
Biologie člověka II. 



Nitrogen (N2) (78.084%) 

Oxygen (O2) (20.946%) 

Argon (Ar) (0.9340%) 

Carbon dioxide (CO2) 0.0387%) 

Neon (Ne) 

Helium (He) 

Methane (CH4) 

Krypton (Kr) 

Hydrogen (H2) 

Plyny v atmosféře 

Složení vydechovaného vzduchu je stejné s tím rozdílem, že 

kyslíku je asi of 5-10% méně a oxidu uhličitého o 4-5% více.  



Dýchací soustava – horní a dolní 

 dutina nosní a vedlejší nosní dutiny, 

nosohltan, orofarynx, laryngofarynx 

 Hrtan, trachea  

 pravá a levá průduška (bronchi) 

 průdušinky (bronchioli) - mizí chrupavky, 

žlázy, hladké svalové buňky a elastická 

vlákna  

 plíce (pulmones), levá 2 laloky, pravá 3 

laloky 

 plicní sklípky (alveoli) až 300 mil., 

pneumocyty 

 poplicnice (pleura pulmonalis ) 

 pohrudnice (pleura  parietalis) 

 bránice (diafragma) 



Trachea 

M = sliznice (mucosa) 

 

Ž = mukózní a 

seromukózní žlázky v 

podslizničním vazivu 

 

C = hyalinní chrupavka 

 

 

Trachea - stěna 

C 

M 

ž 

http://old.lf3.cuni.cz/histologie/atlas/demo/24/index.htm


Sliznice trachei je pokryta  

pseudo-vrstevným cylindrickým epitelem s řasinkami.  

V něm jsou vmezeřené mukózní pohárkové žlázky, buňky schopné 

vylučovat hlen.  

 

Pod epitelem se nachází 

 tenká vrstva slizničního  

vaziva (lamina propria (Lp)  

s elastickými vlákny. 

Ep 

Lp 

Sliznice 

http://old.lf3.cuni.cz/histologie/atlas/demo/24/index.htm


Dýchání 



Výměna plynů – hematoalveolární bariéra 

Nutriční oběh: 

průduškové 

artérie (2+1)  

 

Funkční oběh: 

plicní artérie, 

arterioly a  a 

plicní žíly a žilky 

 



Parciální tlaky plynů 

vně a vevnitř těla 

http://ksuweb.kennesaw.edu/~jdirnber/Bio2108/Lecture/LecPhysio/42_27Gas

Exchange_L.jpg 

Respirační membrána 0,6μm) 

Tekutina v alveolech 

 pneumocyty 

 bazální membrána 

interstitium 

 bazální membrána 

 endotel 



Dýchaní zevní (plicní)  

a dýchání vnitřní 

 

 Kyslík vázaný na 

hemoglobinu a rozpuštěný 

      1molekula/4 molekuly O2 

      1g/1,34ml 

 Oxid uhličitý: rozpuštěný 

(22 x více), ve formě HCO-

3, s plazm.  bílkovinami 

Dýchání 



Acidobazická rovnováha - hemostáza 

Rovnováha mezi rozpuštěnými kyselinami a zásadami. 

pH normální rozmezí (pH - 7,4 ± 0,04) 

  

Pufrační systém kyseliny fosforečné 

Hemoglobinový pufrační systém 

Pufrační systémy – bikarbonátový – kys. uhličité 



process pH carbon dioxide compensation 

metabolic 

acidosis 
down down respiratory 

respiratory 

acidosis 
down up renal 

metabolic 

alkalosis 
up up respiratory 

respiratory 

alkalosis 
up down renal 

Vyšší hladina kyselin znamená acidózu (pH méně než 7,35) a vyšší 

hladina bází se nazývá alkalóza (pH vyšší než 7,45).  

Tyto stavy se klasifikují dle původu vzniku  (respirační a metabolické) a 

dle změny pH. 

Acidobazická rovnováha  



Inspirační rezervní objem + rezervní a expirační rezervní objem + dechový 

objem  – vitální kapacita plic  

-  celková kapacita lic 

Závisí  na věku, pohlaví, trénovanosti, zdravotním stavu, nadmořské 

výšce, kde žijeme 

Objemy a kapacity plic 



Řízení dýchání 

Figure 10.13 

http://humanbiologylab.pbworks.com/w/page/66986917/Breathing%20Patterns 

• Centrum v mozkové kůře: vědomé ovládání rychlosti dýchání 

• Chemoreceptory centrální v prodloužené míše – koncentrace H+, tlak CO2 

• Chemoreceptory periferní  v aortě a v  krkavicích – tlak O2 

• Mechanoreceptory a svalové recep. v plicích a dýchacích svalech 

 centrum v prodloužená míše: dýchání, polykání, zvracení, tlak krve, vyměšování 



Respirační nemoci 

chřipka – virus skupiny (-)ssRNA, čeleď  

               Orthomyxoviridae, rody Influenzavirus A, B, C 

virózy – viry (+)ssRNA Orthocoronavirinae : SARS, MERS, Covid-19 

pneumonie – zápal plic, viry, bakterie i mykoplazmata,  

                          zaplnění sklípků tekutinou a hlenem 

tuberkulóza – bakterie Mycobacterium tuberculosis  

astma – záchvatovité stahy hladké svaloviny, otoky, produkce hlenu, nejč. 

alergické  

choroby z kouření (43 karcinogenů) – bronchitida, karcinom - postihují i 

žaludek, srdce a močový měchýř 

https://micro.magnet.fsu.edu/cells/viruses/influenzavirus.html 



Vyražení dechu 

odkazující na druh křeče bránice, která se vyskytuje při náhlé síle 

působící na břicho. Následek je dočasné ochrnutí bránice.  Může 

také dojít silnou ránou do zad. 

 

Cystická fibróza 

Genetická dědičná porucha, způsobená abnormálním přesunem 

NaCl a vody přes epiteliální membrány. V pankr. vývodech a 

respirační cestách se hromadí hustý viskózní hlen, který je tam 

tvořen. Je mutován gen pro protein chloridového kanálu. 



Trávicí soustava 

stavba trávicí trubice: dutina ústní, slinné žlázy, hltan,  jícen, žaludek, 

tenké a tlusté střevo, trávicí žlázy, slinivka břišní, játra, konečník  

 sliznice: epitel a žlázové buňky 

 podslizniční vazivo - submucosa 

 svalové vrstvy – hladká i příčně pruhovaná, peristaltické pohyby – 

muscularis externa 

 řídký vazivový obal 

Od dutiny ústní až po žaludek je epitel dlaždicový vrstevnatý. Na konci 

trávicí soustavy taktéž. Příčně pruhovaná svalovina je v dutině ústní, 

hltanu, a v první třetině jícnu, také v zevním análním svěrači (sphincter 

- externus) 

 

 



Stavba trávicí trubice 

Sliznice: epitel, lamina propria, tenká vrstva 

 slizniční svaloviny (muscularis interna) 

 Podslizniční vazivo: pojivová tkáň s krevní 

 cévy, nervová zakončení, a lymfatické tkáně 

 Muscularis externa - hladké svalstvo, vnitřní 

 kruhová vrstva a vnější podélná vrstva  

 Serosa - viscerální peritoneum,  

                 mezotel a tenká 

 vrstva vaziva  



 trávení, absorpce živin do krevního řečiště 

 metabolismus, produkce buněčné energie (ATP) 

 Procesy s dutině ústní 

 žvýkání potravy  

 míchání potravin se slinami – ptyalin 

 (amyláza)  

 zahájení polykání pomocí jazyka  

 chuťové vnímání 

Trávení, vstřebávání, vylučování 



Dutina ústní (cavum oris) 
 rty 

 tvrdé a měkké patro 

     patrové mandle (tonsilae) - ochranný val proti infekci 

 dásně 

 zuby (dentes) 

 jazyk (lingua) s chuťovými pohárky 

tři páry slinných žláz: amyláza, mucin, lyzozym 

žláza příušní 

žláza podčelistní 

žláza podjazyková 

 



    Sliny - denně až 2 litry slin 

• Sliny jsou z 99% voda, ale obsahují rovněž mnohé důležité sloučeniny, 

jako jsou elektrolyty, hlen, antiseptické látky a různé enzymy. 

• pH slin je přibližně neutrální (pH = 7 - 8) 

• Dále obsahují: elektrolyty (sodík, draslík, vápník, chloridové ionty, hořčík, 

fluór a jód hydrogenuhličitany, fosforečnany) 

• hlen, sliz - skládá se především z mukopolysacharidů a glykoproteinů 

• antiseptické látky (thiokyanát, peroxid vodíku, imunoglobulin A) 

• enzymy - především tři hlavní 

α-amyláza - tráví škrob a tuky 

lysozymy - ničí bakterie (způsobují jejich lyzi) 

linguální lipáza - tráví tuky 

• některé další enzymy (fosfatázy, amidázy, laktoperoxidázy) 

• buňky - a to asi 8 milionů lidských a 500 milionů bakteriálních buněk na 

jeden mililitr slin.  



 Chuťové pohárky 

nervových buněk  

 Sladké, kyselé, hořké, 

slané,  

 10 000 chuťových buněk 

  pokrytí jazyk, patro, 

epiglottis, a hltan  

 Rozpuštěné jídlo a pití se 

váže na receptory, jako klíč 

do zámku.  

Sliznice jazyka - papily 



Zuby 

stálý chrup 32 zubů, mléčný 20 zubů 

sklovina, zubovina, dřeň, 

korunka (corona)  

krček (collum) 

kořen (radix) tmel (cementum) 

 

8 řezáků ( dd. incisivi) 

4 špičáky ( dd. canini) 

8 třenových ( dd. premolares) 

12 stoliček ( dd. molares) 



hltan (pharynx):  

nosohltan,  

ústní část,  

hrtan s hrtanovou  

příklopkou (epiglotis) 

 

jícen (oesophagus)  

s příčně pruhovanou i  

hladkou svalovinou 





Žaludek 

 (gaster, ventriculus) 

Chemické zpracovaní  a mísení potravin, trávenina chymus 

Sliznice tvoří žaludeční jamky a na povrchu je jednovrstevný 

cylindrický epitel s buňkami produkují hlen alkalické povahy 

Žaludeční žlázy: Hlavní buňky - produkují protein-trávicí enzym 

(pepsinogen)  

Parietální buňky - produkují kyselinu chlorovodíkovou  

Endokrinní buňky - produkují gastrin - zvyšuje motilitu žaludku a 

sekreci kys. chlorovodíkové 

Nediferencované kmenové buňky 



Copyright 2001‚ Benjamin Cummings, an Imprint of Addison Wesley Longaman, Inc. 



  Tenké střevo  

    (intestinum tenue)  3-5 m  

Povrch tenkého střeva - 40m2 - kruhovité slizniční řasy, sliznice zřasená s 

klky, enterocyty s mikroklky 

dvanáctník (duodenum), ústí žlučníku a slinivky břišní, další oddíly zavěšeny 

na blánu = mesenterium  

lačník (jejunum) 

kyčelník (ileum)  

   mísení a trávení živin: 

  peptidázy (trypsin, chemotrypsin), amylázy, lipázy, hormony sekretin, 

cholecystokinin zvyšuje kontrakci žlučníku a sekreci pankreatu 

 



Epitel - enterocyty 

sliz. vazivo 

sliz. svalovina 

podslizniční vazivo 

cirkulární svalovina 

longitudinální svalovina 

Myenterický plexus 

seróza 

Stěna tenkého střeva 



Absorpce v tenkém střevě 

 Voda  a anorganické látky jsou absorbovány po celé délce tenkého 

střeva  

 Většina z konečných produktů trávení jsou absorbovány aktivním 

transportem přes buněčné membrány  

 AA kotransportem se sodíkem 

 Monosacharidy kotransportem se sodíkem 

 Lipidy jsou absorbovány difúzí, mastné kyselin s dlouhým řetězcem 

se mění na chilomikrony 

 Látky jsou transportovány pomocí portální žíly nebo lymfou do jater 



Tlusté střevo (intestinum crassum) 1,5 m 

slepé střevo (intestinum caecum + appendix 7-12cm) 

tračník vzestupný, příčný, sestupný, esovitou kličku a konečník 

Mukóza není tvarovaná ani do řas a klků. 

 

žlázové buňky produkující hlen 

nestrávené a nestravitelné části stravy,  

vstřebávání vody, solí, vitamínů,  

střevní mikroflóra (hnilobné a kvasné) - tvorba vitaminů B12, K 

Čím více vlákniny, tím více kvasných bakterií  před hnilobnými 

 



http://quasargroupconsulting.com/Encyclopedia/anatomy/large%20intestine.php 



Slinivka břišní (pankreas) – 

smíšená žláza 

 Exokrinní funkce – trávicí enzymy, trypsin, lipázy, amylázy, 

sacharáza, maltáza, laktáza, izomaltáza, dnáza. 

Langerhansovy ostrůvky –  endokrinní funkce –  

Insulin - B buňky, 70% ostrůvku 

Glukagon  - A buňky, 20% ostrůvku 

Somatostatin, gastrin  - D buňky 

INZ: Glukóza a AA do buněk, proteosyntéza, 

 glykolýza(enzymy), lipogeneze (enzymy),  

 glykogeneze 

GLU: zvýší glykémie, glykogenolýzu,  

glukoneogenezi, lipolýza 

 

 

 

 

https://patient.info/health/the-pancreas 



Játra (hepar) 

 největší žláza, pravý a levý lalok,  

 čtverhranný a lalok dolní duté 

žíly, z lalůčků (jednotka) z trámců 

jaterních buněk. 

 žluč 1l/den, žluč. barvivo 

bilirubin, voda, žlučové 

kyseliny:cholová deoxycholová, 

cholesterol, soli žluč. kyselin, 

emulgace tuků  

pravý a levý žlučovod  

 (ductus hepaticus) 

žlučník (vesica fellea)  



Jaterní lalůčky 



Funkce jater 
 Glykogeneze, glukoneogeneze z AA, laktátu, glycerolu (cukry), 

pentózový cyklus, Coriho cyklus, alaninový cyklus 

 syntéza AA, plasmatických bílkovin a protrombinu, protein C, 

plazminogen, (bílkoviny) angiotenzinogen, samatomedin 

 nadbytečný dusík na močovinu – ornitinový cyklus 

 odbourávání hemoglobinu – bilirubin 

  syntéza, beta-oxidace mastných kyselin, tvorba a vylučování 

cholesterolu (lipidy), tvorba lipoproteinů – VLDL, HDL 

 Skladování vitaminů A,D, E, K +B12, lipidů, glykogenu, železa 

 Detoxikace - biotransformace xenobiotik 

 tvorba tepla 

 Mononukleární fagocytární systém – RES – Kupferovy buňky 

 



 Po jídle je vysoká hladina glukózy v portální krvi. To vede k syntéze 

glykogenu v játrech. Při vysokém přebytku glukózy (a při  úplných zásobách 

glykogenu v játrech) je glukóza přeměněna na mastné kyseliny a poté na TAG.  

 Při hladovění se glykémie snižuje, což zase vede k rozkladu glykogenu 

(glykogenolýza) a poté je glukóza uvolňována do krve. Při dlouhodobém 

hladovění se zásoby glykogenu vyčerpávají a játra začínají produkovat glukózu 

z nesacharidových substrátů (laktát, glukogenní aminokyseliny, glycerol) - 

glukoneogeneze.  

 Oxidace mastných kyselin a syntéza ketolátek 

 produkce mastných kyselin a TAG;  

 lipoproteinový metabolismus: VLDL syntéza, částečně HDL syntéza, 

konverze IDL na LDL, zbytky chylomikronu, HDL a LDL degradace 

 

Metabolismus sacharidů, lipidů 



Metabolismusa aminokyselin a ostatních dusíkatých látek 

Deaminace a transaminace aminokyselin; syntéza neesenciálních 

aminokyselin; detoxifikace amoniaku syntézou močoviny (ornithinový 

cyklus) nebo glutaminovou syntézou.  

degradace purinu 

Syntéza cholinu a kreatininu  

Hemový metabolismus - biliverdin - bilirubin - žlučové pigmenty  

Žlučové složení: 97% voda, žlučové kyseliny, anorganické ionty (Na +, Cl–, 

HCO3–), cholesterol, fosfolipidy, žlučové pigmenty - fosfolipidy a žlučové 

kyseliny - společně tvoří micely. Žlučové kyseliny způsobují lipidovou 

emulgaci při trávení lipidů a absorpci ve střevě.  

Konverze provitaminů na vitaminy (např. karoten → vitamín A), vitamíny 

jsou ukládány (lipofilní vitamíny, vitamín B12, konverze na aktivní formy 

vitaminu (25-hydroxylace vitamínu D → kalcidiol, produkce kofaktorů 

enzymů - hlavně B-vitamíny) 

  



Nejčastější onemocnění  

Zhoubné nádory dutiny ústní – špatná prognóza 

Refluxní nemoc jícnu – žaludeční šťávy do jícnu 

Gastritida, Vředová choroba žaludku – Helicobacter pylori, stres, karcinom 

žaludku 

Cholelithiáza – žlučové kameny 

Hemolytický, Obstrukční ikterus – vysoká hladina bilirubinu 

Cirhóza - "tvrdnutí jater“ tuhá, jizevnatá nefunkční 

Hepatitidy - Hepatocelulární ikterus 

Záněty a nádory pankreatu 

Crohnova choroba je chronické zánětlivé onemocnění, o nemoc autoimunního 

charakteru 

Apendicitida 

Ulcerózní kolitida 

Kolorektální karcinom 



Hepatitida A  

akutní, RNA vir Picornaviridae (HBA), špinavé ruce, krví nebo 

pohlavním stykem, očkování. 

Hepatitida B 

DNA vir (HBV) Hepadnaviridae, akutní, chronická, sliny, krev, sperma, 

poševní sekret,  tetovací a piercingová studia. Očkování. 

Hepatitida C 

Krev, pohlavní styk, přenos z matky na plod,  v 70 – 85% případů 

stává chronickou, virus RNA Flaviviridae (HCV) proti hepatitidě C 

nelze očkovat 

Hepatitida D 

RNA vir Hepatitis delta (D) virus (HDV). Vždy je vázán na přítomnost 

viru hepatitidy B. 

Hepatitida E 

RNA vir hepatitidy E (HEV) ze skupiny Hepeviridae a má podobné 

příznaky jako hepatitida A, rozvojový svět. Proti hepatitidě E zatím není 

vakcína. 



Vylučovací 

soustava - 

Ledviny (renes)  



tukové pouzdro  - capsula adiposa renis 

vazivový obal – capsula fibrosa renis 

kůra (cortex) – nefron z glomerulů a Bowmanova v. 

dřeň (medulla) – vinuté kanálky I. řádu, Henleova klička, vinuté kanálky II. 

řádu 

sběrný kanálek, kalichy a pánvičky ledvinná 

močovody, močový měchýř 

 

Primární moč v nefronu a definitivní moč v kanálcích 

denní diuréza cca 1,5l moči 

denní filtrace  cca 170-200l primární moči 

 

Ledviny 



Ledviny - složení 



Tubulární systém 



Protiproudový multiplikační systém 

Tubulární resorpce a sekrece 

http://pharmacologycorner.com/video-animation-on-renal-physiology-and-diuretics-mechanism-of-action/ 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/72/Renal_Diuretics.gif


Funkce vylučovacího systému 

 

 vstřebávání vody a glukózy, aminokyselin, nerostných složek, 

vitamínů 

 odstraňují z těla odpadní látky metabolismu (urea, kys. močová) 

 udržování stálého vnitřního prostředí, resorpce bikarbonátu a 

vylučování H+ 

 regulace krevního tlaku 

 tvorba hormonů: erytropoetin, renin 

 regulace osmolality - antidiuretický hormon (hypothalamus) - 

vstřebávání vody 

 Vazopresin, aldosteron, parathyreoidní hormon 





Nejčastější onemocnění ledvin 

ledvinné kameny - šťavelan vápenatý, uráty a fosfáty,  

     záleží na hladině vápníku v těle, malý příjem tekutin 

infekce a záněty ledvin – spojují se se základními onemocněními (spála, 

záněty nosohltanu), bakteriální (glomerulonefritis, chronic pyelonefritis),  

i nebakteriální 

chronické selhání ledvin – při těžkých onemocněních, kdy dojde k 

poruchám metabolismu, dlouholetá cukrovka, nedostatečně léčený 

vysoký krevní tlak,  pokročilé kornatění tepen - ateroskleróza 

akutní selhání ledvin – požití jedu, velká ztráta krve 

dědičné choroby, např. polycystická choroba ledvin  

 
Dialýza – zplodiny metabolismu musí být odstraněny z krve pomocí 

umělých pórovitých membrán. Zplodiny přecházejí do roztoku/ 

dialyzátu, který obklopuje dialyzační membránu 

 



Kůže (cutis, derma) 1,7 m2 

pokožka (epidermis) 

    mnovrs. dlaždicový epitel se 

zrohovatělou vrstvou 

škára (corium), dermis 

    papily vaziva, s kapilárními sítěmi 

a nerv. zakončeními 

podkožní vazivo  

     (50% tělního tuku) 

Deriváty: 

vlasy, chlupy, nehty,  

kožní žlázky: 

  mazové, potní, apokrinní žlázky 

(sexuální), mléčné žlázy 



Funkce:  

• Produkce melaninu  - melanocyty  

• ochrana proti patogenům a nadměrné ztrátě vody,  

• izolace, regulace teploty – průtok krve   

• syntézu vitaminu D – dehydrocholesterol na 

cholekalciferol 

• vylučování – urea 

vstřebávání, vjemy – termoreceptory, mechanoreceptory – 

dotyk, tlak, vibrace,  

         bolest – nocireceptory 

Uchovávání  lipidů a vody 



Externí receptory : smysly (zrak, sluch, čich, chuť, kůže) 

Interní receptory: mechanoreceptory: tlak , napětí, natažení -

kůže (Meissner, Vater-Pacini, Merkel Ruffiniho t., volné 

zakončení), klouby, svaly, sliznice, stěny cév, sluchově-

rovnovážném orgán  

Chemoreceptory: parciální tlak kyslíku, oxidu uhličitého a pH, 

čichové a chuťové receptory – chemické látky 

Termoreceptory: kůže 

Radioreceptory: tyčinky a čípky 

Propioreceptivní: Golgiho šlachová tělíska, svalová vřeténka 

– svaly, klouby  



1- volné nervové  

    zakončení- bolest 

2 - hmat -   

 Meissnerova tělíska  

3 - chlad 

  Krauseova tělíska 

4 – Ruffiniho tělíska, teplo 

5 – tlak, vibrace 

 Vater- Pacciniho tělíska 

  



 čtyřvrstevná 

 Čípky – rozlišení barvy 

 Tyčinky – černobílé vidění 

 Slepá a žlutá skvrna 

 Krátkozrakost – obraz před sítnicí, myopie 

 Dalekozrakost – obraz za sítnicí, 

hypermetropie 

 Vrstva pigmentová 

 Tyčinky, čípky,  bipolární buňky 

 Oční pigment – rhodopsin v tyčinkách 

 

Sítnice 



Zrakový aparát 

1- 4 okohybné svaly 

5 - nerv zrakový 

6 - arterie  

7- rohovka,  

8 - přední oční komora  

9 - duhovka  

10 - zadní oční komora  

11- čočka 

12 - řasnaté těleso  

13 - bělmo  

14 - cévnatka  

15 - sítnice  

 

Rohovka má 43 dioptrií, čočka má 16 dioptrií 

 



Sluchový aparát 

1. Zevní zvukovod 

2. Bubínek 

 

3.-6.Střední ucho-kůstky 

7. Eustachova trubice 

 

8. -9. Labyrint 

10. Hlemýžď 

11. Polokruhové kanálky 

 

12. Sluchová nerv 

13. Arterie  

 

 

16 -20000Hz 

 



Spánková kost - kostěný labyrint  

Blanitý labyrint – rovnovážné ú. : ze tří polokruhovitých 

kanálků, váčky  

                            sluchové ú. : blanitý hlemýžď – perilymfa 

a endolymfa – uvnitř střední části blanitého hlemýždě – 

Cortiho orgán 

Endolymfa i ve váčcích suculus, untriculus –  otolity = 

uhličitan vápenatý, přímočarý pohyb hlavy 

Kanálky s endolymfou - rotační pohyb hlavy 

Krystalky vápenatých solí – rovnováha 



Čichový aparát a chuťový aparát 

Strop nosní dutiny 

Čichové buňky s vláskovými 

výběžky 

Přes otvory v čichové kosti spojeny v 

čichový nerv 

 

Chuťové buňky pohárků v epitelu 

jazyka, měkkého patra a hltanu 



Nervová soustava 

Ústřední – centrální  

• Mozek -  hlavové nervy: 12 párů čichový, zrakový, okohybné (3), 

trojklanný, lícní, sluchorovnovážný, jazykohltanový, bloudivý, přídatný 

podjazykový 

 

• Mícha – míšní nervy – 31 párů smíšených nervů 

Obvodové – 

• periferní – dostředivé senzitivní 

• odstředivé – motorické - motoneurony 

                      autonomní, vegetativní – sympatické 

                                    - parasympatické 

 





Centrální nervový systém 

Mozek (cerebrum, encephalon) - obaly - pleny 

Přední mozek (prosencephalon),  

koncový mozek (telencephalon) – hemisféry, limbický systém, postranní 

mozk. komory 

mezimozek (diencephalon) – III. komora mozková 

thalamus - převodní ústředí nervů 

hypothalamus -  hypofýza, epifýza - teplo, voda, látk. výměna, spánek a 

bdění, centrum vegetativních nervů: 

           sympaticus, parasympaticus 

Střední mozek (mesencephalon)  zrak. nerv, sluch. nerv, okoh. nerv, 

vzpřímený stoj 



Mozek i mícha jsou obaleny třemi plenami:  

zevně tvrdou plenou dura mater,  

dále pavoučnicí = arachnoideia a  

měkkou plenou přiléhající přímo na mozek a míchu a obsahující krevní 

cévy = pia mater.  

 

Prostor mezi pavoučnicí a měkkou plenou je subarachnoidální prostor je 

vyplněn mozkomíšním mokem.  

Mozková kůra – 6 vrstev nervových buněk  



Zadní mozek (rhombencephalon) 

mozeček (cerebellum) – udržení rovnováhy, pořádání a úmyslnost 

pohybů 

most (pons Varoli) - spojení míchy a mozečku  

prodloužená mícha(medula oblongata) IV. komora mozková 

 

CNS: bílá – pod kůrou mozkovou 

         šedá hmota – kůra mozková, jádra 

Z prodloužené míchy 7 párů mozkových nervů – dýchání, srdeční 

frekvence, krevní tlak, pohyby trávicího ústrojí 





Čelní lalok – kosterní svalstvo, povaha, vyšší intl. procesy (plánování, 

koncentrace) 

Temenní lalok – inervace kůže a svalů, porozumění řeči a formulování 

slov, myšlenek, pocitů, interpretace textů 

Spánkový lalok – interprentace sluchových vjemů, jejich pamatování 

Týlní lalok  – veškeré oční funkce 

Bazální ganglia - kontrola vůlí ovládaných aktivit 

Limbický systém – emoce (hypotalamus) 

Limbický systém – část mozku, která má vztah k instinktům sloužícím 

zachování jedince i rodu:  vyhledávání potravy, rozmnožování, 

péče o potomstvo, citovou a náladovou složku osobnosti, radost,  

vztek, agrese, strach, sex a systém odměn a trestů 

Dominance mozkové hemisféry  (levé) – pravorukost, schopnost mluvit 

Pravá hemisféra – vizuální a prostorové vnímání, schopnost zpívat 



,  

Mícha pateřní (medulla spinalis) L1- C2  

šedá hmota - přední rohy míšní – dostředivé 

                    - zadní rohy míšní – motorické 

bílá hmota  

- přední provazce – vzestupné dráhy 

- zadní provazce – sestupné motorické dráhy 

 

Reflexní oblouk - receptory zachycují podněty, v podobě vzruchů je 

přivádějí (aferentní dráha) k cent. nervstvu a z něho (eferentní dráha) k 

výkonným orgánům - efektorům 

Z hřbetní míchy odstupuje 31 párů míšních nervů 





Nervový vzruch 

Změna membránového potenciálu - přes membránu přechází 

mimobuněčné Na+ a nitrobuněčné K+ 

 

Převaha záporných iontů uvnitř buněk (Cl-)= klidový potenciál 

vzruch 100m/s – propouštění Na+  

   vlna depolarizace – akční potenciál,  

    repolarizace (ATP) 

budivé – excitační potenciály 

hyperpolarizace (podstatou útlumu) 



Synapse – spojení mezi nervovými buňkami 

Neurotransmitery: dopamin, serotonin, glutamát, endorfíny 

budivé – kys. glutamové, kys. aspartová v CNS, acetylcholin, 

noradrenalin,  

tlumivé – kyselina gaba-aminomáselná v CNS, glycin 

 
Cholinergní receptory 

receptory citlivé k acetylcholinu.  

muskarinové receptory, které jsou umístěny na efektorech 

parasympatiku - hladké svaly, žlázy, převodní systém srdeční a 

např. v míše,  

a receptory nikotinové  -  parasympatická ganglia, sympatická ganglia, 

kosterní svalstvo, některé oblasti mozku 

 



Acetylcholin. Přenos s G proteiny 

Monoaminové přenosy s cAMP 

 

Katecholaminy: dopamine, noradrenalin, adrenalin (tyrosin) 

Serotonin (tryptofan) – regulace nálady, chování, chutě k jídlu. LSD a 

meskalin, Antidepresiva (Prozak, Zoloft) 

Histamin (histidin) přenos s G proteiny 

Dopamin – dopaminergní neurony, substancia nigra, Parkinson disease,  

Noradrenalin – PNS (sympatický) i CNS 

Kys. glutamová – v mozku 



Myastenia gravis  

Autoimunitní onemocnění, svalová slabost způsobená přítomností 

vlastních protilátek, které blokují acetylcholinové receptory 

 

Alzheimerova choroba 

Neurodegenerativní onemocnění provázené silnou demencí, která 

je způsobená ztrátou cholinergních neuronů až v hippokampu a 

kůře (paměťová centra) 



Nervová činnost - chování 

nepodmíněné (vrozené, míšní) reflexy 

 

podmíněné – postupný rozvoj – na  

určitý podnět – signál (Pavlovův reflex) 

 – první signální soustava - konkrétní myšlení 

abstraktní myšlení – druhá signální soustava- podnět slovo 

Vzorce  chování  jsou  buď   

 vrozené  (instinktivní)   nebo 

 získané  (učením), a to: 

  -  vtištěním (imprinting) 

  -  fakultativně  (explorační cestou, tradicí) 



Krátkodobá, 5-9 prvků do 20s 

Dlouhodobá – vytváří se RNA a proteiny  

- implicitní procedurální paměť – dovednosti a návyky, emoční a 

pohybové podmiňování 

     - explitcitní paměť – vzpomínky (epizody) a faktické znalosti – 

musí pojit vědomí a jsou slovně vyjádřitelné 

Hippokampus –  zpracovává informace z mozkové kůry a z 

limbického systému a dále je směruje 

Amygdala –  ve spánkvém laloku a je zodpovědná za funkci paměti - 

vzpomínky na stresové situace se strachem a naopak radostí 

(spojena s limbickým systémem) 

Prefrontal cortex – krátkodobou paměť (čísel) plánování  



Humorální systém 

endokrinní sys., hormóny, 1. poslové,  receptory 

Hypotalamo-hypofyzální komplex 

hypotalamus je spojen zvl. cévním oběhem s přední lalokem hypofýzy – 

neurohormony statiny a libereliny - Somatotropin stimulující a inhibující 

h., Prolaktni inhibujícíh., Adrenokotropní stimulující h., Tyreotropin 

stimulující h., Gonadotropin stimulující ho  

adenohypofýza – přední lalok hypofýzy 

růstový hormon (STH) somatotropní, somatomediny 

adrenokortikotropní (ACTH) hormon - stimulace kůry nadledvin 

thyreotropní (TSH) – stimulace činnosti štítné žlázy 

gonadotropní hormony: folikulostimulační hormon (FSH) a luitenizační 

hormon (LH) 

prolaktin (LTH) vývoj mléčné žlázy, laktace 



neurosekreční buňky 

hypothalamu  mající nerv. 

zakončení u zadního laloku 

hypofýzy 

neurohypofýza 

antidiuretin, vazopresin - 

vstřebávání vody v ledvinách 

oxytocin - porod, laktace 

střední lalok hypofýzy – 

melanocyty stimulující hormon 



Endokrinní žlázy 

Šišinka (epiphysis) 

melatonin - cirkadiální rytmy 

 

Štítná žláza (thyroidea) 

thyroxin - oxidační procesy v buňkách, bazální přeměnu látek, potencuje 

proteosyntézu, tvorbu tepla, potencuje proteosyntézu, zvyšuje 

srdeční frekvenci 

kalcitonin  (snižuje hladinu Ca v krvi) – typ c buněk – parafolikulární b., 

zvýšené vylučování v ledvinách, zvyšuje ukládání Ca do kostí 

 

Příštiná tělíska (parathyroidea) 

parathormon – zvyšuje hladinu Ca v krvi, zvyšuje uvolňování Ca z kostí, 

zvyšuje zpětnou resorpci ca a vylučování fosfátů, zvyšuje resorpci Ca 

v tenkém střevě 

 

 



Nadledviny 
Kůra – cholesterol jako prekurzor hormónů 

Mineralokortikoidy – aldosteron - vstřebávání Na a vylučování  K 

Glukokortikoidy – kortizol – urychluje přeměnu všech živin, adaptace na 

stres, reakce na dlouhodobou zátěž 

Androgeny - nepatrné množství - dívky v dospívání, růst, ženy po 

menopauze 

Dřeň - neurosekreční buňky, katecholaminy krátkodobě: 

poplachová reakce na stres…bojovat či utéct… 

Adrenalin - rozšíření cév, průdušek, stimuluje srdeční činnost, zvyšuje 

krevní tlak – vazokonstriční ú.  

Noradrenalin - zúžení cév, zvýšení krevního tlaku  

Dopamin 



 Langerhansovy ostrůvky 

insulin- snižuje hladinu glukózy v krvi 

glukagon- zvyšuje hladinu glukózy v krvi 

    

Varlata (testes) – okolo semenných kanálků Leydigovy b. – testosteron 

 

Vaječníky (ovaria) - buňky stěny Graaf. folikulu tvoří estrogeny: estradiol-

řídí menstr. cyklus a podmiňují vývoj sekundárních pohlavních znaků, 

      Žluté tělísko – gestageny: progesteron 

Placenta – choriogonadotropin – činnost žlutého tělíska 

Tkáňové hormony – gastrin, endoteliny(vazokonstrikce), oxid dusnatý 

(vazodilatace), prostaglandíny (dilatačně i konstrikčně),  



Kortizol: glukoneogeneze, glykogeneze, zvyšuje hladinu glukózy 

Zvyšuje lipolýzu, snižuje tvorbu bílkovin a zvyšuje jejich rozpad (strie), 

protizánětlivý účinek 

 

Aldosteron: vstřebávání Na a vylučování  K, regulace množství vody 

 

Adrenalin:  zvyšuje srdeční frekvenci, vazodilatační i vazokonstrikční účinek, 

bronchodilatační účinek, glykogenolýza a lipolýza – zvyšuje produkci tepla 

 

Inzulin: snížení hladiny glukózy v krvi, stimulace tvorby bílkovin, brání rozpadu,  

Zvyšování glykogenu v játrech, zvyšuje tvorbu tuků 

 

Glukagon: zvyšuje hladinu glukózy, zvyšuje glykogenolýzu, stimuluje 

glukoneogenezi, podporuje rozpad tukové tkáně 

 



1 - močový měchýř 

2 - spona stydká,  

3 - penis 

4 - žalud  

5 - varlata a nadvarlata 

6 - chámovod 

7- prostata 

8 – semenné měchýřkovité  

váčky 

Orgány mužského pánevního dna 



http://www.colorado.edu/intphys/Class/IPHY3430-200/024reproduction.htm 

Sertoliho buňky  

Leydigovy buňky 



Spermatogeneze  



1 - děloha 

2 - vaječník 

3 - vejcovod 

4 - močový měchýř 

5 - spona stydká 

6 - děložní hrdlo  

7 - pochva  

8 - stydké pysky  

11- trubice močová 

Orgány ženského pánevního dna 



Menstruační cyklus 
 

Proliferační fáze 

Sekreční fáze 

Ischemická fáze 

Menstruační fáze 



Oogeneze 



1) Vitaminy rozpustné ve vodě: vitaminy skupiny B a vitamin C 

Vitamin B1 (thiamin) - je kofaktor reakcí, beri-beri 

                 zrna obilovin, v kvasnicích, luštěninách, ve vepřovém mase či mléku 

Vitamin B2 (riboflavin) - prostetické skupiny oxidoredukčních enzymů 

                 droždí, játra, ledviny, vejce nebo mléko 

Vitamin B3 (niacin) - koenzymy cytosolických i mitochondriálních oxidoreduktáz, 

                pelagra 

Vitamin B5 (kyselina pantothenová) - prekurzor koenzymu A (Krebsův cyklus) 

Vitamin B6 (pyridoxin) - kofaktor enzymů metabolismu aminokyselin 

Vitamin B7 (biotin, dříve vitamin H) - kofaktor enzymů  karboxylačních reakcí 

               syntéza střevními bakteriemi 

Vitamin B9 (kyselina listová) - tvorba purinových bází 

                makrocytární megaloblastická anemie  

 

Vitamíny 
kofaktory enzymů,  účastní se tedy enzymové katalýzy.  

Některé vitaminy patří mezi antioxidanty, chrání před oxidačním stresem 



2) Vitaminy rozpustné v tucích: vitaminy A, E, D a K 

Vitamin A – retinoidy - součástí rhodopsinu, antixoxidační, antikarcinogenní  

účinky, syntéza glykoproteinů a glykolipidů, rybí tuk, máslo, vejce a játra 

teratogenní efekt 

Vitamin E (tokoferol) – antioxidant, snižuje míru lipoperoxidace 

Vitamin D – kalciferol, aktivní forma – kalcitriol, metabolismus vápníku a fosfátů 

játra, ryby, vejce, mléko,  

poruchy mineralizace kostí 

Vitamin K - proces srážení krve, listová zelenina, ovesné vločky, játra,  

Vitamin B12 (kobalamin) - několik vitamerů, přeměna homocysteinu na methionin 

 makrocytární megaloblastické anemie, perniciózní anemie 

Vitamin C (kyselina L-askorbová) - resorpce železa, odbourávání tyrosinu, 

 biosyntéza katecholaminů či tvorby žlučových kyselin, kofaktor hydroxyláz 

prolinu a lysinu účastnících se syntézy kolagenu, antioxidační  systém 

 skorbut, poruchy syntézy kolagenu 



Základní složky potravy 

Cukry: 50-60% potravy, by měly být škroby: brambory, těstoviny rýže 

                                     nízký podíl sacharózy 

                                     příjem celulózy 

Bílkoviny: 15-20% potravy, rostlinného původu: luštěniny 

                               i živočišného původu: maso, mléčné výrobky, vajíčka 

                  pozitivní dusíkatá bilance (příjem převažuje výdej):  děti, těhotné 

                                ženy, během laktace a rekonvalescence 

Lipidy: 25-30% potravy, nenasycené a nasycené mastné kyseliny 

 

Minerální látky: stopové prvky 

sodík – hlavní kationt extrac. tekutiny 

draslík – hlavní kationt intracelulární tekutiny 

vápník – extracelulární 

fosfor 

hořčík 

železo – hemoglobin, buněčné oxidace 

 jod 




