý krevní (plicní) oběh je zajištěn PK => plicní kmen => větví se na P
a L plicní tepnu => plícní arterioly => vlásečnice (obklopují plicní sklípky) => žilky => venuly => 4 plicní žíly => LS.
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Některé oblasti v lidském těle mají své oběhové zvláštnosti, jedná se
o jaterní (portální) oběh, průtok krve mozkem a oběh krve u plodu. Soustavu cév doplňuje mízní oběh, který slouží k odvádění přebytečného
tkáňového moku, zplodin; do krve odvádí vstřebávané tuky ze střevní
stěny; má význam i pro imunitu. Tkáňový mok vzniká z krevní plazmy,
z části moku se tvoří míza. Míza má transportní a obranné funkce. Proudění lymfy je zabezpečováno podobně jako pohyb žilní krve. Mízní cévy
jsou po celém těle kromě CNS, chrupavek a oční koule. Mezi orgány,
které náleží k míznímu systému, patří mízní uzliny, brzlík, slezina.

7 Dýchací systém (DS)
Ventilace zajišťuje výměnu plynů mezi atmosférou a krví prostřednictvím dýchacích pohybů hrudníku, střídání nadechnutí (inspirace
– nasátí vzduchu do plic), vydechnutí (expirace – vypuzení vzduchu
z plic). Vnitřní (tkáňové) dýchání zajišťuje výměnu plynů mezi krví
a tkáňovými buňkami. Podmínkou látkové výměny v organismu je stálý
přívod kyslíku. Při všech chemických pochodech v tkáních vzniká oxid
uhličitý a voda, které je nutno z organismu odstraňovat. Výměna a přenos kyslíku a oxidu uhličitého v těle se uskutečňuje v krvi. Oxid uhličitý
je vydýcháván, voda se z těla dostává vylučovacími orgány kůží (pot),
plícemi (vodní páry).

7.1 Funkce dýchacího systému
Dýchání je složeno ze tří navazujících dějů, ze zevního dýchání, rozvodu dýchacích plynů krví a vnitřního dýchání. Při zevním dýchání, tzv.
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ventilaci, dochází k výměně plynů mezi atmosférou a krví, probíhá výhradně v plicích (nasátí vzduchu a vydechnutí vzduchu). Při transportu
dýchacích plynů dochází k rozvodu plynů (O2, CO2, N) prostřednictvím
krve. Do tkání je přiváděn kyslík a z tkání oxid uhličitý a voda. Tento
rozvod zajišťují erytrocyty a hemoglobin (oxyhemoglobin). Transport je
závislý na složení vdechovaného vzduchu a na funkci oběhového systému (srdci a cévách). Dýchací systém a oběhový systém tvoří funkční
celek, tzn. že poruchy jednoho systému mají svoji odezvu v narušené
funkci systému druhého. Při vnitřním, tzv. tkáňovém dýchání, dochází
k výměně plynů mezi krví a tkáňovými buňkami, zahrnuje i okysličovací
pochody probíhající uvnitř buněk.

7.2 Stavba dýchacího systému
Dýchací systém je tvořen horními cestami dýchacími (nosní dutinou, nosohltanem), dolními cestami dýchacími (hrtanem, průdušnicí
a průduškami) a respirační částí plic (plícemi, plicními segmenty, alveolami).

7.2.1 Horní cesty dýchací (HCD)
7.2.1.1 Dutina nosní
Dutina nosní je patrem oddělena od dutiny ústní, přes otvory lze
vyšetřit či ošetřit zadní část nosní dutiny. Tvrdé patro (spodinu nosní
dutiny) tvoří horní čelist a dvě kosti patrové. Nosní přepážka rozděluje
prostor nosní dutiny na dvě nestejné poloviny. Dutina nosní je spojena i s prostory v některých lebečních kostech, vytváří vedlejší nosní
dutiny, které jsou uloženy v dutině kosti čelní, v horní čelisti, v kosti
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čichové, v kosti klínové, nosní a zajišťují předehřátí, očistění a zvlhčení
vdechovaného vzduchu. Ve stropu nosní dutiny je čichové pole, které
je tvořeno specializovanými nervovými buňkami (čichovými buňkami).
Pachové látky se v dutině nosní rozpouštějí a dráždí buňky čichového
pole. Lymfatická tkáň v podslizničním vazivu v dutině nosní je první
obrannou bariérou (Ig v hlenu) proti vniknutí infikovaného vzduchu
do organismu.
Dutina nosní má mnohostranné funkce. Vzduch je předehřán na tělesnou teplotu, je očištěn od mechanických nečistot a části mikroorganismů. Voda obsažená v hlenu se odpařuje a zvlhčuje příliš suchý vzduch.

7.2.1.2 Nosohltan
Nosohltan vytváří spojku mezi horními a dolními dýchacími cestami.
Hranicí mezi nosohltanem a ústní částí hltanu je měkké patro a čípek.
Při polykání se zvedá svalovina měkkého patra a odděluje ústní dutinu
od nosní dutiny (např. při obrně svalů měkkého patra zatéká potrava
do nosní dutiny). Na bočních stranách ústí do nosohltanu Eustachova
trubice, která spojuje střední ucho s nosohltanem, její funkcí je vyrovnávat změny tlaku vzduchu ve středoušní dutině. V nosohltanu je nosohltanová mandle, která je tvořena mízní tkání a díky propojení s Eustachovou trubicí může dojít k zánětu středního ucha, kterým trpí především
malé děti.

7.2.2 Dolní cesty dýchací (DCD)
7.2.2.1 Hrtan
Hrtan slouží pro dýchání a pro tvorbu zvuku. Je vyztužen chrupavkami, největší z nich je štítná chrupavka (vyvýšenina na přední ploše
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krku), pod ní je prstenčitá chrupavka a jsou zde připojeny i hlasivkové chrupavky (hlasivkové vazy). Svaly hrtanu ovládají pohyb chrupavek, díky napínání, povolování, přibližování a oddalování hlasivkových
vazů vzniká tón. Na vzniku lidského hlasu se podílejí hlasivky, hrtanová
dutina, vedlejší nosní dutiny. Lidský hlas podmiňuje řeč. Řeč je složitý
děj, kterého se účastní mluvidla – měkké patro, dásně, jazyk, zuby, rty
apod. V hrtanu je příklopka hrtanová, tzv. epiglottis, která odděluje
dutinu hrtanu od hltanu, která se při polykání uzavře. V případě jejího
neuzavření by došlo k aspiraci (ke vdechnutí jídla).

7.2.2.2 Průdušnice a průdušky
Stěna je tvořena chrupavkami. Průdušnice se v hrudníku dělí na pravou a levou průdušku. Po vstupu do plic se bronchy dělí do bronchiálního stromu, bronchy s průsvitem pod 1 mm, tzv. bronchioly.

7.2.3 Plíce
Plíce jsou uloženy v dutině hrudní. Jedná se o párový orgán narůžovělé barvy jehlancovitého tvaru. Pravá plíce má 3 laloky (horní, střední, dolní), levá plíce pouze dva laloky (horní, dolní). Funkční jednotkou
plicní tkáně je plicní lalůček. Plíce jsou pokryty vazivovou blankou, tzv.
poplicnicí, která přechází na pohrudnici, vzniká dutinka vyplněná tekutinou, která umožňuje klouzání blan, dýchání.

7.3 Mechanika dýchání
Vdech je aktivní děj, zajišťují jej dýchací svaly, především bránice,
mezižeberní svaly a podtlak pohrudnice. Výdech je pasivní děj, při
kterém se uplatňuje pružnost plic, plicní stěny a hmotnost. Dechový
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objem (množství vzduchu při jednom nádechu a výdechu v klidu) je
500 ml, při námaze 1–2 l. Množství vzduchu, který vydechneme po největším nádechu, se nazývá vitální kapacita plic, u muže je 4 200 ml,
u ženy 3 200 ml, největší kapacitu mají zpěváci, sportovci, trubači, foukači skla apod. Dýchací centrum je uloženo v prodloužené míše, frekvence dechů je u dospělého člověka v klidu 12–16 za minutu. Obranné
dýchací reflexy, kýchnutí či kašel, zajišťují průchodné dýchací cesty,
případně je bráněno jejich poškození. Může nastat situace, kdy v těle
či v jednotlivých tkáních je nedostatek kyslíku, vznikne tzv. hypoxie.
Mezi její příčiny mohou patřit např. nedostatek erytrocytů, blokáda
hemoglobinu (při otravě oxidem uhelnatým je změněno 70–80 % červeného barviva na karboxyhemoglobin a dochází ke smrti), zpomalení
cirkulace a rozpad tkáně především u ledvin, jater, mozku, srdečního
svalu. Většina tkání snáší v průměru hypoxii 30–60 minut, avšak hypoxie u mozku delší než 5 minut vede k nevratnému poškození nervových buněk.

7.4 Fyzikální a chemické změny v průběhu dýchání
V průběhu dýchání dochází k řadě změn. Vdechovaný vzduch obsahuje 21 % kyslíku, 79 % dusíku a vzácných plynů, 0,04 % oxidu uhličitého. Vydechovaný vzduch má dvě fáze. V první fázi je stejné složení
jako u vdechovaného vzduchu (objem 150–230 ml, tzv. mrtvý dýchací
prostor). Druhá fáze, tzv. alveolární vzduch, obsahuje cca 15–16 % kyslíku, 5–6 % oxidu uhličitého. Při klidném dýchání je objem výdechu asi
500–600 ml, stejný objem má i vdech.
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7.5 Přenos, vazba kyslíku a oxidu uhličitého
Kyslík přenáší červené krevní barvivo (hemoglobin). Sloučenina kyslíku
s hemoglobinem se nazývá oxyhemoglobin. Přenos a vazba oxidu uhličitého je možná třemi způsoby. Může vzniknout tzv. karbaminohemoglobin
(sloučenina hemoglobinu s oxidem uhličitým), největší část se váže v krevní
plazmě ve formě uhličitanů či je volně rozpuštěn v krevní plazmě.
Otázky k promyšlení
1. Vyjmenujte tři děje dýchání.
2. Vyjmenujte orgány, které tvoří horní cesty dýchací.
3. Jakou část dýchacích cest tvoří hrtan, půrdušnice a průdušky?
4. Co tvoří hranici mezi nosohltanem a ústní částí hltanu?
5. Jak se nazývá největší chrupavka hrtanu?
6. Kolik laloků má pravá plíce?
7. Vyjmenujte obranné dýchací reflexy.
8. Jaký je rozdíl v procentuálním zastoupení kyslíku ve vdechovaném
a vydechovaném vzduchu?
9. Co je to hypoxie?
10. Co je to oxyhemoglobin?
Zapamatujte si
Ventilace zajišťuje výměnu plynů mezi atmosférou a krví prostřednictvím
dýchacích pohybů hrudníku. Vdech je aktivní děj, zajišťují ho dýchací svaly, především bránice, mezižeberní svaly a podtlak pohrudnice. Výdech je
pasivní děj, při kterém se uplatňuje pružnost plic, plicní stěny a její hmotnost. Dýchání je složeno ze tří navazujících dějů, ze zevního dýchání, rozvodu dýchacích plynů krví a vnitřního dýchání. Dýchací systém je tvořen
horními cestami dýchacími (nosní dutinou, nosohltanem), dolními cestami dýchacími (hrtanem, průdušnicí a průduškami) a respirační částí plic
(plícemi, plicními segmenty, alveolami). Dutina nosní je patrem oddělena
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od dutiny ústní. Nosní přepážka rozděluje prostor nosní dutiny na dvě nestejné poloviny. Dutina nosní je spojena s vedlejšími nosními dutinami.
Ve stropu nosní dutiny je čichové pole, které je tvořeno čichovými buňkami. Dutina nosní má mnohostranné funkce. Hranicí mezi nosohltanem
a ústní částí hltanu je měkké patro a čípek. Na bočních stranách ústí do nosohltanu Eustachova trubice. Hrtan slouží pro tvorbu zvuku a je vyztužen
chrupavkami (štítnou, prstenčitou a hlasivkovou chrupavkou). V hrtanu
je příklopka hrtanová (epiglottis), která odděluje dutinu hrtanu od hltanu, která se při polykání uzavře. Plíce jsou párový orgán, který je uložen
v dutině hrudní. Funkční jednotkou plicní tkáně je plicní lalůček. Dýchací
centrum je uloženo v prodloužené míše, frekvence dechů je u dospělého
člověka v klidu 12–16 za minutu. Obranné dýchací reflexy, kýchnutí či kašel, zajišťují průchodné dýchací cesty, případně je bráněno jejich poškození. Může nastat situace, kdy v těle či v jednotlivých tkáních je nedostatek
kyslíku, vznikne tzv. hypoxie. Většina tkání snáší v průměru hypoxii 30–60
minut, avšak hypoxie u mozku delší než 5 minut vede k nevratnému poškození nervových buněk.

8 Trávicí trakt
(gastrointestinální trakt,
GIT, systema digestorium)
8.1 Obecná stavba trávicí trubice
Trávicí systém je tvořen trávicí trubicí a žlázami. Stěna trávicí trubice se skládá ze 4 vrstev, ze sliznice, podslizničního vaziva, svaloviny
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(především hladké svaloviny) a pobřišnice. Hlavní funkcí GIT systému je
přijímání potravy, mechanické zpracování, chemický rozklad živin, jejich převedení do krve nebo lymfy.
Zpracování přijaté potravy zahrnuje tři na sebe navazující děje, a to
trávení (chemické štěpení látek obsažených v potravě na látky jednoduché), vstřebávání, odstranění nestravitelných a odpadních látek
z těla.

8.2 Trávicí trubice
Trávicí trubice je tvořena dutinou ústní, hltanem, jícnem, žaludkem,
tenkým střevem (dvanáctníkem, lačníkem, kyčelníkem) a tlustým střevem (slepým střevem, vzestupným tračníkem, příčným tračníkem, sestupným tračníkem, esovitým tračníkem a konečníkem).

8.2.1 Dutina ústní
Dutina ústní je tvořena tenkou vrstvou bez pigmentace, je bohatě cévně zásobena, vpředu ohraničena rty (modré rty naznačují špatné prokrvení – neokysličení). Je tvořena dlaždicovým epitelem, sliznicí a nad horním rtem mazovými a potními žlázami. Vzadu
dutina ústní přechází v hltan. Do dutiny ústní ústí drobné (slizniční) a velké slinné žlázy. Obsahuje jazyk a zuby. Dotknutím okraje rtů
dojde k podráždění sliznice a vybaví se nepodmíněný sací reflex.
Jazyk je tvořen příčně pruhovanou svalovinou. Jeho funkcí je řeč, rozmělňování a posouvání potravy. Na jazyku se rozeznává hrot, tělo a kořen jazyka. Chuťové pohárky jsou obsaženy u papil a rozeznávají chuť
hořkou, slanou, sladkou a kyselou (pozn.: Vědci uvažují o nové vápníkové chuti.). Jazyk je připevněn pomocí uzdičky. Funkce zubů spočívá
v ukusování, rozmělňování potravy a artikulaci. Souhrn zubů v obou
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čelistech se nazývá chrup. Každý zub je složen z korunky, krčku a kořenu (třenové zuby a stoličky mají 2–3 kořeny) a dřeně, která je dobře
cévně a nervově zásobena. U člověka rozlišujeme dvě generace zubů.
Dočasný, tzv. mléčný, chrup, který se prořezává od 6 měsíce života až
do dvou let, je tvořen 20 zuby (8 řezáky, 4 špičáky, 8 stoličkami), a trvalý chrup, k jehož náhradě dochází kolem 6. roku života a ukončuje se
koncem 15.–18. roku. Je tvořen 32 zuby (8 řezáky, 4 špičáky, 8 zuby třenovými, 12 stoličkami). Třetí zuby, tzv. zuby moudrosti, vyrůstají mnohem později, tedy pokud se vůbec prořezávají. Zubní lékařství, které se
zabývá nápravou špatného postavení zubů, se nazývá ortodoncie.
Na rozmělnění sousta v dutině ústní se podílejí zuby, sliny, jazyk
a žvýkací svaly. K prvnímu trávení cukru dochází pomocí enzymu ptyalinu (ve slinách). Každé sousto by se mělo 35krát požvýkat, protože žvýkání umožňuje následné lepší trávení, lépe se střebávají cukry a též se
prokrvuje mozek (starším lidem by se neměla podávat rozemletá strava). Natrávenina se dotkne měkkého patra a dojde k práci svalů hltanu,
vybaví se polykací reflex, tzv. nepodmíněný reflex.

8.2.2 Hltan
Jde o trubici nálevkovitého tvaru, která je zavěšena na lebeční spodině a navazuje na dutinu ústní. Má tři části, a to nosohltan (nosní mandle, Eustachova trubice – nejširší část), ústní část hltanu (je otevřená
do dutiny ústní, vyplněna patrovou mandlí), hrtanová část hltanu (nejkratší úsek). Svaly hltanu umožňují polykání a přesun tráveniny do jícnu. Sousto se posune do hltanové úžiny, uzavře se hrtanová příklopka
a dojde k polknutí. Hltan se též podílí na tvorbě hlásek h, ch, k, g. Nosohltan je místo, kde komunikuje trávicí trakt s dýchacím ústrojím.
Polykání je reflexní děj, který je řízen z prodloužené míchy.
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8.2.3 Jícen
Spojuje hltan a žaludek. Ze 2/3 je tvořen příčně pruhovanou svalovinou a z 1/3 hladkou svalovinou. V klidu jsou sliznice jícnu přiloženy
k sobě.

8.2.4 Žaludek
Svalový vakuový orgán pod brániční klenbou, který pojme u zdravého jedince cca 2–3 litry, u obézních i 6 litrů.

8.2.4.1 Trávení
Trávení znamená mechanické a chemické zpracování potravy. Při
mechanickém trávení dochází k postupnému plnění žaludku, polykaná sousta se vrství a svalstvo žaludku vykonává pomalé rytmické stahy,
stoupá-li náplň žaludku, jeho stěna je stále více mechanicky drážděna
a stahy jsou mohutnější. Z chemických látek nejvíce tlumí žaludeční
stahy tuky, méně bílkoviny a nejméně cukry. Potrava zůstává v žaludku
různě dlouho. Tekutiny žaludkem pouze protékají, ale na tuky bohatá
potrava opouští žaludek za 5–7 hodin. Strava obsahující převážně cukry opouští žaludek již za 3–4 hodiny. Je-li stěna žaludku podrážděna
nevhodnými látkami nebo je-li drážděna pobřišnice, případně stěna
hltanu, dochází ke složitému reflexnímu ději, při kterém se peristaltika
žaludku (a tenkého střeva) obrací, obsah žaludku se pak vyprazdňuje
do jícnu a do hltanu a dochází ke zvracení. Zvracení je obranný děj,
při kterém je odstraněn nevhodný obsah žaludku. Ve stěně žaludku se
tvoří i zvláštní bílkovina, tzv. vnitřní faktor, který ve stravě umožňuje
vstřebávání vitamínu B12. Chybí-li vnitřní faktor, vzniká těžká chudokrevnost. Při chemickém trávení je produkována žaludeční šťáva žlázkami žaludeční sliznice. Její denní množství závisí na množství přijaté
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potravy, ale v průměru se tvoří asi 1,5–2 l šťávy/den. Šťáva je čirá, bezbarvá a silně kyselá tekutina. Více než 99 % šťávy tvoří voda, obsahuje
kyselinu chlorovodíkovou (okyselí obsah žaludku, působí bobtnání
vaziva, rozkládá zeleninu, ničí choroboplodné zárodky, chrání vitamín
B a C, aktivuje neúčinný pepsinogen na účinný pepsin), pepsin (enzym,
který štěpí žaludeční lipázu), chymozin (sráží mléko), žaludeční lipázu
(štěpí emulgované tuky) a mucin (hlenovitá látka, která chrání sliznice
před HCl). Řízení sekrece žaludeční šťávy je nervové (reflexní) a látkové prostřednictvím tkáňového hormonu gastrinu, který vyvolá zvýšenou tvorbu žaludeční šťávy.

8.2.5 Tenké střevo
Jeho délka je 3 až 5 m. Skládá se ze tří částí, a to z dvanáctníku,
lačníku a kyčelníku. Na povrchu jsou klky (villi), které zvětšují vstřebávání. Mezi klky jsou žilky produkující střevní šťávu. V prvé části tenkého
střeva (ve dvanáctníku a v části lačníku) jsou kruhové a poloměsíčité
řasy, které střevní obsah otáčejí a zajišťují jeho dokonalé promíchání,
v této části střeva dochází k hlavnímu štěpení živin. V druhé části střeva
se řasy snižují, převažuje zde již resorpce štěpených látek do krevního
a lymfatického oběhu. Průchod mezi tenkým a tlustým střevem uzavírá
ileocekální chlopeň.
Střevní šťáva je zásaditá a neutralizuje kyselý žaludeční obsah.
Střevní šťávy obsahují erepsin (štěpí bílkoviny na aminokyseliny), lipázy
(štěpí tuky na glycerol a mastné kyseliny), amylázy (štěpí cukry na jednodušší, snadno vstřebatelné cukry).

8.2.6 Tlusté střevo
Je 1,5 m dlouhé a má šest oddílů – slepé střevo, vzestupný tračník, příčný tračník, sestupný tračník, esovitý tračník a konečník.
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Stěna tlustého střeva je upravena pro vstřebávání vody, zahuštění obsahu a pro dokončení trávení a kvašení zbytků potravy. Sliznice nemá
klky, je osídlena kvasnými a hnilobnými baktériemi. Hlenové žlázy
střevní sliznice produkují množství hlenu, chránícího stěnu střeva před
poškozením látkami vznikajícími při kvašení cukrů, tuků, vzniká alkohol
a různé plyny. Hnitím bílkovin se vytváří fenol, sirovodík, mastné kyseliny a jedovaté látky.
V tlustém střevu se shromažďují nestrávené zbytky potravy, obsah střeva se zde zahušťuje, trávenina pobývá v tlustém střevě 8–12
hodin. Z tlustého střeva se vstřebávají hlavně voda, některé minerály
a cukry. Nejvíce vody se vstřebává ve vzestupném tračníku.
Slepé střevo je slepá výchlipka, která je 10–15 cm dlouhá. Vychází
z něho červovitý přívěsek, tzv. apendix. Ve sliznici je nakupeno větší
množství mízní tkáně a může dojít k jeho zánětu. Ve stáří je často neprůchodný.
Konečník (rektum) je dlouhý 10–12 cm. Ústí na povrchu těla se nazývá řitní (anální) otvor. V pánevní dutině se rektum vyklenuje v prostornou ampulu, která je složena do tří příčných řas, střední vrstva je
tvořena vrstvou hladké svaloviny, která nepodléhá vůlí. V konečníku
jsou dva svěrače, a to vnitřní svěrač (tvořen hladkou svalovinou) a zevní svěrač (příčně pruhovanou svalovinou). V podkoží análního otvoru
probíhají bohaté žilní pleteně, které se mohou rozšířit, zanítit a vytvořit
krvácející uzly, tzv. hemoroidy.
Stolice se formuluje v konečníku z odpadních a dále nestravitelných zbytků potravy. Barvu ovlivňuje žlučové barvivo, nestrávené zbytky potravy. Tuhost stolice je závislá na množství vody. Stolice se hromadí v konečníku, v dutině břišní se zvýší tlak a napětí vyvolá pocit nucení
na stolici, ochabují svěrače konečníku a smršťují se břišní svaly, bránice a dojde k odchodu stolice, tzv. defekaci. Defekační reflex je řízen
z centra v bedro-křížové oblasti míchy, pomocí břišního lisu, svalů a lze
ho potlačit vůlí. Opakované potlačení vede k ochabnutí svaloviny rekta
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a ke vzniku chronické zácpy. Zpomalení až zástava pohybu střev vede
k zácpě nebo těžké poruše, ke střevní neprůchodnosti (ileu). Zrychlená peristaltika vyvolává rychlý průchod potravy, v důsledku toho vzniká
průjem.

8.3 Žlázy GIT
Žlázy trávicí trubice jsou žlázami exokrinními, které produkují své
sekrety do orgánových dutin. Pouze slinivka břišní je žláza i s vnitřní sekrecí.

8.3.1. Slinné žlázy
Slinné žlázy produkují vazkou tekutinu, tzv. slinu, které se denně
tvoří cca 1–1,5 l (slina je tvořena z 99 % H2O, z 0,3 % anorganickými
látkami a z 0,7 % organickými látkami – ptyalinem, který štěpí škroby na jednoduché cukry, a mucinem). Funkce slin spočívá především
v obalení a slepení rozmělněné potravy, zvlhčení ústní dutiny, zabránění poranění sliznice a ochraně zubů před kazy. V lidském organismu
jsou tři páry velkých slinných žláz (příušní – největší slinná žláza, podčelistní a podjazyková).

8.3.2 Játra a žlučník
Játra jsou největší žlázou trávicího systému a celého těla. Část jater
je chráněná žebry. Vstupuje do nich jaterní tepna a portální žíla. Z jater vystupují žíly a žlučovody. Základní stavební jednotkou je jaterní
lalůček složený z trámců jaterních buněk. Jaterní buňky se podílejí
na tvorbě látek zabezpečujících srážení krve, zasahují prakticky do všech
metabolických dějů v těle – přeměňují cukry na glykogen, rozkládají
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aminokyseliny a tvoří i nové bílkoviny a žluč. Zneškodňují (detoxikují)
též škodlivé nebo jedovaté látky, např. alkohol, amoniak. V játrech se
též ukládají tuky a cukry a je zde i zásobárna některých vitamínů, např.
vitamínu B 12, minerálních solí Fe, Cu, Co. Velké cévní zásobení jater
představuje i krevní nádrž, zadržující určité rezervní množství krve.
Žlučník je vakovitý orgán hruškovitého tvar, který leží ve spodní
části jater. Jeho kapacita je cca 60 ml žluči. Sliznice žlučníku je složena
v četné řasy, které jsou schopné vstřebávat velké množství vody.
Žluč je hustá, žluto-zelená tekutina, která se tvoří nepřetržitě v jaterních buňkách a buď přímo odtéká do dvanáctníku, nebo se dočasně
skladuje a zahušťuje ve žlučníku. Žluč odvádí škodlivé látky a má význam
pro metabolismus. Obsahuje vodu, hlen, minerální látky, soli žlučových
kyselin a žlučová barviva. Žlučová barviva vznikají z červeného krevního
barviva, které se uvolňuje ze zanikajících erytrocytů ve slezině. Žlučová
barviva jsou odpadové produkty toxické pro organismus a ve střevě se
rozkládají a podmiňují i barvu stolice (bez jejich přítomnosti je stolice
světlé, bělavé barvy). Část rozpadlých žlučových barviv je vylučována
také močí. Soli žlučových kyselin jsou nejdůležitější součástí žluči. Soli
rozptylují tuky na drobné kapénky. Bez žluče se 80 % tuků neštěpí a tuk,
ale i v tucích rozpustné vitamíny opouštějí trávicí trubici v nezužitkovaném stavu. Žluč odtéká do duodena žlučovými cestami.

8.3.3 Slinivka břišní (pankreas)
Je žláza trávicího systému, která leží za žaludkem a vykazuje vnější
(exokrinní) i vnitřní (endokrinní) sekreci.
Exokrinní sekrece spočívá v tvorbě pankreatické šťávy, která je zásaditá a neutralizuje kyselou žaludeční tráveninu vytlačovanou do dvanáctníku. Pankreatická šťáva je tvořena trypsinovým komplexem (štěpí bílkoviny), pankreatickou lipázou (štěpí tuky na glycerol a mastné
kyseliny), pankreatickou amylázou (štěpí škrob a jednoduché cukry).
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Endokrinní sekrece je zajištěna Langerhansovými ostrůvky
(shluky buněk, uloženy mezi lalůčky). Alfa buňky produkují glukagon
a beta buňky inzulín (INZ, který reguluje průnik glukózy do buněk
a podílí se na stálosti hladiny krevního cukru, tzv. glykémii). Glukagon
má opačný účinek než inzulín, tzn. že zvyšuje hladinu glukózy v krvi.
V organismu může dojít ke zvýšení hladiny krevního cukru, tzv. hyperglykémii, či k hypoglykémii, tzn. ke snížení hladiny krevního cukru.

8.4 Metabolismus a výživa
V potravě je potřebné přijímat látky pro zdravý vývoj a růst. Jedná
se o základní živiny (bílkoviny, tuky, cukry) a látky podporující metabolismus (vitamíny, vodu a minerální látky).

8.4.1 Bílkoviny (proteiny)
Měly by tvořit cca 15 % denní dávky potraviny, do zásoby se neukládají. Jsou základní stavební jednotkou. Nejstravitelnější jsou živočišné
bílkoviny. Jsou štěpeny proteázami. Skládají se z aminokyselin (AK),
jejich tvorba je řízena genetickým kódem, jehož podstatou je struktura
DNA. Neexistuje živý systém, který by neobsahoval tzv. nukleové (jaderné) kyseliny, vázané obvykle na bílkoviny.

8.4.2 Tuky (lipidy)
Měly by tvořit cca 20–30 % přijaté potravy. Nejvhodnější jsou rostlinné oleje. Vytváří energetickou rezervu organismu, mají též stavební
funkci a podílejí se na termoregulaci. Jsou štěpeny lipázami. Rozkládají
se na glycerol a mastné kyseliny. Vstřebávají se do mízního oběhu.
Ukládají se v podkožním vazivu a kolem některých orgánů jako rezerv-
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ní látky odkud se postupně uvolňují. Při hladovění může organismus
odčerpat až 90 % tukových látek, tj. 10–15 % hmotnosti průměrného
člověka.

8.4.3 Cukry (sacharidy)
Měly by tvořit cca 50–55 % přijaté potravy a představují nejdůležitější a nejpohotovější zdroj energie. Nejsnáze stravitelné jsou cukry, které procházejí trávicí trubicí nejrychleji. Jsou štěpeny amylázami, první
štěpení probíhá v dutině ústní díky tzv. ptyalinu. V organismu je možné
vytvořit si rezervu sacharidů v játrech či svalech ve formě živočišného
škrobu, tzv. glykogenu.

8.4.4 Vitamíny
Je známo více jak 20 vitamínů, pro člověka má bezprostřední význam asi 13 vitamínů. Jedná se o látky, které neposkytují energii, ale
umožňují průběh základních chemických reakcí. Jsou známy vitamíny
rozpustné v tucích, tzv. lipofilní vitamíny – v. A, D, E, K, které se skladují např. v játrech a hrozí předávkování, a vitamíny rozpustné ve vodě –
v. B, C, H, které se neskladují. Existují látky, které zabraňují účinku vitamínů, tzv. antivitaminy, které mohou vyvolat hypovitaminózu (snížení množství vitamínů, nedostatek vitamínů) či avitaminózu (chybění
vitamínů).

56

Tabulka č. 2: Nejčastější vitamíny

Název vitamínu
Vitamín A (retinol)

Vitamín D (antirachitický, kalciferol)

Vitamín E (tokoferol)

Vitamín K (antihemoragický, fylochinon)

Vitamín B1 (thiamin)

Obsah
ve veškeré barevné
zelenině a v plodech, v potravinách
živočišného původu (např. játra, mléko, vejce, olej)
vnitřnosti ryb či
živočichů živících
se rybami, v mléku,
ve vejcích, v našich podmínkách
je vlastní tvorba
vitamínu v kůži
díky ultrafialovému
záření
rostlinné oleje,
obiloviny (pozn.:
při běžné přípravě
stravy oxiduje)
v zelenině, květáku,
hrachu a obilovinách, je důležitý
pro srážení krve
(pozn.: varem se
rozkládá)
obiloviny, játra, srdce, libové vepřové
maso
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Nedostatek
ohrožení šeroslepostí

Nadbytek
je toxický

poruchy mineralizace kostí
– křivice u dětí,
u dospělých
odvápnění kostí (zlomeniny)
a zubů (zubní
kaz)

je toxický

vliv na činnost
pohlavních žláz

neexistuje

prodloužení
doby nutné k zástavě krvácení
nebo i k těžkému
krvácení při min.
poranění
zvýšená únava,
záněty nervů
a svalů

je toxický

Vitamín B2 (riboflavin)

mléko, zelenina,
játra, srdce, ledviny

zarudlý jazyk, bolavé ústní koutky
a poruchy ústní
sliznice

Vitamín B3 (v. PP,
niacin, kyselina
nikotinová)

(pozn.: zasahuje
do buněčného dýchání)
kvasnice, libové
maso, játra, mléko
a listová zelenina

Vitamín B6 (pyridoxin)
Vitamín B9 (kyselina listová)
Vitamín B7 (v. H,
biotin)

mléko, kvasnice,
maso
zelenina, obiloviny,
ovoce, ořechy, játra
v běžné stravě

Vitamín B12 (kobalamin)

játra, ledviny, mléko

Vitamín C (kyselina askorbová)

zelenina a ovoce
(např. šípky, rybíz),
snadno se ničí vařením
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zánět nervů, duševní poruchy,
záněty sliznice,
těžké průjmy
zpomalené hojení zánětů
chudokrevnost
u přísných diet
dochází ke zpomalení růstu
u dětí, zánětům
kůže či sliznic,
únavě, bolesti
ve svalech
jen vzácně, např.
u úplných vegetariánů – vzniká
anémie
snížení odolnosti
proti infekci, krvácivost, vypadávání zubů, v krajních případech
vznikají kurděje

8.4.5 Nerostné látky (soli v organismu)
Jsou převážně obsaženy v kostech, zubech a jsou součástí řady organických látek, udržují v krvi stálý osmotický tlak.
Tabulka č. 3: Soli v lidském organismu

Název soli
v organismu
Vápník (Ca)

Funkce v organismu

Zdroj

nezbytný pro stavbu kostí
a zubů, pro správnou nervovou dráždivost, srážlivost
krve apod.

Sodík a chlór
(Na, Cl)

jsou důležité prvky, které
do organismu přijímáme zejména v kuchyňské soli
správná činnost svalů a nervů

mléko, mléčné výrobky,
vejce, luštěniny, kořenová
zelenina, ořechy, mák, černý chléb, pramenitá voda
atd.
v mase, v rybách, v mléku,
v sýrech, ve vejcích, ve špenátu, v bramborách atd.
především potraviny rostlinného původu, např.
brambory, luštěniny, karotka, meruňky apod.
v kravském mléku,
ve žloutcích, v mořských
rybách, v mase, v obilninách a bramborách

Draslík (K)

Fosfor (P)

v lidském těle se vyskytuje
ve sloučení s vápníkem; jeho
nedostatek může způsobit
růstové poruchy (především
kostí a zubů), poruchy činnosti svalů a nervů
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Železo (Fe)

je součástí hemoglobinu

Jód (I)

je přítomen ve všech tkáních lidského těla; nejvíce je
ho ve štítné žláze, pro jejíž
činnost je nezbytný; jeho nedostatek způsobuje zvětšení
štítné žlázy

Fluór (F)

stavební látkou kostí, zubní
skloviny; dostatečná dávka
snižuje kazivost zubů
důležitý pro nervovou činnost a látkovou výměnu
potřebná k tvorbě krve

Hořčík (Mg)
Měď (Cu)
Mangan (Mg)

Síra (S)

ke správné činnosti pohlavních žláz a hypofýzy; kromě
toho je nezbytný i k látkové
výměně
součástí některých bílkovin

především z potravin živočišného původu, např.
vnitřnosti, maso, vaječné
žloutky, ale i z některých
potravin rostlinného původu, např. z luštěnin, máku,
zelí, špenátu, květáku
z pitné vody a z potravin,
např. mořské ryby, rybí
tuk, vepřové vnitřnosti,
špenát, citrony atd.; většinu
potřebné dávky získáváme
v kuchyňské soli, do níž se
uměle přidává
z pitné vody, ale i z vajec
a obilnin
v rybách, v minerálních
vodách a rozinkách
především potraviny živočišného původu
především potraviny rostlinného původu

nejvíce jí obsahují luštěniny, vejce a zelenina

Kromě uvedených nerostných látek potřebuje člověk nepatrné
množství dalších prvků, a to hliníku, bromu, zinku, kobaltu, boru, stříbra,
cínu atd., jejich denní potřebu doplňujeme smíšenou běžnou stravou.
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8.4.6 Voda
Voda je hlavní stavební složkou tkání a tvoří prostředí pro většinu
chemických reakcí. Celková tělesná tekutina (tzv. CTT) tvoří cca 80 %
hmotnosti u dětí, u dospělého 60 %. 1/3 je obsažena v buňkách, tzv.
intracelulární tekutina, zbytek je mimo buněk, tzv. extracelulární
tekutina. Vodní hospodářství je řízeno ústředím hypotalamu. Funkce
vody spočívá v transportu, v udržování tělesné teploty, ve vstřebávání,
v přesunu látek z krve do tkání, ve vylučování odpadových látek ledvinami. Naprostý nedostatek vody vede za dva dny k těžkým poruchám,
během týdne k smrti.

8.4.7 Energetická hodnota potravy
Energetická hodnota živin vyjadřuje množství tepla, která se uvolní
při jejich spálení. Udává se v KJ nebo kcal. Je dána součtem energetických hodnot živin zastoupených v dané potravě (pozn.: 1 kcal = 4,18
KJ). Bazální metabolismus vyjadřuje energetickou spotřebu organismu v absolutním klidu, tato hodnota umožňuje určit energetickou
spotřebu organismu při výkonu určitého zaměstnání. V našich podmínkách často převládá nadbytečný přísun kalorií a často vzniká obezita. Je
nutné vždy dodržet rovnováhu mezi navyklou potřebou a skutečnou
spotřebou energie.
Otázky k promyšlení
1. Čím je tvořen trávicí systém?
2. Jakými orgány je tvořena trávicí trubice?
3. Uveďte název žlázy s vnitřní sekrecí, která náleží do GIT.
4. Kde se nachází hrtanová příklopka a co je její funkcí?
5. Vyjmenujte látky, které obsahuje žaludeční šťáva.
6. V jaké části tenkého střeva dochází k hlavnímu štěpení živin?
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7.
8.
9.
10.

Uveďte funkce jater.
Kde se tvoří žluč?
Uveďte vitamíny rozpustné ve vodě.
Co víte o energetické hodnotě potravy?

Zapamatujte si
Trávicí systém je tvořen trávicí trubicí a žlázami. Trávicí trubice je tvořena dutinou ústní, hltanem, jícnem, žaludkem, tenkým střevem (dvanáctníkem, lačníkem, kyčelníkem) a tlustým střevem (slepým střevem,
vzestupným tračníkem, příčným tračníkem, sestupným tračníkem,
esovitým tračníkem a konečníkem). Hlavní funkcí GIT systému je přijímání potravy, mechanické zpracování, chemický rozklad živin, jejich
převedení do krve nebo lymfy. Zpracování přijaté potravy zahrnuje tři
na sebe navazující děje, a to trávení (chemické štěpení látek obsažených
v potravě na látky jednoduché), vstřebávání, odstranění nestravitelných
a odpadních látek z těla. Dutina ústní je tvořena dlaždicovým epitelem
a sliznicí. Vzadu dutina ústní přechází v hltan. Do dutiny ústní ústí drobné (slizniční) a velké slinné žlázy. Obsahuje jazyk a zuby. Dotknutím
okraje rtů dojde k podráždění sliznice a vybaví se nepodmíněný sací reflex. Trávení v žaludku znamená mechanické a chemické zpracování potravy. Při mechanickém trávení dochází k postupnému plnění žaludku,
polykaná sousta se vrství. Potrava zůstává v žaludku různě dlouho. Při
chemickém trávení je produkována silně kyselá žaludeční šťáva, kterou
tvoří voda, kyselina chlorovodíková, pepsin, chymozin, žaludeční lipáza
a mucin. Řízení sekrece žaludeční šťávy je nervové (reflexní) a látkové
prostřednictvím tkáňového hormonu gastrinu, který vyvolá zvýšenou
tvorbu žaludeční šťávy. Na povrchu tenkého střeva jsou klky, které zvětšují vstřebávání. Střevní šťáva je zásaditá, neutralizuje kyselý žaludeční
obsah, obsahuje erepsin, lipázy a amylázy. Stěna tlustého střeva je upravena pro vstřebávání vody, zahuštění obsahu a pro dokončení trávení
a kvašení zbytků potravy. Stolice se formuluje v konečníku z odpadních
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a dále nestravitelných zbytků potravy. Barvu ovlivňuje žlučové barvivo,
nestrávené zbytky potravy.
Žlázy trávicí trubice jsou žlázami exokrinními, které produkují své sekrety do orgánových dutin. Pouze slinivka břišní je žláza i s vnitřní sekrecí. Slinné žlázy produkují vazkou tekutinu, tzv. slinu, která je složena
z vody, anorganických a organických látek (ptyalinu a mucinu). Funkce
slin spočívá především v obalení a slepení rozmělněné potravy, zvlhčení dutiny ústní, zabránění poranění sliznice a ochraně zubů před kazy.
Největší žlázou celého těla jsou játra. Z jater vystupují žíly a žlučovody.
Základní stavební jednotkou je jaterní lalůček složený z trámců jaterních
buněk. Jaterní buňky se podílejí na tvorbě látek zabezpečujících srážení
krve, zasahují prakticky do všech metabolických dějů v těle, zneškodňují (detoxikují) škodlivé či jedovaté látky. V játrech se též ukládají tuky
a cukry a je zde i zásobárna některých vitamínů, minerálních solí. Žláza
trávicího systému, která leží za žaludkem a vykazuje vnější (exokrinní)
i vnitřní (endokrinní) sekreci, se nazývá slinivka břišní. Endokrinní sekrece je zajištěna Langerhansovými ostrůvky, a to alfa buňkami, které
produkují glukagon, a beta buňkami, které produkují inzulín.
V potravě je potřebné přijímat látky pro zdravý vývoj a růst. Jedná se
o základní živiny (bílkoviny, tuky a cukry) a látky podporující metabolismus (vitamíny, vodu a minerální látky). Je známo více jak 20 vitamínů,
pro člověka má bezprostřední význam asi 13 vitamínů. Jedná se o látky,
které neposkytují energii, ale umožňují průběh základních chemických
reakcí. Jsou známy vitamíny rozpustné v tucích (vitamín A, D, E, K) a vitamíny rozpustné ve vodě (vitamín B, C, H). Nerostné látky (soli v organismu) jsou převážně obsaženy v kostech a zubech a jsou součástí řady
organických látek a udržují v krvi stálý osmotický tlak. Voda je hlavní
stavební složkou tkání a tvoří prostředí pro většinu chemických reakcí.
Vodní hospodářství je řízeno ústředím hypotalamu. Funkce vody spočívá v transportu, v udržování tělesné teploty, ve vstřebávání, v přesunu
látek z krve do tkání, ve vylučování odpadových látek ledvinami.
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9 Řízení tělesné teploty
(termoregulace)
Teplota těla je výslednicí dvou dějů, a to výdeje a tvorby tepla. Průměrná teplota v podpažní jámě je 36,5 °C, v ústech je 37 °C, v konečníku 37,3 °C.
Výdej tepla je zabezpečen vedením, prouděním, sáláním, odpařováním.
Tvorbu tepla zajišťují chemické děje při látkové výměně v organismu, při
metabolismu. Řízení stálé tělesné teploty zabezpečuje teplotní centrum
v mezimozku, které reaguje na teplotu protékající krve. Při zúžení cév se
omezí výdej tepla, při rozšíření cév se zvětší. Nestačí-li k regulaci teploty
změna průsvitu cév, nastupují další mechanismy, např. pocení (zvýšený
výdej tepla odpařováním), třesavka a další. Selže-li řídící centrum nebo
nestačí-li regulační mechanismy, dochází k přehřátí (hypertermii) organismu, případně k podchlazení (hypotermii) těla. K přehřátí a k podchlazení těla jsou náchylné děti, které mají poměrně velký povrch těla a málo
vyvinuté termoregulační mechanismy. Uvádí se, že u lehce oblečeného
člověka je tepelná pohoda asi při 20 °C, pro nahé tělo asi při 29 °C. Člověk
může přežít poměrně značné teplotní výkyvy, snáší teploty do 60–70 °C,
v suchém vzduchu i do 100 °C. Nejnižší teplotu nelze prakticky stanovit,
protože záleží na odolnosti, oděvu, řadě dalších okolností. Vnitřní tělesná
teplota může krátkodobě vystoupit až na 43 °C a poklesnout na 25 °C. Při
podchlazení těla (obvykle 27–28 °C tělesné teploty) se významně snižuje
látková výměna tkání a orgánů, což se využívá například při rozsáhlých
operačních výkonech. I horečka má obranný význam, který spočívá v tom,
že některé choroboplodné zárodky nesnášejí zvýšení teploty a při vyšší
teplotě stoupá produkce protilátek.
Otázky k promyšlení
1. Kde je uloženo centrum pro řízení tělesné teploty?
2. V čem může spočívat obranný význam horečky?
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Zapamatujte si
Teplota těla je výslednicí výdeje a tvorby tepla. Výdej tepla je zabezpečen vedením, prouděním, sáláním, odpařováním. Tvorbu tepla zajišťují
chemické děje při látkové výměně v organismu, při metabolismu. Řízení stálé tělesné teploty zabezpečuje teplotní centrum v mezimozku,
které reaguje na teplotu protékající krve. Při zúžení cév se omezí výdej tepla, při rozšíření cév se zvětší. Nestačí-li k regulaci teploty změna
průsvitu cév, nastupují další mechanismy, např. pocení (zvýšený výdej
tepla odpařováním), třesavka a další. Selže-li řídící centrum nebo nestačí-li regulační mechanismy, dochází k přehřátí organismu, případně
k podchlazení těla.

10 Vylučovací systém
(soustava vylučovací,
soustava močová)
Při metabolismu vznikají v těle odpadní látky, tzv. exkrementy,
na jejich odstranění se podílejí tyto systémy: kůže (potní žlázy), GIT
(střevo), DS (plíce). Hlavní funkci však má vylučovací systém, který vytváří a vylučuje moč, která se tvoří v ledvinách. Poruchy činnosti ledvin
mohou vést k poruše vnitřního prostředí, tzv. homeostázy.

10.1 Obecná stavba vylučovací soustavy
Vylučovací systému je složen z ledvin a močových cest.

65

10.1.1 Ledviny
Jedná se o párový orgán fazolovitého tvaru. Jsou uloženy v zadní
části dutiny břišní v oblasti prvního až třetího bederního obratle. Jsou
pokryty tukovým polštářem, který je chrání před nárazy.

10.1.1.1 Význam ledvin
Ledviny se podílejí na udržení stálosti homeostázy (udržení pH –
většina přijímané potravy je kyselinotvorná, neutralizuje se v krevní
plazmě či v buňkách, kyselost moči kolísá mezi hodnotami 4,5–8,0;
za obvyklých podmínek je pH moči zdravého člověka asi 6,0, což znamená, že je slabě kyselá; odstraňují z krve anorganické látky, především
K, Cl, H; jedovaté a odpadní exkrementy; udržují osmotický tlak a objem tekutin). Ledviny vytváří tkáňový enzym renin, který zvyšuje krevní
tlak, a erytropoetin, který podporuje vznik erytrocytů.

10.1.1.2 Složení ledviny
Ledviny jsou složeny z kůry a dřeně. Nefron je základní stavební
a funkční jednotkou ledvin, každá ledvina má cca milion nefronů. Nefron
se skládá z cévního klubíčka (glomerulu), z Bowmanova váčku a ze systému ledvinových kanálků (proximálního kanálku, Henleovy kličky a distálního kanálku). Distální kanálek přechází do sběracího kanálku, který ústí
do dřeně ledvin a vytvářejí ledvinné kalichy a poté ledvinné pánvičky. Glomerulus a Bowmanův váček vytváří Malpighiho tělísko, místo, kde se tvoří
primární moč.

10.1.1.3 Tvorba moči
Moč se vytváří pomocí glomerulární filtrace a resorpce. Filtrace krve
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probíhá v cévních klubíčkách. Krev je přiváděna do ledvin přívodnou
tepnou, která odstupuje z břišní aorty a poté z ledvinné tepny. Filtrací
dochází ke vzniku glomerulárního filtrátu, tzv. primární moči. Primární moč je tvořena především vodou a látkami, kterou jsou obsaženy
v krevní plazmě (neobsahuje plazmatické bílkoviny) a denně se jí vytvoří 180–200 l. Z Bowmanova váčku primární moč odtéká do ledvinových kanálků, kde dochází ke zpětnému vstřebávání 99 % tekutiny. Při
zpětném vstřebávání dochází k aktivnímu transportu (exkreci), který
probíhá stěnou kanálků a dochází ke zpětnému transportu Na, K, Ca,
chloridů, G, AK, fosforečnanů, urátů. Nejedná se pouze o jednosměrný
proces, je možný i opačný transport z cév do nitra kanálků, např. u penicilinu. Pasivní transport (difúze) látek je výsledkem rozdílu v koncentraci látek uvnitř a vně ledvinových kanálků.
Moč je biologický materiál, má pH 6,0 a obsahuje 95 % H2O, zbytek
tvoří anorganické a organické látky. V moči u zdravého člověka není nikdy přítomna bílkovina (bílkoviny se v glomerulech přefiltrují, prakticky
všechny jsou buď hydrolyzovány, nebo zpětně resorbovány), cukr (zvýší-li se množství glukózy v krvi na 10 mmol/l, nestačí již buňky ledvinných kanálků vstřebávat glukózy zpět a je překročen tzv. práh ledvin
pro vstřebávání cukru a nadbytečný cukr přechází do moči, tento stav
se objevuje při diabetes), krev či hnis. Může dojít ke změně tvorby moči,
např. k oligurii, která se projevuje sníženou tvorbou moči (cca 500 ml/
den), k polyurii, kdy dochází ke zvýšené tvorbě moči (cca 2 000–3 000
ml/den) či k anurii, kdy se moč netvoří vůbec. Pokud dojde k zastavení
činnosti ledvin, tak nastane do několika dní smrt. Existují též látky s močopudným účinkem, označují se jako diuretika.

10.1.1.4 Řízení činnosti ledvin
Ledviny vytvářejí moč nepřetržitě, celých 24 hodin. Množství a složení moči kolísá dle potřeb organismu, je závislé především na množství
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přijaté tekutiny a typu potravy. Činnost ledvin je řízena zásahy na dvou
místech, v glomerulu a v kanálcích. Vlastní mechanismus řízení je dvojí,
tzn. látkový a nervový, obě složky se většinou doplňují nebo kombinují.
V kůře ledvin se tvoří tkáňový hormon renin, který vyvolává smrštění
buněk hladké svaloviny ve stěně přívodné tepénky, reguluje její průsvit,
čímž ovlivňuje přívod krve do glomerulu a podílí se na řízení vylučování
vody a iontů ledvinami. Při tvorbě moči v kanálcích se uplatňuje antidiuretický hormon (ADH, tvoří se v předním laloku hypotalamu), který
má vliv na zpětné vstřebávání vody. Dalším hormonem je aldosteron,
který vzniká v kůře nadledvinek, má vliv na zpětné vstřebávání iontů
sodíku a vylučování iontů draslíku. Aldosteron má též vliv na výkyvy
ve funkci celého organismu, nejvýznamnější jsou výkyvy v krevním
tlaku a změny krevní plazmy. Jeho produkce se děje zpětnovazebným
mechanismem, tzn. zvýšením tlaku, a koncentrací iontů sodíku v krvi se
produkce aldosteronu brzdí.

10.1.2 Močové cesty
Odvádějí moč z ledvin. Náleží do nich ledvinové kalichy, ledvinové
pánvičky, močovody, močový měchýř a močová trubice.
Močový měchýř je nepárový, svalový, dutý orgán, který je uložen
v malé pánvi za sponou stydkou, u žen před dělohou, u muže před konečníkem. Zpětnému vrácení moči do močovodů brání svalovina stěny
močového měchýře, která obaluje koncové úseky močovodů. Ze dna
vystupuje močová trubice. Kapacita močového měchýře se uvádí kolem
700 ml, první nutkání na močení je již při 150 ml, při množství 200 ml lze
moč. měchýř vyšetřit pohmatem.
Vyprázdnění, tzv. mikce, je reflexní děj, který je řízen z bederní míchy. Při zvětšení objemu v moč. měchýři dojde k podráždění receptorů
a informace jsou vedeny do bederní míchy, vznikne pocit na močení
a dojde k uvolnění vnitřního svěrače močové trubice, který je tvořen
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hladkou svalovinou (tzn. nelze ho ovlivnit vůlí). Existuje však ještě vnější svěrač, který je tvořen příčně pruhovanou svalovinou a můžeme
jej potlačit vůlí (u dětí se jedná o nepodmíněný reflex, který se kolem
roku věku mění na podmíněný). Může též dojít k patologickým změnám ve vyprazdňování moči, např. k samovolnému odchodu moči, tzv.
inkontinenci, či k retenci, kdy se sice moč tvoří, ale moč. měchýř se
nevyprazdňuje.
Otázky k promyšlení
1. Čím je tvořen vylučovací systém?
2. Z čeho je tvořena ledvina?
3. Vysvětlete význam ledvin pro udržení homeostázy.
4. Uveďte základní stavební a funkční jednotku ledvin.
5. Čím je tvořeno Malpighiho tělísko?
6. V čem spočívá aktivní a pasivní resorpce?
7. Jaký je rozdíl mezi primární a definitivní močí?
8. Uveďte, čím je řízena činnost ledvin.
9. Co je to mikce a jak probíhá?
10. Jak se nazývá samovolný odchod moče?
Zapamatujte si
Hlavní funkce vyučovacího systému je při tvorbě a vylučování moči,
která se tvoří v ledvinách. Poruchy činnosti ledvin mohou vést k poruše homeostázy. Vylučovací systém je složen z ledvin a močových cest.
Ledviny se podílejí na udržení stálosti homeostázy. Ledviny jsou složeny z kůry a dřeně. Nefron je základní stavební a funkční jednotkou ledvin, každá ledvina má cca milion nefronů. Nefron se skládá z cévního
klubíčka (glomerulu), z Bowmanova váčku a ze systému ledvinových
kanálků. Moč se vytváří pomocí glomerulární filtrace a resorpce. Filtrací
dochází ke vzniku glomerulárního filtrátu, tzv. primární moči. Poté dochází ke zpětnému vstřebávání 99 % tekutiny. Při zpětném vstřebávání
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dochází k aktivnímu transportu (exkreci) a pasivnímu transportu (difúzi). Ledviny vytvářejí moč nepřetržitě, celých 24 hodin denně. Množství a složení moči kolísá dle potřeb organismu a je závislé především
na množství přijaté tekutiny a typu potravy. Činnost ledvin je řízena zásahy na dvou místech, v glomerulu a v kanálcích. Vlastní mechanismus
řízení je látkový (renin, antidiuretický hormon a aldosteron) a nervový,
obě složky se většinou doplňují nebo kombinují. Močové cesty odvádí moč z ledvin. Náleží do nich ledvinové kalichy, ledvinové pánvičky,
močovody, močový měchýř a močová trubice. Vyprázdnění je reflexní
děj, který je řízen z bederní míchy. V močové trubici je vnitřní svěrač
z hladké svaloviny a vnější svěrač z příčně pruhované svaloviny, který
můžeme potlačit vůlí.

11 Kožní systém (kožní soustava)
Kůže představuje největší plošný orgán, který pokrývá celý povrch těla.

11.1 Funkce kůže
Ochranná funkce zajišťuje mechanickou obranu, obaluje tělo a brání vnikání škodlivých látek do organismu. Zajišťuje též odolnost proti
mechanickému působení – tlaku, nárazu, tření. Před účinky UV záření
chrání organismus pigment. Smyslová funkce je zajištěna prostřednictvím receptorů. Další funkce spočívá v udržení tělesné teploty. Zrohovatělá vrstva povrchových buněk je špatně tepelně vodivá (chrání
organismus před velkými tepelnými ztrátami, izolační význam má také
podkožní vazivo. Skladovací funkce je možná díky podkožnímu vazivu,
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kde je uloženo velké množství tuku, tzn. je zásobárnou energie, jsou
zde uloženy v tucích rozpustné vitamíny A, D, E, K, je zde rezervoár krve
a účinkem ultrafialového záření vzniká v kůži určité množství vitamínu
D. Vylučovací funkci zabezpečují mazové, potní žlázy a jejich sekrety se
uplatňují při ochraně kůže i celého organismu. Pot svou kyselou reakcí
omezuje růst mikroorganismů, má slabé dezinfekční účinky. Resorpční funkce je zajištěna látkami rozpustných v tukovém základu. Kůže je
pro vodu i pro látky rozpustné ve vodě prakticky nepropustná, proto se
při zavádění léčiv používají tukové látky. Je-li kůže poškozena, stává se
významnou resorpční plochou pro látky a mikroorganismy, které rychle
narušují homeostázu.

11.2 Vrstvy kůže
Má tři vrstvy, a to pokožku, škáru a podkožní vazivo.

11.2.1 Pokožka
Pokožku tvoří mnohovrstevný dlaždicový epitel. Vrchní vrstvy rohovatí, odlupují se a odumřelé buňky jsou nahrazovány buňkami z hlubších vrstev. Na povrchu je bílkovina, která je odolná proti H2O a umožňuje, že se H2O nedostane do kůže. V hlubších vrstvách pokožky jsou
zrna pigmentu (tmavohnědého barviva, tzv. melaninu), jehož funkcí
je chránit kůži před slunečními paprsky (malé děti ho mají málo, kůže je
citlivá na UV paprsky), má schopnost pohlcovat sluneční záření. Melanin
není v kůži rozložen rovnoměrně, chybí např. na dlaních a chodidlech.
Vrozený nedostatek pigmentu, který se projevuje např. bělavě-růžovou
barvou, bílými vlasy, narůžovělýma očima, citlivostí na sluneční záření,
se nazývá albinismus.
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11.2.2 Škára
Pevná a pružná vazivová vrstva kůže, která se skládá z vazivových
buněk a elastických vláken. Jsou zde uloženy potní a mazové žlázy,
krevní cévy a nervy. Škára vybíhá ve výběžky, kde jsou nerovnoměrně
uloženy receptory vnímání (pro chlad Krauseho tělíska, pro tepla Ruffiniho tělíska, pro hmat Vaterovo-Pacciniho tělíska, pro bolest volná
nervová zakončení).

11.2.3 Podkožní vazivo
Podkožní tuk má význam především jako zdroj energie, tepla, chrání před otřesy a nárazy. Silnější podkožní vazivo nalezneme na hýždích
a břichu. Způsob rozložení podkožního vaziva ovlivňují pohlavní hormony. Je potencionální tukovou tkání schopnou ukládat velké množství tukových kapének.

11.3 Kožní žlázy
Do kožních žláz náleží mazové žlázy, potní žlázy a mléčná žláza.

11.3.1 Mazové žlázy
Jsou uloženy ve škáře vedle vlasů, chlupů, chybějí v kůži dlaní a na
ploskách nohou. Mají krátké vývody a mají funkci ochrannou. Chrání
kůži před vysycháním, činí ji vláčnou, zabraňují též lámání nehtů. Stáhnutím hladké svaloviny dochází k vyprázdnění žlázy a maz se dostává
na povrch kůže. Maz obsahuje bílkoviny, tukové látky, soli. Zvláštní složení má maz vylučovaný žlázami na kůži zevního zvukovodu, zevních
pohlavních orgánů a na kůži plodu.
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11.3.2 Potní žlázy
Potní žlázy jsou klubíčkovitě stočené žlázky, které jsou uloženy nerovnoměrně a mají samostatné vývody. Hlavní funkce spočívá v termoregulaci (regulují stálou tělesnou teplotu), ochrannou před mikroorganismy (má slabě dezinfekční účinek). Nejvíce je jich v kůži dlaní, na plosce nohou, v podpaždí, na čele a v obličeji. Na končetinách a na trupu je
potních žlázek méně, zcela chybějí na okraji rtů. Produkují pot, který se
tvoří z tkáňového moku. Pot obsahuje především H2O (99 %) a chlorid
sodný (NaCl), z organických látek obsahuje močovinu, kyselinu močovou, kreatinin, mastné kyseliny, některé aminokyseliny a řadu dalších
látek. Denní množství potu je závislé na tepelném spádu mezi tělem
a prostředím, v lidském organismu se začíná v potních žlázách tvořit při
teplotě kůže asi 34,5 ºC.

13.3.3 Mléčná žláza
Mléčná žláza (prsní žláza) je párová žláza, která vznikla přeměnou
kožních žláz. Vlastní mléčná žláza se skládá z 10–15 laloků. Každý lalok
vyúsťuje samostatným vývodem v prsní bradavce, okolo bradavky je
pigmentovaný prsní dvorec. Po porodu mléčné žlázy produkují mateřské mléko.

11.4 Kožní deriváty (přídatné kožní orgány)
Hovoříme o tzv. zrohovatělých derivátech pokožky, což jsou chlupy, vlasy, nehty.
Nehty jsou zrohovatělé destičky, které se podílejí na mechanické
ochraně konců prstů. Oblast kořene nehtu je tvořena živými buňkami,
tělo (vlastní plocha) je neživá.
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Vlasy vyrůstají z vlasových váčků uložených ve škáře. Obsahují dřeň
a kůru. Barva vlasů a chlupů je podmíněna množstvím a druhem pigmentu.
Rozlišujeme ochlupení primární (ochlupení ve fetálním období),
sekundární (např. chloupky, vlasy, řasy, obočí) a terciální (např. ochlupení v podpaží, ohanbí, vousy, zevní zvukovod, nosní vchod).
Otázky k promyšlení
1. Vyjmenujte funkce kůže.
2. Uveďte vrstvy kůže.
3. Co víte o melaninu?
4. Co náleží do kožních žláz?
5. Z čeho se tvoří pot?
6. Jaké znáte druhy ochlupení?
7. Co náleží do kožních derivátů?
Zapamatujte si
Kůže představuje největší plošný orgán, který pokrývá celý povrch těla.
Kůže má ochrannou, smyslovou, termoregulační, skladovací, vylučovací, resorpční funkci. Má tři vrstvy, a to pokožku, škáru a podkožní vazivo.
Ke kůži též náleží kožní žlázy (mazové žlázy, potní žlázy a mléčná žláza)
a kožní deriváty (chlupy, vlasy, nehty).

12 Reprodukční systém
(soustava pohlavní)
Zabezpečuje rozmnožovací funkci. Skládá se z pohlavních žláz
a pohlavních orgánů. Pohlavní žlázy produkují pohlavní buňky a pohlavní hormony.
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12.1 Reprodukční systém muže
Zabezpečuje tři základní funkce, a to tvorbu spermií (tzv. spermatogenezi), realizaci pohlavního spojení (koitus) a produkci pohlavních
hormonů, které zasahují do látkové výměny organismu. Rozdělujeme
vnitřní pohlavní orgány (varle, nadvarle, chámovod, semenné váčky
a předstojnou žlázu) a zevní pohlavní orgány (pyj a šourek).
Varlata jsou párové mužské pohlavní žlázy s vnitřní sekrecí, které
jsou uloženy mimo břišní dutinu, v šourku. V kanálcích varlete dozrávají
spermie. Zralá spermie obsahuje poloviční počet chromosomů. Varlata
produkují pohlavní buňky spermie a pohlavní hormon testosteron.
Semenné buňky (spermie) procházejí dlouhým a komplikovaným
vývojem. Spermatogeneze (tvorba mužských pohlavních buněk) začíná v době pohlavního dospívání a trvá do individuálně vysokého věku.
Na horní a zadní ploše varlete leží nadvarle. Zde se dozrávající spermie
mísí s hlenovitým sekretem buněk vystýlajících nadvarle (význam pro
látkovou výměnu spermií), dochází zde k jejich shromažďování, získání schopnosti samostatného pohybu. Zralé spermie si zde udržují
plnou funkční zdatnost po dobu cca 40 dnů. Vývodem nadvarlete je
chámovod. Ve stěně chámovodu je množství spirálně upravené hladké
svaloviny, která smrštěním při pohlavním dráždění vypuzuje spermie
z nadvarlete do močové trubice. Předstojná žláza (prostata) leží pod
dnem močového měchýře. Jedná se o svalový žláznatý orgán produkující řídký, mléčně zakalený sekret. Dojde-li při pohlavním dráždění k vypuzování spermií z nadvarlete, smršťují se i buňky hladkého svalstva
a obsah prostaty a žlázek je vyprazdňován do močové trubice, kde se
mísí se spermiemi a hlenovitým sekretem nadvarlat a vzniká ejakulát.
Ejakulát (sperma) obsahuje zásadité látky, které neutralizují kyselé poševní prostředí (množství ejakulátu 2–3 ml, v 1 ml se udává cca 120 miliónů spermií; klesne-li množství spermií na 45–50 miliónů v jedné dávce
ejakulátu, tak se udává, že je muž prakticky neplodný; je však nutné
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podotknout, že zaleží i na kvalitě spermií; k oplození vajíčka je potřeba
1 spermie). Mužská močová trubice začíná ve dnu močového měchýře,
probíhá prostatou a po průchodu pánevním dnem vstupuje do pohlavního údu. Je zde společný vývod močových cest a pohlavních orgánů.
Jsou zde dva kruhové svěrače (vnitřní a zevní), které ovládají mikci a vyprazdňování vývodných pohlavních cest, ejakulát je tedy vypuzován
do močové trubice a při otevřeném zevním svěrači je vystřikován ze zevního ústí. Průběh mikce a vyprazdňování pohlavních cest představuje složitý souhrn reflexů, které jsou řízeny míšními nervy a řídicí centra
jsou v hrudní a bederní míše.
Pyj (penis) je kopulační orgán, který je tvořen jedním nepárovým
a jedním párovým topořivým tělesem. Naplní-li se dutinky topořivých
těles větším množstvím krve, napíná se povrchový vazivový obal tělesa
a dojde k napřímení, erekci (reflexnímu ději), který je ovládaný autonomním nervstvem. Erekce je nezbytná k uskutečnění pohlavního spojení.
Žalud je kolem zevního ústí močové trubice. Šourek je vak, jehož stěnu
tvoří ochlupená kůže s vrstvičkou hladké svaloviny a obaly varlete.

12.2 Reprodukční systém ženy
Zabezpečuje několik základních funkcí, a to zrání vajíček a jejich
uvolnění z kůry vaječníku, produkci pohlavních hormonů, uskutečnění
pohlavního spojení; v případě oplodnění vajíčka vytváří vhodné prostředí pro vývoj plodu a jeho porod. Rozdělujeme vnitřní pohlavní orgány (vaječníky, vejcovody, dělohu a pochvu) a zevní pohlavní orgány
(velké a malé stydké pysky, poštěváček, poševní předsíň).
Vaječníky jsou párové pohlavní žlázy s vnitřní sekrecí (estrogen
a progesteron), které leží na bočních stěnách pánevní dutiny. Ve folikulech kůry vaječníku dozrávají vajíčka. Zralá vajíčka s polovičním počtem chromosomů jsou uvolňována z folikulů v pravidelném 28den-
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ním cyklu. Vejcovody jsou trubice volně zavěšené v peritoneální řase
na stěně pánve. Vnitřní ústí vejcovodů je na svém obvodu opatřeno
pohyblivými řasami, které se při ovulaci přimykají k povrchu vaječníku,
obemykají uvolněné vajíčko, které je splaveno do ústí vejcovodů. Stěna je tvořena spirálově uspořádanou hladkou svalovinou a rytmickým
smršťováním posouvá vajíčko do dělohy. K oplození vajíčka dochází
ve vejcovodech. Nedojde-li k oplození vajíčka, zaniká a je vstřebáno
sliznicí vejcovodu nebo dělohy. Děloha je nepárový svalový orgán
hruškového tvaru. Je uložena mezi močovým měchýřem a konečníkem,
ústí do pochvy. Děložní stěna má tři vrstvy, a to slizniční, svalovou a vazivovou. Slizniční vrstva obsahuje množství žlázek a prodělává cyklické
změny pod vlivem pohlavních hormonů. Svalová vrstva je nejsilnější,
smrštěním svaloviny je na konci těhotenství plod vypuzován z dělohy.
Děložní dutinu se zevními pohlavními orgány spojuje pochva. Mezi
pochvou a stydkou sponou probíhá močová trubice, za pochvou leží
konečník.
Poševní sliznice je pokryta hlenem a prodělává změny, podle kterých lze stanovit fázi menstruačního cyklu děložní sliznice. Hlen s oloupanými buňkami sliznice tvoří bělavý sekret, který je štěpen mikroorganismy na kyselinu mléčnou, která zajišťuje ochranu proti choroboplodným zárodkům pronikajícím přes zevní pohlavní orgány. Vchod
do pochvy je uzavřen slizniční řasou, tzv. panenskou blánou, která se
při prvním pohlavním styku trhá a po prvním porodu prakticky mizí.
Velké stydké pysky jsou kožní řasy vyplněné tukem a od puberty jsou
pokryty chlupy. Na vnitřní straně přecházejí v malé stydké pysky, kde
je uložen klitoris (topořivá tělesa). Při pohlavním dráždění jsou plněna krví a zvětšují svůj objem. Jejich funkce spočívá pouze ve zvyšování
pohlavního vzrušení (pro uskutečnění pohlavního styku nebo oplození
nemají podstatný význam). Pod sliznicí poševního vchodu jsou uloženy
vestibulární žlázy, které produkují sekret zvlhčující poševní vchod.
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12.3 Menstruační cyklus
Jedná se o opakující se změny děložní sliznice. Změny jsou vyvolány vaječníkovými hormony, estrogeny a progesteronem. Rozdělujeme
ho do čtyř fází, a to na menstruační fázi, proliferační (růstovou) fázi,
sekreční fázi a ischemickou fázi. Menstruační fází začíná každý cyklus,
trvá cca 4 dny a dochází k odloučení a odstranění zničené sliznice. Navazuje proliferační fáze, kdy roste nová děložní sliznice (je silně prokrvena), obnovují se žlázy potrhané při odplavování sliznice. Tuto fázi řídí
estrogeny, tvořící se v dozrávajícím Graafově folikulu. Růstové období trvá cca týden (5.–12. den cyklu). V sekreční fázi je sliznice výborně
prokrvena a dále se zvyšuje, rostou žlázy produkující velké množství
hlenu. Všechny tyto změny jsou vyvolány progesteronem, který se vytváří ve žlutém tělísku. Tato fáze trvá od 12. do 17. dne cyklu a děložní
sliznice je v této fázi připravena pojmout zárodek (vajíčko). Vajíčko se
uvolňuje ve vrcholu ovulačního cyklu, který spadá cca do poloviny
menstruačního cyklu, nedojde-li k oplození, zaniká žluté tělísko, klesá
produkce progesteronu a děložní sliznice se začíná snižovat a mezi 24.–
27. dnem se postupně rozpadá.

12.4. Oplození a vývoj placenty
Spermie jsou při vyvrcholení pohlavního styku (orgasmu) vstříknuty do zadní poševní klenby, odtud projdou dlouhou cestou do vejcovodu. Pohyb spermií je pomalý a značný význam mají nasávací, rytmické stahy dělohy a vejcovodů (vzrušení při pohlavním styku). Vajíčko je schopné po ovulaci oplození cca 12 hodin, životnost spermií je
po souloži max. 72 hodin. Největší pravděpodobnost oplození je mezi
12.–16. dnem menstruačního cyklu, kdy nejčastěji dochází k ovulaci.
Do vajíčka proniká pouze jediná spermie (výběr spermie není náhod-
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ný), při proniknutí hlavičky a krčku spermie do vajíčka již vajíčko další
spermie nepřijme. K oplození dochází ve vejcovodu, po oplození se začne ihned oplozené vajíčko dělit, tj. rýhovat. Postup rýhujícího vajíčka
vejcovodem je pomalý, do dělohy přichází zárodek. Z povrchových buněk se vyvíjí placenta, z vnitřního shluku buněk vlastní embryo. Když
se zárodek dostane do dělohy, dojde k tzv. nidaci, uchytí se a zanoří
do vysoké a bohatě prokrvené děložní sliznice. Další vývoj zárodku pokračuje dvěma směry, vyvíjí se obal zárodku a tekutina, ve kterém zárodek plave a vzniká placenta, souběžně se vyvíjí organismus zárodku.
Placenta se vyvíjí ihned po nidaci zárodku, základní vývoj je ukončen
ve třetím měsíci těhotenství a zajišťuje látkovou výměnu po celou dobu
těhotenství. Funkce placenty je metabolická, ochranná a hormonální.
Metabolická funkce placenty zajišťuje výměnu vody, minerálů, plynů
(O2, CO2), vitamínů a živin mezi krví matky a plodu. Plod vylučuje přes
placentu odpadové produkty vlastní látkové výměny, např. CO2, močovinu, kyselinu močovou. Plodový koláč nahrazuje plodu plíce, trávicí
trubici a ledviny. Od konce šestého měsíce těhotenství výkonnost placenty postupně klesá. Ochranná funkce placenty zabezpečuje dokonalé oddělení obou organismů a zabraňuje vzniku protilátkových reakcí, které by vedly k poškození, případně k zániku vyvíjejícího se embrya.
Placenta má i hormonální funkce, produkuje choriový gonadotropin
(tzv. HCG, který zabraňuje zániku žlutého tělíska), estrogeny.
Otázky k promyšlení
1. Vyjmenujte orgány, které tvoří zevní a vnitřní orgány reprodukčního systému muže a ženy.
2. Co je to ejakulát?
3. Uveďte funkce, které zajišťuje ženský reprodukční systém.
4. Vyjmenujte vrstvy děložní sliznice.
5. Vyjmenujte fáze menstruačního cyklu a stručně každé období charakterizujte.
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6. Co je to nidace?
7. Vyjmenujte funkce placenty.
Zapamatujte si
Reprodukční systém zabezpečuje rozmnožovací funkci. Skládá se z pohlavních žláz a pohlavních orgánů. Pohlavní žlázy produkují pohlavní
buňky a pohlavní hormony.
Reprodukční systém muže zabezpečuje tři základní funkce, a to tvorbu
spermií, realizaci koitu a produkci pohlavních hormonů. Rozdělujeme
vnitřní pohlavní orgány (varle, nadvarle, chámovod, semenné váčky
a předstojnou žlázu) a zevní pohlavní orgány (pyj a šourek).
Reprodukční systém ženy zabezpečuje několik základních funkcí, a to zrání vajíček a jejich uvolnění z kůry vaječníku, produkci pohlavních hormonů, uskutečnění pohlavního spojení, v případě oplodnění vajíčka vytváří
vhodné prostředí pro vývoj plodu a jeho porod. Rozdělujeme vnitřní pohlavní orgány (vaječníky, vejcovody, dělohu a pochvu) a zevní pohlavní
orgány (velké a malé stydké pysky, poštěváček, poševní předsíň).
Menstruační cyklus spočívá v opakujících se změnách na děložní sliznici.
Změny jsou vyvolány vaječníkovými hormony, estrogeny a progesteronem. Rozdělujeme ho do čtyř fází, a to na menstruační fázi, proliferační
(růstovou) fázi, sekreční fázi a ischemickou fázi.
Při oplození do vajíčka proniká pouze jediná spermie. K oplození dochází ve vejcovodu, po oplození se začne ihned oplozené vajíčko rýhovat. Postup rýhujícího vajíčka vejcovodem je pomalý, do dělohy přichází zárodek. Z povrchových buněk se vyvíjí placenta, která se vyvíjí ihned
po nidaci zárodku. Placenta zajišťuje látkovou výměnu po celou dobu
těhotenství. Funkce placenty je metabolická, ochranná a hormonální.
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13 Látkové řízení organismu.
Soustava žláz s vnitřní sekrecí
(endokrinní systém)
Látkové (humorální) řízení je zabezpečeno soustavou žláz
s vnitřní sekrecí, tzv. endokrinním systémem, který vylučuje hormony, které cirkulují v těle v krevním oběhu a ovlivňují vzdálené orgány.
O tzv. neurokrinii mluvíme, pokud nervové buňky produkují hormony
do krevního oběhu. V lidském těle však existují i tzv. tkáňové hormony,
které vznikají v buňkách orgánů, které mají jinou funkci než endokrinní
a šíří se krví. Nejčastěji jde o enzymy, které vznikají v GIT, např. v žaludku
a ve střevech (gastrin, sekretin, cholecystokinin, somatostatin, ghrelin),
v játrech (somatomedin, angiotenzinogen, trombopoetin), v ledvinách
(renin, erytropoetin).
Hormony jsou produkty žláz s vnitřní sekrecí, popř. tkání produkujících hormony vylučované přímo do krevního oběhu. Mají většinou bílkovinnou povahu nebo jde o látky odvozené od cholesterolu (tzv. steroidy).
Mají specifický účinek a nemohou být tedy nahrazeny žádnou jinou látkou. Systém žláz s vnitřní sekrecí a nervový systém tvoří řídící a regulační
mechanismy, které mají vliv i na stálost vnitřního prostředí, tzv. homeostázu, která je podmínkou pro existenci buněk, tkání i celého organismu.
Při narušení rovnováhy mezi vnějším a vnitřním prostředím dojde k poruchám funkcí organismu (onemocnění), popř. i k jeho zániku (smrti).

13.1 Hormony dle místa sekrece
Hormony jsou tvořeny v hypofýze, v nadvěsku mozkovém, ve štítné žláze, v příštítných tělíscích, ve slinivce břišní, v nadledvinkách a pohlavních žlázách (ve vaječnících a varlatech).
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13.1.1 Hypofýza (podvěsek mozkový)
Hypofýza je připojena k hypotalamu, který řídí její činnost. Skládá
se z předního, středního a zadního laloku. Každý lalok produkuje specifické hormony.
Tabulka č. 4: Hormony adenohypofýzy (předního laloku hypofýzy)

Název hormonu
předního laloku hypofýzy
(adenohypofýzy)
Růstový hormon (somatropin, STH)

Luteotropní hormon (prolaktin, LTH)
Adrenokortikotropní hormon (kortikotropin, ACTH)
Thyreotropní hormon
(thyrotropin, SH či TTH)
Folikulostimulační hormon (folitropin, FSH) *
Luteinizační hormon
(lutropin, LH)*

Vliv

růst a vývoj organismu
nedostatkem STH vzniká trpasličí vzrůst =
nanizmus, nadbytkem STH vzniká obří vzrůst
= gigantizmus, v dospělosti se mluví o akromegalii
podporuje tvorbu mléka při kojení
ovlivňuje kůru nadledvinek a vylučování jejich hormonů (glukokortikoidů)
stimuluje syntézu a uvolňování hormonů štítné žlázy
• u žen na ovulaci a zrání Graafova folikulu
• u mužů na růst semenotvorných kanálků,
tvorbu a dozrávání spermií
• u žen na vývoj a činnost žlutého tělíska
uvnitř prasklého Graafova folikulu, na tvorbu
estrogenů
• u mužů na tvorbu mužských pohlavních
hormonů

* jedná se o tzv. gonadotropní hormony

82

Střední lalok hypofýzy
Jedná se o skupinu hormonů, které mají podobnou chemickou
strukturu jako ACTH. Jejich význam a účinky v lidském těle však nebyly jednoznačně prokázány. Snad jen u melanotropinu, který se podílí
na zvýšené pigmentaci kůže.
Tabulka č. 5: Hormony neurohypofýzy (zadního laloku hypofýzy)

Název hormonu zadního
laloku (neurohypofýzy)
Oxytocin
Antidiuretický hormon
(vasopresin, ADH)

Vliv
na hladkou svalovinu dělohy při pohlavním
dráždění, na stahy při porodu a mléčnou žlázu
na činnost ledvin, reguluje množství vyloučené
moci

13.1.2 Epifýza (šišinka, nadvěsek mozkový)
Epifýza produkuje melatonin, který ovlivňuje cirkadiánní rytmy.
Jeho hladiny jsou silně závislé na střídání světla a tmy, největší produkce je během tmy.

13.1.3 Štítná žláza
Hormony štítné žlázy mají metabolické (zvyšují látkovou výměnu),
termoregulační (zvyšují tvorbu tepla v organismu), růstové (zvyšují
tvorbu bílkovin) a vývojové (dozrávání tkáně CNS v dětském věku) účinky. Štítná žláza produkuje hormony tyroxin (T4) a trijodthyronin (T3).
Na udržení správné funkce a tvorby hormonů štítné žlázy má vliv thyrotropin (TTH), který je vylučován adenohypofýzou. Dalším hormonem
štítné žlázy je kalcitonin, který snižuje hladinu vápenatých iontů v krvi
a jejich ukládání do kostí, doplňuje funkci příštítných tělísek.
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13.1.4 Příštítná tělíska
Jedná se o čtyři drobná tělíska, která leží na zadní straně štítné žlázy.
Produkují parathormon (PTH), který zajišťuje stálou hladinu vápníku
v krvi, jenž je nutný pro srážení krve, normální dráždění nervové a svalové buňky. Nejvýznamnější je účinek na ledviny (ovlivňuje prostupnost
ledvinných kanálků), na střevo, na kosti (vliv na mineralizaci kosti, vlivem PTH se vápník vyplavuje z kostí do krve) a na oční čočku (zabraňuje
ukládání, je-li PTH málo, tak hrozí zákal čočky).

13.1.5 Langerhansovy ostrůvky v pankreatu
Produkují hormony inzulin, glukagon. Produkce a činnost těchto
hormonů byla popsána v GIT.

13.1.6 Nadledvinky
Nadledvinky jsou párové orgány, které jsou uloženy na horních pólech ledvin. Skládají se z kůry a dřeně. Hormony nadledvinek zasahují
do metabolismu minerálních solí a živin.

13.1.6.1 Kůra nadledvinek
Nadledvinková kůra produkuje glukokortikoidy, mineralokortikoidy
a androgeny.
Glukokortikoidy zasahují do látkové výměny, mají též protizánětlivé a protialergické účinky. Jejich produkce je řízena z adenohypofýzy
ACTH. Konkrétně se jedná o kortizol, kortizon, kortikosteron.
Mineralokortikoidy ovlivňují rovnováhu iontů v organismu. Nejdůležitější z této skupiny je aldosteron, který zajišťuje metabolismus
sodíku a draslíku (podrobněji objasněno ve vylučovacím systému).
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13.1.6.2 Dřeň nadledvinek
Nadledvinková dřeň vylučuje tzv. katecholaminy. Jedná se o adrenalin a noradrenalin.
Adrenalin (epinefrin) zvyšuje srdeční frekvenci, zrychluje tep, rozšiřuje cévy ve svalech, v játrech, v srdci, zvyšuje TK, rozšiřuje průdušky
a tlumí činnost svaloviny žaludku a střev, zvyšuje koncentraci G v krvi.
Noradrenalin (norepinefrin) zužuje cévy ve všech orgánech s výjimkou srdce a mozku, zvyšuje TK.

13.1.7 Pohlavní žlázy
Pohlavní žlázy vylučují tzv. pohlavní hormony, které ovlivňují růst
vnitřních a zevních pohlavních orgánů, druhotné pohlavní znaky a dozrávání pohlavních buněk.

13.1.7.1 Varlata
Varlata (mužská pohlavní žláza) produkují testosteron, který náleží do skupiny androgenů (tzv. pohlavních hormonů), které podporují
metabolismus vápníku a fosforu, urychlují uzavírání růstových štěrbin,
vitalitu spermií, řídí vývoj zevních pohlavních orgánů, řídí vznik sekundárních pohlavních znaků (typ postavy, způsob ukládání tuků, rozvoj
svalstva, ochlupení), ovlivňují funkci některých částí CNS, vyvolávají sexuální orientaci a aktivitu typickou pro muže.

13.1.7.2 Vaječníky
Vaječníky (ženské pohlavní žlázy) produkují estrogeny (estradiol, estriol a estron) a progesteron, které ovlivňují činnost CNS, navozují pohlavní chování a cítění ženského typu, ovlivňují pohlavní orgány,
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vyvolávají růst prsů, ukládání tuků (modelace ženského těla), řídí vznik
sekundárních pohlavních znaků včetně sekundárního ochlupení těla,
cyklické změny děložní sliznice, působí na děložní sliznici, popř. na sekreční buňky mléčné žlázy, působí na funkci pohlavních orgánů důležitých pro udržení těhotenství.
Otázky k promyšlení
1. Co je to neurokrinie?
2. Co jsou to tkáňové hormony? Uveďte příklady.
3. Jaké hormony se tvoří v hypofýze?
4. Kde se tvoří inzulín a jaká je jeho funkce v lidském těle?
5. Jaký orgán produkuje parathormon a jaké má účinky v lidském
těle?
6. Jaké účinky má aldosteron?
Zapamatujte si
Látkové (humorální) řízení je zabezpečeno soustavou žláz s vnitřní sekrecí, které vylučují hormony cirkulující v těle v krevním oběhu a ovlivňují vzdálené orgány. Hormony jsou tvořeny v hypofýze (přední lalok
hypofýzy vylučuje somatropin, prolaktin, kortikotropin, thyrotropin, folitropin a lutropin; zadní lalok tvoří antidiuretický hormon a oxytocin),
v nadvěsku mozkovém (melatonin), ve štítné žláze (thyroxin, trijodthyronin, kalciferol), v příštítných tělíscích (parathormon), ve slinivce břišní
(inzulin, glukagon), v nadledvinkách (glukokortikoidy a mineralokortikoidy v kůře, v dřeni adrenalin a noradrenalin) a v pohlavních žlázách
(ve vaječnících a varlatech).

86

14 Nervové řízení organismu,
nervová soustava (NS)
Funkcí nervové soustavy je nervová regulace. Nervový systém zajišťuje vzájemnou souhru (koordinaci) mezi jednotlivými orgány a jejich
funkční spojení v celek, v organismus.

14.1 Stavba a funkce nervové soustavy
Nervový systém řídí a kontroluje činnost všech částí organismu. Základní stavební jednotkou nervového systému je neuron, který tvoří
nervová buňka s výběžky. Nervový vzruch je výsledkem porušení chemické a elektrické rovnováhy v neuronu. Reflex je základní funkční prvek nervového systému, jde o převod vzruchu z receptoru (přijímače)
na efektor (sval, žlázu). Reflexní oblouk se skládá z čidla (receptoru),
dostředivé (aferentní) dráhy, ústředí (centra), odstředivé (eferentní) dráhy, výkonného orgánu (efektoru).
Lze říci, že činnost nervové soustavy je reflexní. Studiem reflexů se
zabýval ruský lékař Ivan Petrovič Pavlov. Existují nepodmíněné a podmíněné reflexy.
Nepodmíněné reflexy jsou jednoduché, zcela automatické reakce.
Jsou vrozené, za odpovídajících podmínek se dostavují vždy a stereotypně. Jejich existence je předem dána geneticky určeným průběhem
nervových vláken. Patří mezi ně např. „obranné reflexy“ (kýchací, mrkací, odtahující reflex končetin – pokud sáhneme na rozpálená kamna,
ucukneme) nebo patelární reflex (po úderu kladívkem do podkolenní
jamky se automaticky vymrští noha). Nejsložitější formou vrozených reakcí jsou pudy (instinkty).
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Podmíněné reflexy se vytvářejí v souvislosti se získanými zkušenostmi, učením. Získávají se v životě a opakovanými situacemi se mohou posilovat nebo naopak vyhasínají (zapomínají se), pokud chybí
podněty, které je vyvolaly. Centrum reflexů je v mozkové kůře.

14.2 Dělení nervové soustavy
Nervový systém dělíme na ústřední (centrální) a obvodní (periferní).
Centrální nervový systém (tzv. CNS) tvoří mozek, mícha. Spojení ústředního nervového systému s ostatními orgány těla zajišťují obvodové (periferní) nervy, jedná se o hlavové, míšní a útrobní (vegetativní) nervy.

14.2.1 Centrální nervový systém
Centrální nervový systém se skládá z šedé a bílé hmoty. Šedá je
tvořena těly nervových buněk a jejich krátkými výběžky, které mají
funkci analyzovat a syntetizovat vzruchy. Bílou hmotu vytvářejí dlouhé
výběžky nervových buněk, které mají schopnost vést vzruchy. Mozek
je uložen v dutině lebeční, mícha v kanálu páteřním. Obaly mozku a míchy jsou tři, a to tvrdá plena, omozečnice a měkká plena. V prostoru
mezi měkkou plenou a omozečnicí cirkuluje mozkomíšní mok, který
nadlehčuje a chrání mozek a míchu před nárazy a otřesy. Mozkomíšní mok se tvoří z krevní plazmy v postranních komorách mozku. Krev
je k mozku přiváděna dvěma karotickými a dvěma páteřními tepnami.
Buňky mozkové kůry jsou mimořádně citlivé na nedostatek kyslíku. Mozek se dělí na tři části, a to na přední mozek (mezimozek a velký mozek),
střední mozek a zadní mozek (prodloužená míchu, Varolův most, mozeček). Prodloužená mícha, Varolův most a střední mozek tvoří mozkový
kmen. Míše je nadřazen mozkový kmen, ke kterému je připojen mozeček. Mezi předním mozkem a mozkovým kmenem je mezimozek.
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Přední mozek je tvořen mezimozkem a koncový mozkem. Mezimozek tvoří dvě vejčitá jádra, tzv. talamy. K talamům je připojen hypotalamus, z něho je řízen vegetativní nervový systém. Koncový mozek je rozdělen na dvě polokoule (hemisféry) a je pokryt mozkovými
rýhami a závity. Větší rýhy oddělují mozkové laloky, a to čelní, temenní,
týlní a spánkový lalok. V kůře jednotlivých laloků jsou umístěna centra
různých činností mozku. V čelním laloku se nalézá motorické centrum,
které řídí vědomé pohyby kosterní svaloviny, centrum řeči (Brocovo
centrum), čichové centrum. V temenním laloku jsou centra zodpovědná za vnímání kožní citlivosti, která přijímají a zpracovávají podněty
z kůže (teplo, chlad, tlak, dotyk či bolest). V týlním laloku je uloženo
zrakové centrum, zodpovědné za příjem a zpracování zrakových vjemů.
Ve spánkovém laloku se nachází centrum sluchové a rovnovážné, které přijímá informace vedoucí z blanitého hlemýždě ve vnitřním uchu.
Střední mozek leží mezi mostem a polokoulemi mozku. Horní plocha středního mozku vybíhá ve čtyři hrbolky. Přední dva hrboly obsahují centra zajišťující pohybovou souhru obou očí. Zadní dva zprostředkují
reflexní pohyb hlavy a těla za zdrojem zvuku či světelným podnětem.
Zadní mozek tvoří prodloužená mícha, most Varolův a mozeček.
Prodloužená mícha je částí mozkového kmene. Na její dolní ploše leží
Varolův most spojený s mozečkem. Buňky prodloužené míchy jsou seskupeny do jader, od kterých začínají nebo u kterých končí vlákna hlavových nervů. Soubor jader prodloužené míchy tvoří tzv. retikulární
formaci, kde je centrum pro řízení dýchání, krevního tlaku a regulaci
srdeční činnosti. Mozeček zpracovává informace z periférie, z rovnovážného ústrojí a z mozkové kůry. Při jeho poškození dochází k problémům
se zabezpečením napětí ve svalech, se vzpřímenou polohou, s rovnováhou a s koordinováním pohybů.
Páteřní mícha je provazec nervové tkáně a je uložena v páteřním
kanálu. Střed míchy tvoří šedá míšní hmota složená z nervových buněk.
Plášť míchy se skládá z míšních drah, a to z nervových vláken obou-
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stranně spojujících různé oddíly CNS. Mícha má funkci převodní a reflexní. Z míchy vystupují motorická nervová vlákna. Do míchy vstupují
senzitivní vlákna.

14.2.2 Periferní (obvodová) nervová soustava
Je tvořena hlavovými nervy, míšními nervy a vegetativními (útrobními) nervy.
Hlavové nervy vystupují z mozku. Je jich 12 párů a označují se římskou číslicí. Jejich názvy včetně jejich funkce jsou uvedeny v tabulce č. 6.
Míšní nervy vystupují z míchy. Jedná se o 31 párů míšních nervů,
které obsahují motorická a senzitivní (dostředivá i odstředivá) vlákna
a umožňují čití a pohyby. Z krčního úseku míchy odstupují míšní nervy
pro pohyby svalů hlavy, krku, HK a bránice. Hrudní nervy ovlivňují mezižeberní svaly, kůži zad a hrudníku. Z bederního úseku míchy odstupují
míšní nervy pro svaly břicha, zad, pánve a DK. Křížové nervy vedou informaci do hýždí a DK.
Vegetativní nervy ovlivňují činnost vnitřních orgánů. Jsou zde
vlákna dostředivá a odstředivá, která se dělí na systém sympatických
a parasympatických vláken. Sympatikus a parasympatikus má protichůdný účinek na myokard, dýchání, cévy kosterních svalů, hladké svaly a žlázy GIT.
Tabulka č. 6: Hlavové nervy

Senzorické hlavové
nervy
I. čichový nerv /
přenáší čichové informace do mozku

Motorické hlavové
nervy
III. okohybný nerv / inervuje okohybné svaly,
umožňuje pohyby očí
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Smíšené hlavové nervy
V. trojklaný nerv / nejsilnější z hlavových nervů,
inervuje obličej a dutinu ústní

II. zrakový nerv /
přenáší vizuální informace do mozku
VIII. sluchověrovnovážný nerv
(sluchový nerv či
nerv předsíňohlemýžďový) / přenáší
informace o zvuku,
rotaci a gravitaci
(důležité pro rovno-

IV. kladkový nerv /
umožňuje pohyby očí
VI. odtahovací nerv /
umožňuje pohyby očí

VII. lícní nerv / inervuje
mimické svaly (výraz
tváře)
IX. jazykohltanový nerv
/ inervuje sliznici hltanu, zadní třetinu jazyka
a slinné žlázy; umožňuje polykání a vnímání
chuti

váhu a pohyb)
XI. přídatný nerv / inervuje hltan, hrtan, měkké
patro, kývač hlavy (pohyby krku)

X. bloudivý nerv /
inervuje krční (hltan
a hrtan), břišní a hrudní
dutinu, ovlivňuje polykání, tvorbu hlasu,
srdeční rytmus a střevní
peristaltiku

XII. podjazykový nerv /
inervuje svaly (pohyb)
jazyka

Otázky k promyšlení
1. Základní stavební jednotkou nervového systému je …
2. Co je základním funkčním prvek nervového systému?
3. Z čeho se skládá reflexní oblouk?
4. Vysvětlete rozdíl mezi podmíněným a nepodmíněným reflexem.
5. Čím je tvořen centrální nervový systém?
6. Vyjmenujte části, které tvoří zadní mozek.
7. Vyjmenujte hlavové nervy.
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Zapamatujte si
Nervový systém řídí a kontroluje činnost všech částí organismu. Základní stavební jednotkou nervového systému je neuron, který tvoří
nervová buňka s výběžky. Reflex je základní funkční prvek nervového
systému, jde o převod vzruchu z receptoru na efektor. Reflexní oblouk
se skládá z čidla, dostředivé dráhy, ústředí, odstředivé dráhy a výkonného orgánu. Lze říci, že činnost nervové soustavy je reflexní. Studiem reflexů se zabýval ruský lékař Ivan Petrovič Pavlov. Existují nepodmíněné
a podmíněné reflexy.
Nervový systém dělíme na ústřední (centrální) a obvodní (periferní).
Centrální nervový systém (tzv. CNS) tvoří mozek, mícha. Spojení ústředního nervového systému s ostatními orgány těla zajišťují obvodové (periferní) nervy, jedná se o hlavové, míšní a vegetativní nervy.
Centrální nervový systém se skládá z šedé a bílé hmoty. Šedá je tvořena těly nervových buněk a jejich krátkými výběžky, které mají funkci
analyzovat a syntetizovat vzruchy. Bílou hmotu vytvářejí dlouhé výběžky nervových buněk, které mají schopnost vést vzruchy. Mozek se dělí
na tři části, a to na přední mozek (mezimozek a velký mozek), střední
mozek a zadní mozek (prodloužená míchu, Varolův most, mozeček).
Prodloužená mícha, Varolův most a střední mozek tvoří mozkový kmen.
Mezi předním mozkem a mozkovým kmenem je mezimozek. Z páteřní
míchy odstupuje 31 párů míšních nervů, které obsahují motorická, senzitivní a autonomní (vegetativní) vlákna.
Periferní nervová soustava je tvořena hlavovými nervy, míšními nervy
a vegetativními (útrobními) nervy. Hlavové nervy vystupují z mozku. Je
jich 12 párů a označují se římskou číslicí. Míšní nervy vystupují z míchy,
obsahují dostředivá i odstředivá vlákna a umožňují čití a pohyby. Vegetativní nervy ovlivňují činnost vnitřních orgánů, obsahují vlákna dostředivá i odstředivá. Vlákna odstředivá dělíme na systém sympatických
a parasympatických vláken. Sympatikus a parasympatikus má protichůdný účinek na myokard, cévy kosterních svalů, hladké svaly a žlázy GIT.
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15 Smyslové orgány
Činnost nervové soustavy je úzce spjata s činností smyslových orgánů, tzv. čidel, analyzátorů. Každé smyslové ústrojí se skládá ze tří
částí, a to z receptoru (periferního analyzátoru), dostředivé nervové
dráhy a korového projekčního centra (korového analyzátoru). Dělení
receptorů je možné například dle toho, odkud pochází podnět na exteroreceptor (ze zevního prostředí – receptor pro dotyk, tlak, teplo,
bolest, chuť, zrakový, sluchový, čichový) a interoreceptor (z vnitřního
prostředí, lze ho nalézt např. na začátku aorty, v rozvětvené krkavici,
v útrobách, ve svalech či šlachách a umožňuje např. vnímání osmotického tlaku, pH) či dle převažujícího podnětu, a to například na chemoreceptory (přijímají chuťové, čichové a bolestivé podněty), termoreceptory (přijímají tepelné podněty), mechanoreceptory (zaznamenávají změny tlaku), radioreceptory (reagují na světelné vlny).
Do smyslových orgánů náleží ústrojí zrakové, sluchové, rovnovážné, chuťové a čichové.

15.1 Ústrojí zrakové
Je citlivé na světelné vlny, umožňuje vnímání světla, barev, velikosti,
tvaru, vzdálenosti předmětů. Orgánem zraku je oko, párový smyslový
orgán reagující na světlo (díky fotoreceptorům). Oko má dvě části, a to
oční kouli a přídatné orgány.

15.1.1 Oční koule
Je uložena v obličejové části lebky, v očnici. Z hrotu očnice vystupuje z oka zrakový nerv a vstupuje tepna přivádějící krev pro celé oko,
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vstupují zde také nervy pro svaly v oku. Oční koule má kulovitý tvar
a její stěna je složena do tří vrstev, a to z povrchové (bělimy, rohovky),
střední (cévnatky, řasnatého tělíska, duhovky) a vnitřní (sítnice). Bělima je tuhá, bílá vazivová blána, která tvoří 4/5 povrchu oční koule.
Do bělimy se upínají okohybné svaly, vzadu ji prostupuje zrakový nerv
a vpředu přechází v rohovku.
Rohovka je orgán v přední části oka, který je inervován, ale není
prostoupen cévami. Při dotyku rohovky se vybavuje nepodmíněný reflex, kdy dochází k sevření víček. Špatné zakřivení rohovky způsobuje
onemocnění, tzv. astigmatismus (paprsky se v oku nespojují v jednom
bodě, a to způsobuje rozmazané vidění).
Střední vrstva oka je v zadní části tvořena cévnatkou, která obsahuje velké množství cév a pigmentových buněk, které pohlcují světelné
paprsky a zabraňují zpětnému odrazu. Vpředu přechází v řasnaté tělísko a duhovku. Řasnaté tělísko je paprsčitě uspořádané z hladké svaloviny a má na povrchu četné výběžky, na něž je tenkými vlákny zavěšena
čočka. Stahy svalstva mění zakřivení svalstva, což způsobuje potřebnou akomodaci (zakřivení) čočky. Při pohledu do blízka se čočka více
vyklene, sval se smrští, při pohledu do dálky se čočka oploští, sval je
ochablý. Duhovka má tvar kruhového terčíku z hladkého svalstva s kruhovým otvorem uprostřed, který se nazývá zornice. Paprsčitě nebo kruhovitě uspořádaná svalovina rozšiřuje nebo zužuje zornici dle intenzity
světla, centrum zornicového reflexu je ve středním mozku.
Sítnice je jemná několikavrstevná blána, která tvoří vnitřní vrstvu
oční koule. Jsou v ní umístěny nervové buňky a smyslové buňky, tzn.
tyčinky a čípky. Tyčinky se nacházejí ve žluté skvrně a umožňují rozlišit
pouze odstíny šedi, vidění za šera či v noci. Jejich činnost umožňuje
rodopsin (jeho úbytek snižuje citlivost na světlo, ve tmě se rodopsin aktivuje). Pokud sítnice není schopna se adaptovat za šera, mluvíme o tzv.
šerosleposti, její příčina může souviset s nedostatkem vitamínu A. Čípky umožňují barevné vidění (vnímání modré, zelené a červené barvy,
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ostatní barvy vznikají jejich kombinací). Nad výstupem zrakového nervu dochází k největšímu nakupení čípků, je to místo nejostřejšího vidění, tzv. žlutá skvrna. O barvosleposti se mluví v případě, kdy dochází
k poruše barevného vidění, nejčastější je částečná barvoslepost, kdy je
porušeno rozlišování červené a zelené barvy, tzv. daltonismus. Slepá
skvrna je místo, kde vystupuje z oční koule zrakový nerv a je bez tyčinek a čípků.
Oční koule obsahuje čočku, sklivec a komorový mok. Oční koule je
přepažena duhovkou na přední oční komoru (mezi rohovkou a duhovkou) a zadní oční komoru (mezi duhovkou a čočkou), komory jsou
vyplněny komorovým mokem. Sklivec je rosolovitá průhledná hmota,
která vyplňuje většinu vnitřního prostoru oční koule a je obsažen v dutině mezi čočkou a sítnicí.

15.1.2 Optická soustava oka
Optická soustava oka je tvořena rohovkou, komorovým mokem,
čočkou, sklivcem a umožňuje ostré zobrazení předmětů, stěžejní význam má čočka. Čočka je orgán zavěšený na řasnatém tělísku. Její funkcí je lámat paprsky tak, aby se sbíhaly na sítnici, čímž napomáhá k přesnému vidění. Optická schopnost čočky se udává v dioptriích. Poruchy
lomivosti se nazývají refrakční vady, které se upravují brýlemi. Při krátkozrakosti člověk nevidí ostře předměty v dálce, obraz předmětu vzniká před sítnicí. Opakem je dalekozrakost, kdy obraz předmětu vzniká
za sítnici, což znamená, že člověk nevidí ostře blízké předměty.

15.1.3 Přídatné oční orgány
Do přídatných očních orgánů náleží okohybné svaly, víčka, spojivka, slzné ústrojí. Spojivka je slizniční blána, která kryje zpředu bělimu
až po okraj rohovky. Prostor mezi spojivkami se nazývá spojivkový
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vak. Do tohoto vaku vyúsťuje slzná žláza, orgán, který produkuje slzy
(sekret obsahující chlorid sodný a lysozym), které slouží ke zvlhčování
a ochraně oka před infekcí. Slzy odtékají do slzného váčku slzovodem
do dutiny nosní. Horní a dolní víčko je opatřeno řasami, do jejichž pochvy ústí mazové žlázy. Okohybné svaly (celkem 6 svalů z příčně pruhované svaloviny) pohybují oční koulí tak, aby obraz dopadal na sítnici
ve žluté skvrně. Nerovnoměrnost v tahu jednotlivých svalů způsobuje
šilhání (strabismus).

15.2 Ústrojí sluchové
Sluchové ústrojí má význam pro komunikaci. Na jeho základě se vytvořila řeč. Receptorem sluchového analyzátoru je ucho. Ucho je sluchový orgán. Slouží k rozlišení zvukových vln. Sluch člověka dokáže
vnímat zvuk v rozsahu frekvencí 16–20 000 Hz. Nejcitlivější je v oblasti
1 000–3 000 Hz, což je oblast frekvence lidského hlasu. Základními anatomickými částmi jsou zevní (vnější) ucho, střední a vnitřní ucho.
Zevní ucho se skládá z boltce, zevního zvukovodu a bubínku. Boltec je tvořen elastickou chrupavkou (pouze lalůček chrupavčitou kostru
nemá), velikost a tvar boltce nemá vliv na sluch. Boltec směřuje akustické vlny do zvukovodu. Zevní zvukovod je trubice, která má část chrupavčitou a kostěnou. Výstelka zvukovodu obsahuje mazové žlázy, které
produkují ušní maz. Zvukovod má samočisticí schopnost. Na konci zvukovodu se nachází bubínek, hranice mezi zevním a středním uchem.
Zvuková vlna, která projde zvukovodem, naráží do bubínku, který rozechvěje, zesílí a předá do středního ucha.
Střední ucho je systém vzduchem vyplněných dutin uložených
v kosti spánkové. Začíná bubínkem, na nějž jsou napojeny tři sluchové
kůstky, a to kladívko, kovadlinka a třmínek. Kloubní spojení kůstek
umožňuje přenos zvuku od bubínku až do vnitřního ucha. Ze střední-
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ho ucha do nosohltanu ústí Eustachova trubice, která vyrovnává tlak
ve středním uchu s tlakem v okolním prostředí.
Vnitřní ucho leží v kostěném labyrintu kosti skalní a je tvořeno
předsíní, třemi polokruhovitými kanálky a hlemýžděm. Hlemýžď je
stočená trubička naplněná tekutinou a nachází se zde Cortiho orgán,
který obsahuje sluchové receptory.

15.3 Ústrojí rovnovážné
Kromě sluchového ústrojí je ve vnitřním uchu i ústrojí rovnovážné
(vestibulární, statokinetické), které složí k detekci polohy a zrychlení.
Dle funkce se dělí na čidlo statické (vnímání polohy) a čidlo kinetické
(vnímání pohybu). Čidlo statické se skládá z vejčitého a kulovitého váčku, které detekují polohu. Tří polokruhovité kanálky, detekující zrychlení, tvoří čidlo kinetické.

15.4 Smyslové ústrojí kožní (kožní receptory)
Smyslové kožní ústrojí sdružuje několik receptorů, a to čidla pro
chlad, teplo, tlak, dotyk a bolest, tzv. kožní analyzátory. Jedná se o volná nervová zakončení či jednoduchá tělíska.
Pro chlad jsou to Krauseova tělíska, která jsou uložena například
pod pokožkou, ve sliznici rtů, v dutině ústní či nosní, pro teplo jsou Ruffiniho tělíska, můžeme je nalézt ve škáře, podkožním vazivu, sliznici
GIT a DS (je jich 2x méně než tělísek pro chlad). Pro vnímání dotyku
a tlaku existují hmatová tělíska, která jsou v kůži a ve sliznicích, nejvíce hmatových tělísek je na konečcích prstů, v dlaních, na krku a v obličeji, nejméně na zádech. Bolest je vnímána prostřednictvím volných
nervových zakončení umístěných téměř ve všech tkáních. Bolest je
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nepříjemný pocit, který je důležitý pro ochranu organismus. Podněty
vyvolávající bolest mají chemickou povahu.

15.5 Chuťové ústrojí
Je tvořeno chuťovými pohárky umístěnými na sliznici jazyka
a v horní části hltanu. Receptory jsou chuťové pohárky, které jsou
opatřeny vlákny mozkových nervů, které jsou drážděny látkami rozpuštěnými ve slinách. Známe chutě sladkou (špička a střed jazyka), slanou
(špička jazyka), kyselou (boky jazyka) a hořkou (kořen jazyka). Centrum je uloženo v temenním laloku koncového mozku.

15.6 Čichové ústrojí
Čich má u člověka význam především pro GIT. Orgánem je dutina
nosní. Pachovými látkami rozptýlenými ve vzduchu jsou drážděny receptory, tzv. čichové buňky. Centrum pro vnímání čichových počitků je
v čelním laloku koncového mozku.
Otázky k promyšlení
1. Jaká ústrojí náleží do smyslových orgánů?
2. Uveďte části, ze kterých se skládá oko.
3. Vyjmenujte sluchové kůstky.
4. Čím je tvořeno vnitřní ucho?
5. Jaké další ústrojí je uloženo ve vnitřním uchu?
6. Co nám umožňují vnímat Krauseova tělíska?
7. Kolik rozlišujeme chutí?
8. Kde je uloženo centrum pro vnímání čichových počitků?
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Zapamatujte si
Do smyslových orgánů náleží ústrojí zrakové, sluchové, rovnovážné,
chuťové a čichové.
Orgánem zrakového ústrojí je oko, které má dvě části, a to oční kouli
a přídatné orgány. Oční koule má kulovitý tvar a její stěna je složena
do tří vrstev, a to z povrchové (bělimy, rohovky), střední (cévnatky, řasnatého tělíska, duhovky) a vnitřní (sítnice). Do přídatných očních orgánů náleží okohybné svaly, víčka, spojivka, slzné ústrojí.
Receptorem sluchového analyzátoru je ucho. Skládá se ze zevního
(vnějšího) ucha (boltce, zevního zvukovodu a bubínku), středního (sluchových kůstek – kladívka, kovadlinky a třmínku) a vnitřního ucha (hlemýždě, předsíně a tří polokruhových kanálků). Kromě sluchového ústrojí je ve vnitřním uchu i ústrojí rovnovážné, které složí k detekci polohy
a zrychlení. Dle funkce se dělí na čidlo statické (vnímání polohy) a čidlo
kinetické (vnímání pohybu).
Smyslové kožní ústrojí sdružuje několik receptorů, a to čidla pro chlad,
teplo, tlak, dotyk a bolest, tzv. kožní analyzátory. Jedná se o volná nervová zakončení či jednoduchá tělíska.
Orgánem chuťového ústrojí je jazyk, receptory tvoří chuťové buňky.
Rozlišujeme čtyři základní chutě (sladkou, slanou, hořkou a kyselou).
Orgánem čichového ústrojí je dutina nosní, receptory jsou čichové buňky. Centrum pro vnímání čichových počitků je v čelním laloku mozkové
kůry.
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