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PŘEDMLUVA:
Somatologie je nauka o stavbě a funkci lidského těla, spojuje veškeré poznatky o lidském organismu.
Shrnuje poznatky z anatomie, fyziologie, histologie, biologie, biochemie. Znalosti somatologie jsou
nezbytné pro pochopení stavby a funkce zdravého těla, funkce těla při patologických procesech.
Somatologie – pracovní listy je výukový materiál pro předmět somatologie, který je vyučován na
středních zdravotnických školách v oboru zdravotnický asistent. Pracovní listy jsou určeny pro žáky.
Obsah učiva je seřazen tak, aby na sebe logicky navazoval.
Výukový materiál je uspořádán následovně:
•

text, který je zapsán v pracovních listech, je psaný normálním písmem,

•

na volné řádky, do volných textových polí nebo do volných prostorů tabulky zapisují žáci
informace dle pokynů vyučujícího,

•

odborné pojmy přiřazují k obrázkům pomocí šipek nebo k šipkám doplňují odborný pojem,

•

tajenky umístěné v závěru kapitol slouží k opakování učiva,

•

v závěru pracovních listů jsou umístěny poznámky, které slouží k zápisu informací, na které není
v pracovním listu prostor.

Pracovní listy jsou vytvořeny tím způsobem, aby žáci nemuseli zapisovat velké množství učiva. Do
pracovních listů zapisují podstatné informace. Výukový materiál slouží k snadnějšímu zápisu
informací. Obrázky zařazené do textu mají žákům usnadnit pochopení učiva. Žáky při vyplňování
pracovních listů povedou jejich učitelé. Je tedy zcela na vyučujících, jak budou žáci s tímto
výukovým materiálem pracovat, o jaké informace je budou žáci doplňovat.
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DÝCHACÍ SYSTÉM - _____________________
Význam:
Veškerou energii získává organismus přeměnou látek (cukrů, tuků, bílkovin), při které spotřebovává
kyslík a uvolňuje oxid uhličitý. Tento děj je závislý na:


____________________________________________________________________________



____________________________________________________________________________



____________________________________________________________________________



____________________________________________________________________________

Rozdělení dýchání:
 zevní dýchání = _________________________
____________________________________________________________________________
 vnitřní dýchání = ________________________
____________________________________________________________________________

STAVBA DÝCHACÍHO SYSTÉMU
1. HDC – horní dýchací cesty
•

dutina nosní – __________________________

•

nosohltan –_____________________________

2. DDC – dolní dýchací cesty
•

hrtan – ________________________

•

průdušnice – ___________________

•

průdušky – ____________________

•

průdušinky – ___________________

3. plíce - ________________________

Dutina nosní - cavum nasí
 choany – __________________________________________
__________________________________________________
 septum nasí – ______________________________________
__________________________________________________
 conchae nasales - __________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
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sinusy – vedlejší dutiny nosní, jsou dutiny v přilehlých lebečních
kostech, které jsou spojené s dutinou nosní:
 sinus maxilaris - ________________________________
 sinus frontalis - _________________________________
 sinus ethmoidalis - ______________________________
 sinus sphenoidalis - _____________________________

Dutina nosní i vedlejší dutiny nosní
• jsou vystlány sliznicí – _________________________________________________________
• význam - ____________________________________________________________________
čichové políčko – __________________________________________________________________

Funkce dutiny nosní
• ____________________________________________________________________________
• ____________________________________________________________________________
• ____________________________________________________________________________
• ____________________________________________________________________________
• ____________________________________________________________________________

Nosohltan – pharynx (nosopharynx)
 _______________________________________________________
_______________________________________________________
 z bočních stěn odstupuje - ________________________________
- vyúsťuje - __________________________________________
- funkce -_____________________________________________
____________________________________________________
 na zadní stěně __________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Hrtan - larynx
 ____________________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________________
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- tvoří jej soubor chrupavek:
 chrupavka ____________=_____________________________
 chrupavka ____________ =____________________________
 chrupavka ____________=_____________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
Hlasivkové vazy – funkce - __________________________________
Příklopka hrtanová – ______________________________________
funkce - _________________________________________________

Průdušnice - trachea
• _______________________________________________________
• uložení - ________________________________________________
• stěna - _________________________________________________
_______________________________________________________
• sliznice - _______________________________________________
• větvení - _______________________________________________
_______________________________________________________

Průdušky - bronchy
- ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
- stěna průdušky - _________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
- v plících se průdušky větví na stále drobnější, nakonec na jemné průdušinky - bronchioly, na které
nasedají plicní sklípky
- stěna bronchiolů - ________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
• bronchokonstrikce – _______________________________________
• bronchodilatace – _________________________________________
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Plíce - pulmo
•

____________________________________________________

•

mezihrudí - mediastinum - _____________________________
____________________________________________________

•

plicní stopka - hilus pulmonis - __________________________
____________________________________________________

•

lobus – lalok plícní - ___________________________________
____________________________________________________

•

Rozdělení laloků:
o _________________________________
o _________________________________
o _________________________________

Alveolus
• tvar - __________________________________________________
• funkce - ________________________________________________
_______________________________________________________

Obaly plic


poplicnice - pleura visceralis

- ________________________________________________

________________________________________________________________________________


pohrudnice - pleura parietalis – ________________________________________________
________________________________________________________________________________

Mezi poplicnicí a pohrudnicí je štěrbina vyplněná malým množstvím tekutiny, ta snižuje tření obou
listů o sebe při dýchání.
Ve štěrbině mezi poplicnicí a pohrudnicí je tlak je nižší než atmosférický (podtlak), což umožňuje
rozpětí plic při nádechu. Při poranění hrudní stěny a pohrudnice je do pleurální štěrbiny nasáván
vzduch, tlak v ní se zvětšuje a plíce je stlačena, kolabuje – pneumothorax.

Krevní oběh plic
• výživný - ______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
• funkční - ______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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Funkce dýchacího systému
ventilace - ________________________________________________________________________
O2

N

CO2

vdech
výdech

Mechanika dýchání
Respirace – _____________________:
vdech – ___________________
•

aktivní děj - _________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

výdech – __________________
•

pasivní děj - _________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Dechové objemy a plicní kapacity
 dechový (respirační) objem (VT) – množství vyměněného vzduchu při jednom nádechu a
výdechu (500 ml vzduchu)
 expirační rezervní objem (ERV) – množství vzduchu, které můžeme aktivně vydechnout po
klidovém výdechu (1 litr vzduchu)
 zbytkový (reziduální) objem (RV) – vzduch, který zůstává v plících i po aktivním výdechu
(1000 ml)
 inspirační rezervní objem (IRV)- množství vzduchu, které můžeme vdechnout po klidovém
nádechu (3 litry vzduchu)
 funkční reziduální kapacita (FRC) – množství vzduchu po klidovém výdechu (ERV + RV)
 vitální kapacita plic (VC) – množství vzduchu, které po maximálním nádechu maximálním
úsilím vydechneme (V+IRV+ERV – asi 4,5 l)
 celková kapacita plic (TLC) – VT+IRV+ERV+RV (asi 5,5l)
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Odborné pojmy:
 dechový cyklus – __________________________

TLC VC IC IRV

_________________________________________
 eupnoe – _________________________________
 apnoe – __________________________________
 dyspnoe – ________________________________

VT

FRC ERC

 ortopnoe – _______________________________

RV

 Dechové objemy se měří pomocí přístroje =
_________________________________________

Výměna dýchacích plynů mezi alveolárním vzduchem a krví
Výměna dýchacích plynů se uskutečňuje na základě tlakových rozdílů kyslíku pO2 a oxidu uhličitého
pCO2 v alveolárním vzduchu (vdechovaný) a tlaku těchto plynů v plicních kapilárách difuzí.
difuze – __________________________________________________________________________
pO2 =_______________________________, pCO2 = _____________________________________
Difuze (přechod plynů) probíhá přes alveokapilární bariéru, tvoří ji 3 vrstvy:


surfaktant -_________________________________________________________________
___________________________________________________________________________



epitel plicních sklípků - ______________________________________________________



endotel kapilár - ____________________________________________________________

Přenos dýchacích plynů
- většina O2 - ______________________________________________________________________
- většina CO2 - _____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Tkáňové (vnitřní) dýchání
spotřeba O2 závisí na metabolické aktivitě buněk, čím je vyšší, tím je větší spotřeba O2

Řízení dýchání
Řízení dýchání se musí neustále přizpůsobovat změnám – nárokům organismu.
Změny jsou registrovány různými druhy receptorů - buněk , které jsou citlivé na tlak O2 a CO2.
Receptory jsou:


periferní – ______________________________________________



centrální – ______________________________________________
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Informace ze všech receptorů jsou vedeny do mozkového kmene (prodloužená mícha, Varolův most),
kde jsou dechová centra, ta podléhají řízení z mozkové kůry (možnost ovlivnění dýchání vůlí)
Z dechových center jde pokyn k dýchacím svalům – vdech, výdech.

Mezihrudí - mediastinum
__________________________________________________________________________________
• horní mezihrudí – _______________________________________________________________
• dolní mezihrudí:
• přední - _____________________________________________________________________
• střední- _____________________________________________________________________
• zadní - ______________________________________________________________________
Úkol: Doplňte do čtverečků správné odpovědi.
hrtan

L

A

R

Y

N

X

průdušnice

T

R

A

CH

E

A

plíce

P

U

L

M

O

zástava dýchání

A

P

N

O

E

plicní lalok

L

O

B

U

S

vdech

I

N

S

P

I

vedlejší dutina nosní

S

I

N

U

S

průduška

B

R

O

N

normální klidové dýchání

E

U

P

N

Poznámky:
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R

I

CH

U

S

O

E

U

M

KOŽNÍ SYSTÉM
Kůže – _____________________________
 největší plošný orgán lidského těla
 celková plocha _________________
 hmotnost ______________________

Stavba kůže
1) pokožka - _________________________
 ____________________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________________
2) škára - ___________________________________
vazivová vrstva – 0,5 – 2,5mm, obsahuje:
 _______________________________________________________________________________
 _______________________________________________________________________________
 _______________________________________________________________________________
 _____________________________________ - mají význam pro:
-

_________________________________________________________________________

-

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
 na prstech, dlaních a chodidlech vytvářejí výběžky škáry protáhlé valy – kožní lišty – podmiňují
na bříškách prstů typickou, během života neměnitelnou kresbu, ta je charakteristická pro určitého
jedince, využívá se k identifikaci osob v kriminalistice (daktyloskopie)
 ve škáře jsou také umístěny: _______________________________________________________
3) podkožní tukové vazivo - _________________________________
 _______________________________________________________________________________
 _______________________________________________________________________________
 _______________________________________________________________________________
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Funkce kůže
1) ochranná
•

chanická ochrana, do určité míry zajišťuje ochranu organismu před fyzikálními vlivy a
mikroorganismy z prostředí (kyselé prostředí na povrchu kůže)

2) regulace tělesné teploty
•

se podílí na řízení tělesné teploty např. při zvýšené teplotě prostředí se organismus zbavuje
tepla odpařováním potu. (vazodilatace, vazokonstrikce, tuková tkáň)

3) vylučovací
•
4) resorpční (vstřebávací)
•

střebávání látek rozpustných v tucích (využití při podávání léčebných mastí, krémů, náplastí)

5) senzorická, smyslová
receptory v kůži umožňují vnímání:
•

_____________________________________________________________________________

•

_____________________________________________________________________________

•

_____________________________________________________________________________

6) skladovací
•

amíny rozpustné v tucích, vitamín D

Přídatné kožní orgány
Rozdělení přídatných kožních orgánů:
-

zrohovatělé deriváty pokožky – ____________________________________________________

-

kožní žlázy – ___________________________________________________________________

Chlupy a vlasy
 __________________________________________________________________
 __________________________________________________________________
 __________________________________________________________________
 __________________________________________________________________
Dělení ochlupení podle časového vývoje:
 primární ochlupení (lanugo) - jemné ochlupení pokrývá celé tělo plodu, před narozením
opadá do plodové vody
 sekundární ochlupení - vyvíjí se až po narození: vlasy (capili), řasy (cilia), obočí (supercilia), drobné chloupky
na povrchu těla (pili)
 terciální ochlupení - začíná růst až v pubertě, patří mezi sekundární pohlavní znaky: chlupy v podpaží, chlupy na
ohanbí, vousy, chlupy v zevním zvukovodu, chloupky ve vchodu nosním
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Nehet
 _____________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________
Potní žlázky
klubíčkovité žlázy, jsou uložené ve škáře a mají samostatné vývody na povrch kůže, nejvíce jich je na
čele, dlaních, chodidlech
složení potu: _______________________________________________________________________
funkce potu: _______________________________________________________________________
Mazové žlázky
jsou alveolární žlázky uložené v blízkosti vlasových váčků, do kterých ústí a přivádějí maz, mazové
žlázky nejsou na dlaních, chodidlech
význam:
 ___________________________________________
 ___________________________________________
Mléčná žláza - __________________________________


_____________________________________________________________________________



_____________________________________________________________________________



_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________



_____________________________________________________________________________



_____________________________________________________________________________

Funkce mléčné žlázy:
 plně vyvinutá funkce mléčné žlázy je na konci těhotenství a
po dobu laktace - tvorba mateřského mléka (kojení)
 asi 2 dny před porodem a 2 dny po porodu se tvoří mlezivo
 mlezivo: _______________________________________
_______________________________________________
 složení mateřského mléka: ________________________
________________________________________________


tvorba mléka: ___________________________________
________________________________________________
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TRÁVICÍ SYSTÉM – ____________________
Součásti trávicího systému
Trávicí systém je tvořen trávicí trubicí a k ní připojenými žlázami.
Trávicí trubice:
 dutina ústní - ______________________________
 hltan – ___________________________________
 jícen - ____________________________________
 žaludek - _________________________________
 tenké střevo - ___________________________:
- dvanáctník - _____________________________
- lačník – ________________________________
- kyčelník -_______________________________
 tlusté střevo - ___________________________:
- slepé střevo - ____________________________
- červovitý výběžek - _______________________
- vzestupný tračník - _______________________
- příčný tračník - __________________________
- sestupný tračník - ________________________
- esovitá klička - ___________________________
- konečník - ______________________________
Žlázy:
a) drobné žlázky – ve sliznici celé trávicí trubice
b) slinné žlázy – _____________________________
- příušní žláza - ____________________________
- podjazykové žláza - _______________________
- podčelistní žláza - _________________________
c) velké žlázy:
- játra - __________________________________
- slinivka břišní - __________________________
METABOLISMUS = je látková výměna a zdroj energie v organismu, probíhá ve dvou protichůdných
směrech, fázích:
 katabolismus – _____________________________________________________________
 anabolismus - ______________________________________________________________

15

Podmínky metabolismu:
1) Přísun látek ze zevního prostředí (přísun živin potravou)
2) Trávení (zpracování potravy):
a) mechanické - __________________________________________________________________
b) chemické - ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
3) Vstřebávání, resorpce:
a) aktivní - ______________________________________________________________________
b) pasivní - ______________________________________________________________________
4) Buněčný metabolismus
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
5) Vylučování
________________________________________________________________________________

Stavba stěny trávicí trubice
1. Sliznice - tunica mucosa:
 ____________________________________
____________________________________
 ____________________________________
____________________________________
2. Podslizniční vazivo - tunica submucosa:
 ____________________________________
____________________________________
3. Svalová vrstva - tunica muscularis:
 ____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
 svalovina je uspořádaná do vrstev:
- ________________________________
-

_______________________________

4. Povrchová vrstva
 tunica adventitia –______________________________________________________________
______________________________________________________________________________
 tunica serosa - peritoneum – _____________________________________________________
______________________________________________________________________________
16

Pobřišnice - peritoneum
Lesklá, serózní, stále vlhká blána tvořená v sebe navzájem přecházejícími dvěma listy:
1. Pobřišnice útrobní = __________________________________
_____________________________________________________
2. Pobřišnice nástěnná = __________________________________
_____________________________________________________
Orgány dutiny břišní dělíme na :
a) orgány intraperitoneální –
_____________________________________________________
Např. - žaludek, játra, slezina, tenké a tlusté střevo
b) orgány retroperitoneální –
_____________________________________________________
_____________________________________________________
Např. ledviny, nadledvinky, močovody, velké cévy, slinivka břišní

Dutina ústní - cavitas oris
Rty - labia
 podklad tvoří kruhový sval ústní (příčně pruhovaná
svalovina)
 zevní strana rtů je kryta tenkou kůží bez pigmentu,
obsahuje potní a mazové žlázy
 přes kůži prosvítá barva krve (barva rtů může
ukazovat prokrvení a okysličení krve)
 vnitřní strana rtů je kryta sliznicí
Tváře - buccae
 podklad tvoří tvářový sval _________________________________________
Předsíň dutiny ústní – vestibulum oris
 úzký prostor ohraničený zevně rty a tvářemi, uvnitř
zuby a dásněmi
Vlastní dutina ústní - cavum oris proprium
 ____________________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________________
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Tvrdé patro - __________________________:
 ___________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________
Měkké patro - ___________________________:
 ___________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________
 z okrajů čípku vybíhají dvě slizniční řasy, mezi kterými je uložena patrová mandle
 patrová mandle - ____________________________________________________________

Jazyk – lingua:
Stavba jazyka:
 je tvořen: _________________________________
 kořen jazyka je připevněn - ___________________
 hřbet jazyka se opírá - _______________________
 hrot a špička jazyka jsou volně pohyblivé
 ke spodině dutiny ústní se jazyk upíná slizniční
řasou – ___________________________________
 sliznice hřbetu jazyka vybíhá v papily
 v prohlubních papil jsou uloženy chuťové pohárky –
receptory pro vnímání chuti:
 sladké – ____________________________
 slané – _____________________________
 kyselé – ____________________________
 hořké – _____________________________
Funkce jazyka:
 ____________________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________________

Zuby – dentes:



jsou seřazené do horního a dolního zubního oblouku
pevně usazené v zubních lůžkách - alveolech obou čelistí

Základní části zubu:
 korunka - ___________________________________________
 krček - _____________________________________________
 kořen - _____________________________________________
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Stavba zubu:
sklovina - ________________
 nejtvrdší hmota v lidském těle (98% minerálních látek)
 ________________________________________________
cement - _________________
 ________________________________________________
zubovina - _______________
 ________________________________________________
dřeň zubní - ______________
 ________________________________________________
 kořenovým kanálkem do ní vstupují cévy a nervy – výživa
zubu a citlivost
ozubice - _________________
 ________________________________________________
_______________________________________________
Typy zubů:
I = ________________________________________________________________________________
C = _______________________________________________________________________________
P = _______________________________________________________________________________
M = ______________________________________________________________________________
Zubní vzorec: Vyjadřuje počet a umístění jednotlivých zubů v horním a dolním oblouku
Zuby dočasného (mléčného) chrupu:
pravá polovina
levá polovina
m2

m1

c

i2

i1

i1

i2

c

m1

m2

m2

m1

c

i2

i1

i1

i2

c

m1

m2

Zuby trvalého chrupu:
pravá polovina

Mléčný chrup:
• počet zubů – ________________________
• ___________________________________
• prořezává se: ________________________
• od 6. roku je nahrazován chrupem trvalým

levá polovina

M3 M2 M1 P2 P1 C I2 I1 I1 I2 C P1 P2 M1 M2 M3
M3 M2 M1 P2 P1 C I2 I1 I1 I2 C P1 P2 M1 M2 M3

Trvalý chrup:
• počet zubů – ________________________
• ___________________________________
• prořezává se: ________________________
___________________________________
___________________________________

Funkce dutiny ústní
 _________________________________________________________________________________
 ________________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________________
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Slinné žlázy – glandulae salivariae
a) malé slinné žlázy – jsou ve sliznici celé dutiny ústní
b) velké slinné žlázy – 3 páry, jsou uložené mimo dutinu ústní a jsou s ní spojeny pomocí vývodů
 ______________________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________________
Tvorba, sekrece slin:
Denně se vytvoří asi 2 litry slin
1. stálá – ___________________________________________________________________________
2. reflexní – ________________________________________________________________________
•

podmíněná reflexní sekrece - sekrece je spuštěna na základě vizuálních a čichových podnětů (např. představa jídla)

•

nepodmíněná reflexní sekrece - spuštěná kontaktem sousta s mechanoreceptory a chemoreceptory dutiny ústní

Složení slin:
 ____________________________________________________________________________
 organické látky: _______________________________________________________________
____________________________________________________________________________
 anorganické látky: _____________________________________________________________
Význam slin:
 _____________________________________________________________________________






_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Hltan - pharynx
 společný orgán dýchacího a trávicího ústrojí
 v přední stěně je otevřen do dutiny nosní, ústní, hrtanové
Je rozdělen na 3 části:
Nasopharynx - nosohltan -nosní část hltanu
 ústí do něj choany z dutiny nosní
 z obou stran bočních stěn odstupují _______________________________________________
o (spojují dutiny středoušní s nosohltanem a slouží k vyrovnání tlaku v prostoru před a za
bubínkem)
 v zadní části je nakupenina lymfatické tkáně - _______________________________________
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Oropharynx -ústní část hltanu
 ústí do ní dutina ústní
 po obou stranách je lymfatický orgán –
_______________________________________
Laryngopharynx (hypopharynx) - hrtanová část
hltanu
 _______________________________________
 kříží se zde dýchací a polykací cesty
 před hltanem leží hrtan
 při polykání epiglottis uzavře vchod do hrtanu a
sousto vklouzne do jícnu
 hltan přechází ____________________________

Polykání, polykací reflex
Pro polykání je nutná souhra polykacích svalů - je řízena z polykacího centra v mozku:
 při dotyku sousta s kořenem jazyka a patrovými oblouky se zvedne měkké patro (to brání
vniknutí sousta do dutiny nosní)
 příklopka hrtanová uzavře vchod do hrtanu
 sousto vklouzne do jícnu a je peristaltickými pohyby svaloviny jícnu posouváno do žaludku

Jícen - oesophagus







__________________________________________
__________________________________________
do břišní dutiny vstupuje otvorem v bránici - hiatus
oesophageus
__________________________________________
svalovina v horní třetině jícnu je ________________
___________________________________________
svalová vlákna hladké svaloviny jsou uspořádaná
podélně a cirkulárně – peristaltické pohyby jícnu

Žaludek - ventriculus, gaster





________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
u stojícího člověka je horní část uložena pod levou klenbou brániční, konečný úsek zasahuje vpravo
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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Části žaludku:
 česlo - _____________________________________
___________________________________________
 fundus – ___________________________________
___________________________________________
___________________________________________
 tělo - ______________________________________
rozlišujeme na něm:
o ________________________________________
o ________________________________________
 vrátník – ___________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Stavba stěny žaludku
 sliznice:
obsahuje cévy, drobné hlenové žlázky (produkují
hlen, který chrání sliznici před samonatrávením),
nástěnné buňky (produkují HCl) a hlavní buňky
(produkují pepsinogeny)
 podslizniční vazivo:
umožňuje pohyblivost sliznice podle množství
náplně a při peristaltických pohybech
 svalovina:
vlákna jsou uspořádána do tří vrstev - podélně,
šikmo, kruhovitě. V oblasti pyloru vytváří svěrač
(sphincter pylori)


seróza - peritoneum:
serózní blána – pobřišnice kryje povrch žaludku, v oblasti:
 malého zakřivení přechází v malou předstěru - omentum minus – řasa pobřišnice, která
přechází k játrům
 velkého zakřivení přechází ve velkou předstěru - omentum majus – široká volně visící řasa
pobřišnice, která kryje střeva z přední strany
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Funkce žaludku
1) skladovací
 ______________________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
2) chemická
 ______________________________________________________________________________
3) mechanická
 _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
4) resorpční
 _____________________________________________________________________________

Žaludeční šťáva
Funkce: ___________________________________________________________________________
Množství: _________________________________________________________________________

Složení žaludeční šťávy:
obsahuje vodu, ionty, HCl, trávicí enzymy, pepsinogeny, mucin a vnitřní faktor Castleův
HCl – kyselina chlorovodíková:
 __________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________
pepsinogeny:
 __________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
mucin:
 __________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________
vnitřní faktor - Castleův:
 __________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________
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Řízení sekrece žaludeční šťávy:
1) cephalická fáze
 40% z celkové sekrece
 je založená na podmíněném reflexu ( pohled na jídlo, vůně jídla )
2) gastrická fáze
 50% z celkové sekrece
 začíná podrážděním mechanoreceptorů a chemoreceptorů v žaludku
 žaludeční sekreci zvyšuje působení lokálních hormonů v žaludku – gastrin a některé další
látky přijaté potravou - koření, alkohol, kofein..
 gastrická fáze končí vyprázdněním žaludku
3) intestinální fáze
 10% z celkové sekrece
 začíná vstupem kyselého chymu do duodena
 tlumí ji lokální hormon tenkého střeva – sekretin
Zvracení =_________________________________________________________________________
reflexní děj vyvolaný mechanickými, chemickými nebo psychickými podněty, kdy obsah žaludku je
obrácením peristaltických pohybů vypuzen dutinou ústní
Nausea = __________________________________________________________________________

Játra – hepar
 největší žláza a nejtěžší orgán v těle, hmotnost 1,5 kg
 jsou uložena pod pravým žeberním obloukem a pod pravou klenbou brániční, nepřesahují pod
pravý žeberní oblouk
 jaterní parenchym má červenohnědou barvu, která je podmíněna bohatým krevním zásobením
 povrch jater je kryt vazivovým pouzdrem – srůstem spojuje játra s bránicí a břišní stěnou, tím je
zajištěna poloha jater
přední plocha:
má trojúhelníkovitý vzhled, je tvořena 2 laloky:
 ______________________________________
 ______________________________________
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zadní plocha:
 ______________________________________
 ______________________________________
laloky se sbíhají na spodní ploše jater v rýhách ve
tvaru písmene H a svírají mezi sebou
 jaterní branku - porta hepatis, která je:
místo vstupu: jaterní tepny - a. hepatica
vrátnicové žíly – v. portae
místo výstupu žlučových vývodů - ductus
hepaticus dexter et sinister
Cévní zásobení jater:
 výživný (nutriční) oběh – _______________________________________________________
 funkční (pracovní) – vrátnicový oběh – ___________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
 odkysličenou krev odvádějí jaterní žíly – _________________________________________

Jaterní lalůček:
 základní stavební a funkční jednotka jater, tvar
pěti až sedmibokého hranolu
 skládá se z jaterních buněk – hepatocytů uspořádané do trámců sbíhajících se směrem ke
středu lalůčku
 v hepatocytech se vytváří žluč
 každá buňka má svůj krevní a žlučový pól – ze
žlučového pólu se vyměšuje žluč
 středem lalůčku prochází centrální žíla, ve
štěrbinách mezi lalůčky jsou cévy a slepě
vznikají nejmenší žlučovody, do kterých se sbírá
žluč

Funkce jater
1) metabolická:
 metabolismus cukrů – ________________________________________________________
__________________________________________________________________________
 metabolismus bílkovin – ______________________________________________________
__________________________________________________________________________
 metabolismus tuků - _________________________________________________________
__________________________________________________________________________
25

2) tvorba tepla: ____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
3) detoxikační: _____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
4) skladovací: _____________________________________________________________________
5) sekreční: _______________________________________________________________________
6) krvetvorba: _____________________________________________________________________

Žlučník - vesica fellea
 uložení: __________________________________________
__________________________________________
 kapacita: _________________________________________
 hlavní funkce: _____________________________________
________________________________________________

Žluč:
 žlutozelená tekutina, tvoří ji hepatocyty
 denně se vytvoří asi 1 litr žluči
 složení žluče: ___________________________________
_______________________________________________
 význam žluče: __________________________________
_______________________________________________

Žlučové cesty


nitrojaterní – intrahepatální:
žluč odtéká ze štěrbin mezi jaterními trámečky do malých žlučovodů, které se postupně spojují



mimojaterní – extrahepatální:
 pravý a levý jaterní vývod - __________________________________________________
 společný jaterní vývod - _____________________________________________________
____________________________________________________________________________
 vývod žlučníku - ___________________________________________________________
 žlučový vývod - ___________________________________________________________
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Slinivka břišní – pancreas
 20 cm dlouhá žláza
 uložení: ________________________________
 skládá se:
hlava - _______________________________________
tělo - ________________________________________
ocas - ________________________________________
 žláza s vnější i vnitřní sekrecí

Funkce slinivky břišní
1) zevně sekretorická:
- žlázové lalůčky pankreatu produkují pankreatickou šťávu, vývody lalůčků se postupně spojují
v pankreatický vývod - ___________________________________________________________
- ductus pancreaticus ústí spolu s ductus choledochus do duodena v místě papilly Vaterské
- složení pankreatické šťávy: voda, bikarbonát – neutralizuje nízké pH v duodenu - Na HCO3,
enzymy:

- _______________________________________________________________
- _______________________________________________________________
- _______________________________________________________________

2) vnitřně sekretorická:
- Langerhansovy ostrůvky (shluky buněk β, α - roztroušené v pankreatu)
- produkují do krve hormony:
 ___________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________

Tenké střevo - intestinum tenue
 nejdelší oddíl GIT 3 – 5 metrů
 probíhá zde trávení = štěpení a vstřebávání (resorpce) živin

Úseky tenkého střeva
Dvanáctník = duodenum
- má tvar podkovy a obkružuje hlavu pankreatu
- nejkratší úsek tenkého střeva
- obsahuje vyvýšeninu zvanou velká bradavka dvanáctníku - papilla duodeni major (Vateri), ústí
zde vývod žlučníku a slinivky
dochází zde k hlavnímu štěpení živin
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Lačník - jejunum
- střevo je naskládáno v kličky, umístěné v levé horní části břišní dutiny
- dochází zde k resorpci rozštěpených živin do krevních kapilár a do lymfatických cév
název lačník  neobsahuje již chymus – tráveninu
Kyčelník - ileum
- kličky střeva jsou umístěné v pravé dolní části dutiny břišní, směřují k pravé jámě kyčelní
- vyúsťuje do slepého střeva (coecum), v místě vyústění je Bauhinská chlopeň – uzavírá průchod
mezi tenkým a tlustým střevem a brání návratu obsahu z coeca do ilea

Stavba stěny
a) sliznice
- sliznice je uspořádána v příčné řasy
- z řas vybíhají prstovité výběžky - klky (villi) → tím je
zvětšena plocha tenkého střeva pro vstřebávání a
produkci střevní šťávy
- mezi klky jsou ve sliznici tenkého střeva jednoduché
trubicovité žlázky, které produkují střevní šťávu –
důležitá pro štěpení živin
- klky mají na povrchu ještě malé výběžky - mikroklky
(mikrovilli) → obsahují střevní buňky enterocyty
- do každého klku vstupuje tepénka, rozvětvuje se ve
vlásečnicovou síť, do vlásečnic se přes stěnu mikroklků
vstřebávají potravou přijaté a ve střevě rozštěpené živiny
- krev od střev se sbírá do vrátnicové žíly → vstupuje do
jater
b) podslizniční vazivo
- obsahuje krevní a mízní cévy, nervové pleteně
c) svalovina
- uspořádána do dvou vrstev – kruhová a podélná
- umožňuje pohyby kývavé, segmentační a peristaltické (promíchávání a posunování střevního obsahu)
d) seróza, peritoneum
- kryje jejunum a ileum, vytváří zřasenou blánu – okruží – mesenterium – ta se upíná k zadní stěně
břišní
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Funkce tenkého střeva
1) promíchávání a posun obsahu – pomocí segmentačních, kývavých a peristaltických pohybů
2) trávení živin – štěpení:
a) bílkoviny:
 ze žaludku - __________________________________________________________________
 z pankreatu - _________________________________________________________________
 z tenkého střeva - ______________________________________________________________
b) cukry:
 z dutiny ústní - ________________________________________________________________
 z pankreatu - __________________________________________________________________
 z tenkého střeva - ______________________________________________________________
c) tuky:
 z pankreatické šťávy - __________________________________________________________
 ze žlučníku - _________________________________________________________________
3) trávení živin – vstřebávání – resorpce živin
- aminokyseliny
- monosacharidy (glukóza, galaktóza, fruktóza)
- lipidy (mastné kyseliny, glycerol)
- voda
- anorganické látky (Na, Ca, Fe, chloridy…)

Tlusté střevo – intestinum crassum
-

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Úseky tlustého střeva
Slepé střevo - coecum
-

-

začátek tlustého střeva, ústí do něj tenké střevo
v místě přechodu z tenkého do tlustého střeva je
slizniční řasa valva ileocaecalis - Bauhinská
chlopeň
odstupuje z něj červovitý výběžek – appendix
vermiformis - úzký útvar dlouhý
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Apendix vermiformis - úzký útvar dlouhý asi 7-12cm,
- obsahuje lymfatickou tkáň → často se zanítí
Vzestupný tračník - colon ascendens
- pokračování slepého střeva
- přirostlý na zadní stěnu dutiny břišní
- stoupá podél pravého obvodu dutiny břišní
- pod játry přechází v pravém ohbí v příčný
tračník
Příčný tračník - colon transversum
-

probíhá zprava zpod jater doleva ke slezině

Sestupný tračník - colon descendens
- sestupuje od slezinného ohbí po levém obvodu
dutiny břišní dolů
- je přirostlý na zadní stěnu břišní
Esovitá klička - colon sigmoideum
- uložená v levé jámě kyčelní
- tvarem připomíná písmeno „S“
Konečník - rectum
- konečný oddíl trávicí trubice
- uložen před kostí křížovou
- v podslizničním vazivu je značné množství žilní pleteně – uzlovitá
rozšíření označujeme jako hemoroidy
- v jeho rozšířené části – ampule se hromadí stolice
- dolní zúžená část přechází v řitní otvor - anus
-

má dva svěrače:
 vnitřní – ____________________________________________
 vnější – _____________________________________________
____________________________________________________

Stavba stěny tlustého střeva
sliznice
• nemá klky, tvoří poloměsíčité řasy
• obsahuje velké množství hlenových žlázek - produkují hlen – chrání sliznici při tvorbě a posunu
odpadních látek
podslizniční vazivo
• obsahuje cévní a nervové pleteně
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svalovina
• má vnitřní kruhovitou a zevní podélnou vrstvu
• podélná svalovina je na povrchu zesílena v tři podélné bělavé pruhy - teniae
• na určitých místech je svalovina redukována – zeslabena, proto se stěna tlustého střeva
vyklenuje v polokulovité výdutě – haustra
seróza, peritoneum
• kryje tlusté střevo až ke konečníku

Funkce tlustého střeva
 posun chymu pomocí:
 ________________________________________________________________________
 ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
 zahuštění obsahu střeva – resorpcí vody a anorganických látek
 střevní bakterie (Escherichia coli):
 ________________________________________________________________________
 ________________________________________________________________________
 ________________________________________________________________________
 tvorba střevních plynů (vodík, metan, oxid uhličitý, dusík)
 _______________________________________________________________________
 ________________________________________________________________________

Stolice
•
•
•

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Úkol: Doplňte do čtverečků správné odpovědi.

Doplň latinské názvy.

vrátník

P

Y

L

O

R

játra

H

E

P

A

R

slinivka břišní

P

A

N

C

jazyk

L

I

N

dvanáctník

D

U

kyčelník

I

konečník

R
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U

S

R

E

A

S

G

U

A

O

D

E

N

U

M

L

E

U

M

E

C

T

U

M

VYLUČOVACÍ SYSTÉM - _____________________
Vylučovací systém tvoří:
 _______________________________________
 _______________________________________
Udržuje homeostázu (stálé vnitřní prostředí) tím, že:
 _______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
 _______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

Ledviny- renes, ledvina - ren
párový orgán uložený v horní části bederní krajiny
retroperitoneálně (za pobřišnicí)

Stavba ledvin
 uloženy v tukovém polštáři - _______________________________________________________
 vazivové pouzdro - _______________________________________________________________
 kůra - cortex renalis - _____________________________________________________________
o ____________________________________________________________________________
 dřeň - medulla renalis
o _____________________________________________________________________________
o _____________________________________________________________________________
o _____________________________________________________________________________
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Nefron
Nefron = _________________________________
_____________________________
Stavba nefronu:
 ____________________________________
je tvořeno:
 _______________________________
___________________________________
___________________________________
 ______________________________
 ____________________________________
 ____________________________________


____________________________________

 ____________________________________

Cévní zásobení ledvin





Funkce ledvin
1) udržují homeostázu – stálé vnitřní prostředí:
 ______________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________
2) tvoří hormony - ________________________________________________________________
Udržení homeostázy umožňují procesy:
 glomerulární filtrace _____________________________________________________
 tubulární resorpce _______________________________________________________
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Glomerulární filtrace:
 če začíná filtrací krevní plazmy z glomerulu do Bowmanova pouzdra

 ve je regulován látkami – hormony renin a angiotenhormony působí vazokonstrikci cév
v glomerulu → určuje rychlost filtrace glomerulárního filtrátu = primární moči


Tubulární procesy:
v tubulech se primární moč mění na definitivní moč pomocí tubulární resorpce – zpětného vstřebávání
vody, minerálů, cukru a bílkovin zpět do krve
 proximální tubulus

ody, anorganický látek (např. Na, K,Ca...) a organické látky (aminokyseliny, glukóza..)
 krvi asi 10 mmol/l tzv. ledvinný práh pro glukózu, ledviny glukózu propouští do moči glykosurie

e způsobí zvýšený objem moči – polyurie, je typické pro úplavici cukrovou - diabetes mellitus
 Henleova klička

 distální tubulus


 sběrací kanálek

 prostupnost sběracího kanálku pro vodu a ionty řídí hormony:
a) antidiuretický hormon (ADH) –
b) aldosteron -

Hormony produkované ledvinami
 erytropoetin – ____________________________________________________________________
 renin – způsobuje přeměnu neúčinného angitenzinogenu na účinný angiotenzin, který působí:
 _________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________
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Hormony působící v ledvinách
 antidiuretický hormon ADH - _______________________________________________________
__________________________________________________________________________________
 aldosteron – ______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
 parathormon – ___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Vyšetření funkce ledvin
clearence (z anglického slova clear – očistit) ______________________________________________
__________________________________________________________________________________

Vývodné cesty močové
Vývodné cesty močové tvoří:


___________________________________



___________________________________



___________________________________



___________________________________



___________________________________

 ledvinné kalichy - calices renales




 ledvinná pánvička - pelvis renalis
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 pravý a levý močovod - ureter dexter et sinister
 _____________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________
 stavba stěny:
o __________________________________________________________________________
o __________________________________________________________________________
o __________________________________________________________________________
 pomocí hladké svaloviny močovodů je moč peristalticky posunována do močového měchýře
 močový měchýř - vesica urinaria
 _____________________________________________________________________________
 uložení: ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
 stavba stěny:
o __________________________________________________________________________
o __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
o __________________________________________________________________________
 trigonum - ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
 celková kapacita – _____________________
_____________________________________
 fyziologická náplň je ___________________
 při náplni 300 - 400 ml ___________________
______________________________________
_____________________________________
 vyprázdnění močového měchýře – _________
_____________________________________
_____________________________________
Úkol: Doplňte do čtverečků správné odpovědi.
močovod - latinsky

U

R

E

T

H

R

močová trubice - latinsky

U

R

E

T

E

R

základní stavební a funkční jednotka ledvin

N

E

F

R

O

N

vyprázdnění močového měchýře

M

I

K

C

E

hormon tvořený ledvinami

R

E

N

I

N
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A

močová trubice - urethra
 u ženy - ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
 u muže - _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
 zevní svěrač - _________________________________________________________________
 vnitřní svěrač - ________________________________________________________________
Močová trubice u ženy

Močová trubice u muže

Definitivní moč
 diuréza – _________________________________________________________________________
 oligurie – _________________________________________________________________________
 anurie – __________________________________________________________________________
 polyurie – ________________________________________________________________________
pH moči –__________________________________________________________________________
specifická hmotnost – ________________________________________________________________
Složení moči :
 voda, amoniak - _______________________________________________________________
 urobilinogen - ________________________________________________________________
 anorganické látky - _____________________________________________________________
 organické látky - ______________________________________________________________
Poznámky:
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POHLAVNÍ SYSTÉM - ____________________
Mužský pohlavní systém
Rozdělení pohlavních orgánů:


vnější pohlavní orgány
o penis ________________________________
o šourek _______________________________



vnitřní pohlavní orgány
o varle ________________________________
o nadvarle ______________________________
o chámovod ____________________________
o měchýřkovité žlázy
_____________________________________
o předstojná žláza ________________________
o mužská močová trubice
_____________________________________

Stavba mužského pohlavního systému
močový měchýř
měchýřkovité žlázy
močovod
předstojná žláza
mužská močová
trubice
chámovod
penis

nadvarle

šourek

varle

ÚKOL: šipkami označte jednotlivé pojmenované části mužského pohlavního ústrojí a vylučovacího systému
rozlište, které části patří k pohlavnímu systému, které k vylučovacímu systému a které jsou společné
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Varle = _________________________________________
Nadvarle = ______________________________________
nadvarle

chámovod

varle

Varle = párové pohlavní žlázy
uložení: ___________________________________
Skládá se:
 vazivové přepážky
 semenotvorné kanálky
Semenotvorné kanálky obsahují buňky:
 semenné buňky





semenotvorné kanálky
vazivové přepážky

funkce: _______________________________
______________________________________
Sertoliho buňky
funkce: ________________________________
______________________________________
Leydigovy buňky
funkce: _______________________________

Nadvarle
uložení: ____________________________________
funkce: ____________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Penis = _____________________
Podkladem penisu jsou tři topořivá tělesa:
 dvě párová na hřbetní straně =
_____________________________________
 jedno nepárové těleso =
_____________________________________
Nepárovým topořivým tělesem prochází:
___________________________________________
latinsky: ____________________________________
Topořivá tělesa obsahují síť žilních prostorů, při
naplnění krví dochází k:
___________________________________________
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Ženský pohlavní systém
Rozdělení pohlavních orgánů:
 vnitřní pohlavní orgány:
o vaječníky ___________________________
o vejcovody ___________________________
o děloha ______________________________
o pochva _____________________________
 vnější pohlavní orgány:
o velké stydké pysky
____________________________________
o malé stydké pysky
____________________________________
o vestibulární žlázy
____________________________________
o topořivé tkáně
___________________________________

Stavba ženského pohlavního systému

děloha
vejcovod
pochva
vaječník

ÚKOL: šipkami označte jednotlivé pojmenované části ženského pohlavního ústrojí
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Děloha = ________________________
Děloha = dutý svalový orgán hruškovitého tvaru
uložený mezi močovým měchýřem a
konečníkem
Stěna dělohy - skládá se ze tří vrstev:
 endometrium - _______________________
 myometrium - _______________________
 parametrium - _______________________
Stavba dělohy:
 děložní dno – _______________________
 děložní rohy
 děložní tělo – _______________________
 děložní hrdlo - ______________________
 čípek děložní - část hrdla, která zasahuje
do pochvy

Zevní pohlavní orgány
poštěváček

Velké stydké pysky
 podlouhlé kožní valy vyplněné tukovým

velké stydké pysky

vazivem
 uzavírají stydkou štěrbinu

močová trubice

Malé stydké pysky
 slizniční řasy ohraničující poševní předsíň
Vestibulární žlázy
 drobné žlázy ve sliznici poševní předsíně
 Bartholiniho žlázy – párová žláza
vyúsťuje: ____________________________
__________________________________
Topořivé tkáně
poševní vchod

malé stydké pysky

konečník
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 houbovitá žilní pleteň po stranách
poševního vchodu
 poštěváček = _______________________
uložení: ____________________________
___________________________________
stavbou odpovídá topořivému tělesu penisu

Úkol: Doplňte do čtverečků správné odpovědi.
Doplňte latinské názvy.
šourek

S

C

R

O

T

U

varle

T

E

S

T

E

S

předstojná žláza

P

R

O

S

T

A

penis

P

Y

J

ztopoření penisu

E

R

E

K

C

E

děloha

U

T

E

R

U

S

pochva

V

A

G

I

N

A

vaječník

O

V

A

R

I

U

M

poštěváček

C

L

I

T

O

R

I

Poznámky:
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M

T

A

S

ŽLÁZY S VNITŘNÍ SEKRECÍ -____________________
Přehled žláz s vnitřní sekrecí:
 šišinka, nadvěsek mozkový - ________________________
hypotalamo-hypofyzární systém:
 hypotalamus – část mezimozku - _____________________
 podvěsek mozkový - _______________________________
 štítná žláza - ______________________________________
 příštítná tělíska - __________________________________
 brzlík- ___________________________________________
 nadledviny - ______________________________________
smíšené žlázy:
 slinivka břišní - ___________________________________
 vaječníky - _______________________________________
 varlata - _________________________________________

Šišinka
Umístění:

Hormon:

Účinky:

zadní strana mezimozku

MELATONIN

vliv na denní cyklus spánku a bdění

Hypofýza
Umístění:

Přední lalok
ADENOHYPOFÝZA

Střední lalok

Hormon:

Účinky:

RŮSTOVÝ = SOMATOTROPIN

růst organismu

PROLAKTIN

tvorba mateřského mléka

THYREOTROPNÍ

růst a funkce štítné žlázy

ADRENOKORTIKOTROPNÍ

růst a funkce nadledvinek

GONADOTROPNÍ
folikulostimulační hormon
luteinizační hormon

U ženy působí oba hormony na růst a
zrání folikulů, na tvorbu pohlavních
hormonů ve vaječnících.
U mužů stimulují spermatogenezi a
regulují tvorbu testosteronu.
tvorba melaninu

Hormon působící na melanocyty
ANTIDIURETICKÝ HORMON

zpětné vstřebávání vody z ledvin do
krve, snížení diurézy

OXYTOCIN

stahy dělohy při porodhy mlékovodu
při kojení

Zadní lalok
NEUROHYPOFÝZA
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Brzlík
Umístění:

Hormon:

Před průdušnicí nad srdcem

ovlivňuje obranyschopnost organismu, největší je v dětství

Štítná žláza
Hormon:

Účinky:

TRIJODTYRONIN T3

tělesný a duševní vývoj, váže v těle jód, podporuje metabolismus

TYROXIN

T4

KALCITONIN

reguluje hladinu Ca v krvi

Hormon:

Účinky:

PARATHORMON

udržení stále hladiny Ca a P v krvi

Příštítná tělíska

Štítná žláza – pohled zezadu
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Nadledvinky
Hormon:

Účinky:

KORTISOL

vliv na přeměnu živin, zvyšuje tvorbu glykogenu
v játrech, protizánětlivé účinky

ALDOSTERON

zpětné vstřebávání Na a tím i vody z ledvinových
kanálků zpět do krve

ADRENALIN

vylučuje se při fyzické a psychické zátěži
organismu
připravuje organismus k akci – boj x útěk

Kůra nadledvinek

Dřeň nadledvinek
NORADRENALIN

Slinivka břišní
Hormon:

Účinky:

INZULIN

snižuje hladinu cukru v krvi

GLUKAGON

zvyšuje hladinu cukru v krvi

Varlata
TESTOSTERON

vývoj mužských pohlavních orgánů a znaků

Vaječníky
ESTROGEN

vývoj ženských pohlavních orgánů a znaků, řízení menstruace

PROGESTERON

udržuje těhotenství
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STAVBA A FUNKCE SENZORŮ (RECEPTORŮ)
Ústrojí čichové – organum olfactus


receptory čichu jsou _____________________



mají tyčinkovitý tvar s vláskovými výběžky



uloženy ______________________________

čichový bulbus
čichový nerv

_____________________________________


dendrity buněk jsou opatřeny vlasovými
výběžky – reagují na chemické látky
rozpuštěné v hlenu nosní sliznice



axony se spojují v čichová vlákna, ta
prostupují dírkovanou ploténkou kosti čichové
do čichového bulbu



z bulbu vedou čichové nervy do korového
čichového centra v čelních lalocích

Označte na obrázku šipkami:
čichový nerv
čichový bulbus
dírkovaná ploténka
čichové buňky

Ústrojí chuťové – organum gustus
-

receptorem chuti jsou ______________________________

-

jsou umístěny v chuťových pohárcích na sliznici jazyka, v
malém množství i na sliznici měkkého patra, zadní stěny
hltanu a příklopky hrtanové

-

výběžky chuťových buněk zachycují chemické látky
rozpuštěné ve vodě

- základní chuťové počitky jsou čtyři - sladké, slané, kyselé a
hořké, další chutě vznikají jejich kombinací
 hrot jazyka - ___________________________________
 okraje jazyka - _________________________________


kořen jazyka - __________________________________
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Ústrojí zrakové – organum visus
1. tunica fibrosa:
 bělima - __________________________
 rohovka - _________________________
2. tunica vasculosa:
 cévnatka - ________________________
 řasnaté tělísko -____________________
 obsahuje sval - _____________________
 duhovka - _________________________
 zornice - __________________________
 čočka - ___________________________
3. tunica interna:
 sítnice - __________________________
 žlutá skvrna - ______________________
 slepá skvrna - ______________________

rohovka

sítnice

duhovka

čočka

Oční komory

zrakový nerv

řasnaté tělísko

 přední oční komora - camera bulbi anterior
prostor _______________________________
 zadní oční komora - camera bulbi posterior
prostor ________________________________
Komory obsahují _________________________,
ten je produkován_________________________.

čočka
duhovka

Sklivec - corpus vitreum
 rosolovitá průhledná hmota
 vyplňuje vnitřní prostor oční koule

Slzný aparát

slzná žláza

 slzná žláza = ___________________________
- je uložená zevně pod stropem očnice
- slzy = ______________________________
Slzy odtékají do_______________________.
 slzné cesty:
- slzné kanálky – odvádí slzy do slzného váčku
- slzný váček
- slzovod - ústí do dutiny nosní
Význam slz: ____________________________
_______________________________________
47

slzný váček

slzný kanálek
slzovod

Akomodace – schopnost čočky měnit
svým zakřivením optickou mohutnost, tak aby
obraz dopadl na sítnici – obraz je ostrý –
zdravé (emetropické) oko.
Zrakové vady:


krátkozrakost (myopie) –
__________________________________



dalekozrakost (hypermetropie) –
__________________________________



astigmatismus -

Akomodace
do dálky

__________________________________


Akomodace
do blízka

presbyopie – ______________________

Ústrojí sluchové – organum auditus
Dělí se na zevní, střední a vnitřní ucho.

zevní ucho

Zevní ucho (auris externa)


boltec - ____________________________



zevní zvukovod - ____________________

sluchové kůstky
vestibulární aparát

___________________________________


bubínek - ___________________________

Střední ucho (auris media)
 středoušní dutina - ____________________
obsahuje sluchové kůstky
 Eustachova trubice
Vnitřní ucho (auris interna)


blanitý hlemýžď - ___________________



Cortiho orgán (vláskové buňky se
sluchovými receptory)



boltec

vestibulární ústrojí -rovnovážné
o čidlo statické

blanitý hlemýžď
Eustachova trubice

o čidlo kinetické
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Střední ucho

kovadlinka

latinsky - _______________________________
- zajišťuje přenos zvukových vln z rozkmitaného
bubínku na oválné okénko

Středoušní dutina
latinsky - _______________________________
uložena: _______________________________
Obsahuje sluchové kůstky:
 kladívko = ________________________
 kovadlinka = ______________________
 třmínek = ________________________
kladívko

Eustachova trubice - _____________________

třmínek

_______________________________________

Vnitřní ucho
čidlo kinetické

latinsky - _______________________________
 obsahuje vlastní sluchový orgán a ústrojí

čidlo statické

rovnovážné (vestibulární)

rovnovážný nerv
sluchový nerv

Sluchový orgán:
 je umístěn ___________________________
 blanitý hlemýžď je umístěn v kostěném
hlemýždi → kostěném labyrintu kosti
spánkové
 blanitý hlemýžď je rozdělen vazivovými
přepážkami na tři oddíly -horní, střední dolní
 ve střední části je uložen Cortiho sluchový
orgán – vláskové buňky se sluchovými
receptory
 perilymfa – _________________________

oválné okénko

____________________________________
___________________________________

blanitý hlemýžď

 endolymfa – _________________________
____________________________________
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Úkol: Doplňte do čtverečků správné odpovědi.
Doplňte latinské názvy.
zornice

P

U

P

I

L

L

A

boltec

A

U

R

I

C

U

L

blanitý hlemýžd

C

O

CH

L

E

A

sítnice

R

E

T

I

N

A

kladívko

M

A

L

L

E

U

rohovka

C

O

R

N

E

A

bělima

S

C

L

E

R

A

tekutina uvnitř blanitého hlemýždě

E

N

D

O

L

Y

Poznámky:
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A

S

M

F

A

NERVOVÝ SYSTÉM
Dělení nervového systému:
a) centrální nervový systém - CNS - ___________________________________________________
b) periferní nervový systém – periferní nervy, se dělí na:
• dostředivé (aferentní, senzitivní) dráhy (vlákna) - ______________________________________
• odstředivé (eferentní) dráhy (vlákna), dělí se na:
 motorické, motoneurony - _____________________________________________________
 vegetativní, autonomní - ______________________________________________, dělí se na:
o

sympatikus -_______________________________________________________________

o

parasympatikus - __________________________________________________________

Neuron Stavba neuronu:
a) tělo - __________________________________

dendrit

jádro

b) výběžky:


tělo

dendrity –__________________________
___________________________________



neurit (axon) - ______________________
___________________________________

Axony jsou obaleny pochvou, tvoří ji dvě vrstvy:


vnitřní - ____________________________



vnější - ____________________________
___________________________________

myelinová pochva

o Myelinová pochva je důležitá pro vedení
neurit

vzruchu a chrání axon před vlivy z okolí.
o Myelinový obal není souvislý, je přerušován
Ranvierovými zářezy.

zakončení neuritu
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Glie – __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Synapse
 __________________________________________________
___________________________________________________
 umožňuje přenos nervových vzruchů z jedné buňky na druhou
Synapse se skládá z:
 presynaptické části – ____________________________
 postsynaptické části – ___________________________
 synaptická štěrbina – ____________________________
_____________________________________________

Dělení synapsí
1. Podle způsobu přenosu vzruchu:
chemické:
 přenos je zprostředkován chemickou látkou - mediátorem (např. adrenalin, acetylcholin)
 mediátor se nachází ___________________________________________________________


odtud se uvolňuje _____________________________________________________________

elektrické:


přímý přenos vzruchu z jedné buňky na druhou - u savců je tento typ přenosu vzácný

2. Podle místa vzájemného kontaktu:
 axo – somatická
 axo – dendritická
 axo – axonální
 dendro – dendritická
Synapse
axo - dendrická

Synapse
axo - axonální

Synapse
axo - somatická
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Reflex
Reflex = _________________________________________________________________________
Reflex probíhá po reflexní dráze, ta se skládá z 5 částí
1. receptor – ______________________________________________________________________
2. dostředivá (aferentní) dráha – _____________________________________________________
3. centrum (mozek, mícha) – ________________________________________________________
4. odstředivá (eferentní) dráha –_____________________________________________________
5. výkonný orgán (efektor) – ________________________________________________________

receptor
dostředivá dráha
centrum
odstředivá dráha
efektor

Dělení reflexů
Podle receptorů:
 exteroreceptivní – _____________________________________________________________
 interoreceptivní – _____________________________________________________________
 proprioreceptivní –____________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Podle centra:
 ______________________________
 ______________________________
Podle efektoru:
 somatické –___________________________________________________________________
 vegetativní (autonomní) –________________________________________________________
Podle podmínek vypracování reflexu a pevnosti spojení:
 nepodmíněné – ________________________________


podmíněné – __________________________________
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Periferní nervový systém
periferní nervy propojují centrální nervový systém (CNS) s receptory a výkonnými orgány (efektory)
Dělení podle typu vláken:
• nervy dostředivé, aferentní- cítivé, senzitivní – _________________________________________
• nervy odstředivé, eferentní – ______________________________________________, dělí se na:
 motorické nervy – motoneurony → končí na nervosvalových ploténkách kosterních
svalů, řídí činnost příčně pruhované svaloviny, jsou vůlí ovladatelné
 vegetativní nervy-sympatikus a parasympatikus → končí v hladké svalovině cév,
útrobních orgánů, myokardu a žláz, nejsou vůlí ovladatelné
• nervy smíšené (většina) – ___________________________________________________________
Dělení podle místa odstupu:
Nervy míšní:


____________________________________________________________________________



____________________________________________________________________________



____________________________________________________________________________

Nervy hlavové:


____________________________________________________________________________



____________________________________________________________________________



____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Autonomní nervový systém
Autonomní nervový systém -

sympatikus

parasympatikus

řídí činnost
hladkého svalstva cév,
útrobních orgánů,
srdeční svaloviny a žláz.

Funkce:

připravuje organismus k akci

Místo odstupu (těla buněk):

krční, hrudní, bederní mícha

Mediátor:

noradrenalin, adrenalin

umožňuje organismu střádání
energie
III., VII., IX. hlavový nerv,
sakrální část míchy
acetylcholin

Uložení ganglií:

podél páteře

v blízkosti orgánů
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Centrální nervový systém
Centrální nervová soustava (CNS) tvoří hlavní řídící orgán lidského těla. Tvoří ji tyto oddíly:


hřbetní mícha



mozek, který se člení na:
 ______________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________

Páteřní (hřbetní) mícha - medulla spinalis
 tělo obratle a oblouk obratle tvoří páteřní kanál
 páteřním kanálem mícha prochází – je v něm uložená
 délka: ___________________________________________________
 horní konec _______________________________________________
 dolní konec _______________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
 míchu dělíme na část: _________________
_________________
_________________
_________________
_________________

Stavba hřbetní míchy:
 šedá hmota (těla neuronů), uložená okolo centrálního kanálku ve tvaru motýlích křídel
 zadní rohy - vstupují do nich aferentní – _______________________________________
 přední rohy - těla motoneuronů – vystupují z nich eferentní – ______________________
 postranní rohy hrudní a bederní části – jsou v nich uložena těla negangliových
sympatických buněk
 postranní rohy křížové části – jsou v nich uložena těla pregangliových parasympatických
buněk
 bílá hmota (nervové výběžky – vlákna neuronů), zářezy rozdělena na:
 přední provazce – ______________________________________________________
 zadní provazce – _______________________________________________________
 postranní provazce – ____________________________________________________
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senzitivní vlákna

přední rohy míšní

motorická vlákna

zadní rohy míšní

mícha
míšní nervy
oblouk obratle

Míšní, spinální nervy - nervi spinales
 odstupují z páteřní míchy
 _____________________________________________________________________________
 jsou nervy smíšené - ____________________________________________________________
 vznikají spojením ______________________________________________________________
 vlákna předních a zadních kořenů se k sobě přikládají těsně před vstupem do meziobratlových
otvorů, z otvorů již vystupují jako nervové svazky → _________________________________
 po výstupu z meziobratlových otvorů se míšní nerv dělí na 4 větve:
 _______________________________________________________________________
 _______________________________________________________________________
 _______________________________________________________________________

Prodloužená mícha - medulla oblongata
 přímé pokračování hřbetní míchy nad velkým týlním otvorem

mozeček

 horním koncem přechází __________________________________
 bílá hmota obsahuje ______________________________________
 mezi jádry hlavových nervů obsahuje síť nervových buněk –
retikulární formace:
 tvoří centra ___________________________________________
____________________________________________________
 podílí se na řízení některých systémů - ___________________
____________________________________________________
 je podstatou vzestupného aktivačního systému – _____________

Varolův
most

____________________________________________________
 její strop částečně tvoří dno IV. komory mozkové
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prodloužená mícha

Varolův most - pons Varoli
 _____________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________


stavebně i funkčně je přímým pokračováním prodloužené míchy

Mozeček – cerebellum
 uložen ________________________________________
 skládá se ______________________________________
______________________________________________
 každá hemisféra se skládá _________________________
______________________________________________
______________________________________________
 kůra je tvořena __________________________________
______________________________________________
 bílá hmota _____________________________________
______________________________________________

Střední mozek – mesencephalon
 v horní části vybíhá ve čtyři malé hrbolky – čtverohrbolí – obsahuje dva páry hrbolů
 přední hrboly _________________________________________________________________
 zadní hrboly __________________________________________________________________
 _______________________________________________________________________________
 _______________________________________________________________________________
 _______________________________________________________________________________
přenáší se do bazálních ganglií (nedostatek dopaminu způsobuje Parkinsonovu chorobu – porucha
motoriky, neovladatelný třes)
 _______________________________________________________________________________

Mezimozek – diencefalon
 uložen mezi oběma hemisférami (polokoulemi) mozku
 skládá se z:
 _____________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________

Talamus – thalamus


tvoří jej _____________________________________________________________________



____________________________________________________________________________



v zadní části je k němu připojena _________________________________________________
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Funkce – má interaktivní, kontrolní a přepojovací funkci smyslových a motorických vzruchů


______________________________________________________________________



______________________________________________________________________



______________________________________________________________________



______________________________________________________________________

Hypotalamus - hypothalamus
 _____________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________
Funkce hypotalamických center:
 endokrinní – skupina jader, které produkují hormony:
o regulační – řídí činnost adenohypofýzy
o ADH, oxytocin – jsou skladované v neurohypofýze
 „útrobní mozek“ – skupina jader, které:
o řídí činnost hladké svaloviny, činnost žláz
o řídí činnost vegetativního nervového systému
o kardiovaskulární regulace (srdeční frekvence, síla srdečního stahu, krevní tlak
 termoregulace
 regulace:
o příjmu potravy (centrum sytosti a hladu)
o příjmu tekutin (centrum žízně)
o emocí a chování
o sexuálních funkcí

Koncový mozek – telencephalon
 největší oddíl mozku
 je tvořen ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
 povrch hemisfér je kryt _____________________________________________________________
 silná vrstva bílé hmoty (nervová vlákna a nervové výběžky) – ______________________________
________________________________________________________________________________
 každá hemisféra je rozdělena hlubokými brázdami na laloky:






čelní lalok – ____________________________________________________________
temenní lalok – _________________________________________________________
spánkový lalok – ________________________________________________________
týlní lalok - ____________________________________________________________
insula – lobus insularis – zanořený mezi lalok čelní, temenní, spánkový

 laloky jsou rozděleny dalšími rýhami na závity – _______________________________________
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Barevně označte jednotlivé laloky a centra:

čelní lalok
temenní lalok
spánkový lalok
týlní lalok
Brocovo motorické centrum řeči

Wernickeovo senzorické centrum řeči

Mozková kůra – cortex cerebri


nejvyšší řídící centrum motorických, senzitivních a autonomních funkcí



____________________________________________________________________________



____________________________________________________________________________



____________________________________________________________________________

Jednotlivé části mozkové kůry můžeme rozdělit podle funkce na:
1.

Oblasti, ve kterých končí senzorické (dostředivé dráhy):
 primární projekční oblasti:
 týlní lalok – ________________________________________________________________
 spánkový lalok – ____________________________________________________________
 primární senzorická oblast:
 zadní část temenního laloku

2. Oblasti, ve kterých začínají motorické nervové dráhy:
 primární motorické oblasti – přední část temenního laloku, část čelního laloku
3.

Asociační oblasti - analyzují a koordinují funkce CNS
podílí se na chování člověka, poškozením se mění osobnost člověka

 spánkový lalok – _________________________________________________________
______________________________________________________________________

 spánkový lalok – _________________________________________________________
______________________________________________________________________
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Hlavové nervy


začínají nebo končí u nervových buněk

II. nerv

mozkového kmene, tzv. jader
III. nerv

hlavových nervů


většina z těchto jader leží na spodině

V. nerv

čtvrté mozkové komory


IV. nerv

na rozdíl od nervů spinálních jsou

VII. nerv

některé čistě senzitivní, některé čistě

VIII. nerv

VI. nerv

motorické a jen malá část je smíšená


III., VII. a IX. hlavový nerv obsahují

IX. nerv

XII. nerv

parasympatická vlákna

X. nerv

XI. nerv

I . nervy čichové –
nervi olfactorii



výběžky čichových buněk

 prochází skrze dírkovanou ploténku čichové kosti, zanořují se do
čichového bulbu
 _______________________________________________________


_______________________________________________________

II. nerv zrakový –

 vlákna začínají v sítnici oka, prochází optickým kanálem do dutiny

nervus opticus

lebeční, část vláken se před hypofýzou kříží v chiasma opticum
 _______________________________________________________


_______________________________________________________

III. nerv okohybný – nervus oculomotorius
IV. nerv kladkový VI. nerv odtahující nervus abducens

 motorické nervy určené pro inervaci okohybných svalů
 okohybný nerv obsahuje vlákna parasympatiku pro svaly duhovky a
řasnaté tělísko
 _______________________________________________________


_______________________________________________________

V. nerv trojklaný -

 nejsilnější převážně senzitivní hlavový nerv

nervus trigeminus

 _______________________________________________________
______________________________________________________
 _______________________________________________________


_______________________________________________________
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VII. nerv lícní -

 převážně motorický nerv pro _______________________________

nervus facialis

 obsahuje parasympatická vlákna ___________________________
_______________________________________________________


obsahuje senzitivní vlákna _________________________________
_______________________________________________________

VIII. nerv
sluchověrovnovážný -

 _______________________________________________________
 obsahuje první neurony dráhy sluchové a vestibulární – slyšení a
rovnováha

nervus
vestibulocochlearis
IX. nerv

 obsahuje motorická vlákna ____pro svaly hltanu – polykání______

jazykohltanový -

 obsahuje senzitivní vlákna ____vedoucí z hltanu, patrové mandle a
kořene jazyka____________________________________________

nervus
glossopharyngeus



X. nerv bloudivý -

 smíšený a nejdelší hlavový nerv

nervus vagus

obsahuje chuťová vlákna z papil jazyka

 obsahuje motorická vlákna ________________________________
 obsahuje senzitivní vlákna ________________________________


obsahuje parasympatická vlákna ___________________________
_______________________________________________________

XI. nerv přídatný -

 obsahuje motorická vlákna ________________________________

nervus accessorius

_______________________________________________________

XII. nerv podjazykový
nervus hypoglossus



otáčení hlavy a zvedání ramen



motorický nerv__________________________________________
_______________________________________________________

Dutiny CNS
Prostory uvnitř mozku a míchy – čtyři mozkové komory:


1. a 2. komora – ______________________________________________________________
____________________________________________________________________________



3. komora - _________________________________________________________________
____________________________________________________________________________



4. komora – _________________________________________________________________
____________________________________________________________________________



Sylviův kanálek – _____________________________________________________________
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V mozkových komorách se tvoří filtrací
krevní plazmy mozkomíšní mok –
___________________________________,
cirkuluje mezi mozkovými komorami a
subarachnoidálním prostorem mozku a
míchy.
Označte na obrázku:
1.a 2. komora
3. komora
4. komora
Sylviův kanálek

Obaly CNS
Tvrdá plena mozková - dura mater
 _____________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________
 proti mozku vybíhá v několik řas, mezi oběma hemisférami vytváří přepážku
 _____________________________________________________________________________
pavučnice – arachnoidea
 _____________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________
 těsně přiléhá na tvrdou plenu, mezi nimi je nepatrný subdurální prostor
měkká plena – pia mater:
 _____________________________________________________________________________
 těsně přiléhá na povrch mozku a míchy, kopíruje všechny jejich nerovnosti
Sled vrstev:
 lebeční kost
 epidurální prostor (mezi kostí a tvrdou
plenou)
 dura mater
 subdurální prostor (mezi tvrdou plenou a
pavučnicí)
 arachnoidea
 subarachnoidální prostor (mezi pavučnicí a
měkkou plenou, je vyplněn mozkomíšním
mokem)
 pia mater
 mozek
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NERVOVÝ SYSTÉM - OPAKOVÁNÍ
Úkol: Doplňte do čtverečků správné odpovědi.
základní jednotka nervové tkáně

N

E

U

R

O

N

krátký výběžek nervové buňky

D

E

N

D

R

I

T

podpůrná nervová buňka

G

L

I

E

spojení dvou nervových buněk

S

Y

N

A

P

S

E

Úkol: Do obrázku zakreslete základní části centrálího nervového systému.

Úkol: K jednotlivým částem nervového systému doplňte jejich latinské názvy.
hřbetní mícha

M

E

D

U

L

L

A

-

S

P

I

N

A

L

I

S

prodloužená mícha

M

E

D

U

L

L

A

-

O

B

L

O

N

G

A

T

mozková kůra

C

O

R

T

E

X

-

C

E

R

E

B

R

I

čelní lalok

L

O

B

U

S

-

F

R

O

N

T

A

L

I

S

spánkový lalok

L

O

B

U

S

-

T

E

M

P

O

R

A

L

I

S

koncový mozek

T

E

L

E

N

C

E

P

H

A

L

O

N

trojklaný nerv

N

E

R

V

U

S

-

T

R

I

G

E

M

I

N

U

pavučnice

A

R

A

CH

N

O

I

D

E

A
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A

S

Poznámky:
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