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Stavba lidského t ěla:Stavba lidského t ěla:

buňka buňka tkáň tkáň orgán orgán 
orgánová orgánová soustava soustava organismusorganismus

Orgánové systémy:Orgánové systémy:Orgánové systémy:Orgánové systémy:
kosterní, svalový, oběhový, dýchací, trávicí, vylučovací, 
nervový, smyslový, pohlavní, žlázy s vnitřní sekrecí



1.1. BuňkaBuňka

Základní stavební jednotka živých organismů.Základní stavební jednotka živých organismů.
Počet buněk v lidském těle se odhaduje na 45 bilionů.

Jádro

Mitochondrie ( energie-štěpení cukrů )
Ribozomy ( syntéza bílkovin )
Endoplazmatické retikulumEndoplazmatické retikulum
Golgiho aparát ( přeprava proteinů )
Lysozomy ( trávicí procesy )
Peroxisomy ( odbourávání tox. látek )
Vakuoly ( ukládání zásobních látek )
Cytoplazma





2.2. TkáněTkáně

Soubor bun ěk stejného p ůvodu, tvaru a funkce nazýváme tká ň. Soubor bun ěk stejného p ůvodu, tvaru a funkce nazýváme tká ň. 

VV lidském těle existuje několik druhů tkání:lidském těle existuje několik druhů tkání:
tkán ě výstelkové – jsou tvořeny buňkami, které k sobě těsně přiléhají a 

neponechávají mezi sebou téměř žádný mezibuněčný prostor ( kůže, sliznice )

tkán ě pojivové – jsou trojího druhu vazivo, chrupavka a kost
tkáň svalová – charakteristickou vlastností těchto buněk je dráždivost a tkáň svalová – charakteristickou vlastností těchto buněk je dráždivost a 

stažlivost, díky nímž jsou schopny zabezpečit především pohyb organismu 
či jeho orgánů. Existují tři typy svalové tkáně:

Příčně pruhovaná svalová tkáňPříčně pruhovaná svalová tkáň – tvoří svalstvo kosterní. Zajišťují pohyb kostry 
v kloubech. 

Hladká svalová tkáňHladká svalová tkáň – tvoří svalstvo útrobní. 
Je převážně ve stěně dutých orgánu ( žaludek, střevo, cévní stěny ). 

Srdeční svalová tkáňSrdeční svalová tkáň – formuje srdeční sval ( myokard ). Stah srdečního svalu je 
velmi rychlý a relativně silný a vůlí neovladatelný

tkáň nervová – tvoří nervové buňky a podpůrná tkáň. Nervové buňky spojeny 
do svazku tvoří vlastní nervy ( periferní nervový systém ). 

tělní tekutiny – jsou zvláštní, volně přiřazenou tkání, vytvářenou složkou 
tekutou a buněčnou ( krev, tkáňový mok, mozkomíšní mok ) 



Jednotlivé tkáně vytvářejí orgány, což jsou
ohraničené funkční útvary.

Jednotlivé orgány mohou spolu funkčně
souviset a tvořit tak systémy.souviset a tvořit tak systémy.

SouborSoubor všechvšech systém ů,systém ů, kterékteré jsoujsou složit ěsložit ě
aa funk čněfunk čně propojenypropojeny jeje organismusorganismus ..



3.3. Kostra lidského t ělaKostra lidského t ěla
PohybovýPohybový systémsystém jakojako celekcelek vytvářívytváří soustavasoustava kosterníkosterní aa

soustavasoustava kosterníhokosterního svalstvasvalstva..
KostiKosti jsoujsou navzájemnavzájem spojenyspojeny vv kostrukostru pomocípomocí kostníchkostních

spojení,spojení, kterákterá jsoujsou pevnápevná nebonebo pohyblivápohyblivá..

PodlePodle tvarutvaru m ůžememůžeme rozd ělitrozdělit kostikosti nana::
•• dlouhédlouhé (( kostkost stehenní,stehenní, pažní,pažní, holenníholenní ))
•• krátkékrátké (( obratle,obratle, článkyčlánky prstůprstů ))
•• plochéploché (( lopatka,lopatka, kostkost temenní,temenní, lopatylopaty kostikosti kyčelníkyčelní ))•• plochéploché (( lopatka,lopatka, kostkost temenní,temenní, lopatylopaty kostikosti kyčelníkyčelní ))

UvnitřUvnitř kostíkostí jeje většinouvětšinou dutina,dutina, vyplněnávyplněná kostníkostní dřenídření..
KostníKostní dřeňdřeň jeje důležitádůležitá zejménazejména propro tvorbutvorbu krevníchkrevních
buněkbuněk.. PovrchPovrch kostikosti jeje pokrytpokryt blankou,blankou, okosticí,okosticí, velmivelmi
pevněpevně lnoucílnoucí kk povrchupovrchu kostikosti aa obsahujícíobsahující cévycévy aa
nervynervy.. UmožňujeUmožňuje růstrůst kostíkostí dodo šířky,šířky, zajišťujezajišťuje
regeneraci,regeneraci, zabezpečujezabezpečuje výživuvýživu kostíkostí atdatd..



PevnáPevná spojeníspojení kostíkostí::
VazivovéVazivové – je například spojení lebečních kostí
v mladším věku, kdy jsou jejich nerovné okraje spojeny
vazivem, tzv. švy, které později zkostnatí. Obdobně jsou
spojeny některé kosti pletence pánevního.

ChrupavčitéChrupavčité – spojení je například mezi žebry a hrudní
kostí.

KostěnýmKostěným spojenímspojením – vzniká srůstem kostí, je např,
vklínění zubů do čelisti, srůst lebečních kostí, pánevních
kostí apod.kostí apod.

VolnáVolná spojeníspojení kostíkostí::
Klouby - povrch kostí v kloubu je pokryt kloubní chrupavkou.
V kloubu se stýkají dvě ( jednoduchý kloub ) nebo více kostí (
složený kloub ). Konce všech kostí, které se v kloubu stýkají,
jsou uzavřeny ve vazivovém kloubním pouzdře. Uvnitř kloubu je
tenká vrstvička kloubního mazu přispívajícího k výživě
kloubních chrupavek



Kostru hlavy tvo ří:Kostru hlavy tvo ří: většinou ploché kosti, většina je jich spojena 
švy, pouze dolní čelist je připojena ke kosti spánkové volným kloubním 
spojením. Na lebce rozlišujeme část mozkovou a obličejovou.





Kostru trupu tvo ří:Kostru trupu tvo ří:
PáteřPáteř, kterou tvoří sedmsedm krčníchkrčních obratlůobratlů,

dvanáctdvanáct hrudních,hrudních, pětpět bederních,bederních, pětpět
křížovýchkřížových aa čtyřičtyři ažaž pětpět kostrčníchkostrčních obratlůobratlů..

HrudníkHrudník je tvořen dvanáctidvanácti žebryžebry, ty jsou
kloubně spojeny s obratly hrudní páteře. Ve
předu je sedmsedm párůpárů žeberžeber chrupavkouchrupavkou
spojenospojeno ss hrudníhrudní kostíkostí (( žebražebra pravápravá ),), třitři
párypáry sese chrupavčitěchrupavčitě připojujípřipojují kk předchozímupředchozímu
žebružebru (( žebražebra nepravánepravá )) aa dvadva párypáryžebružebru (( žebražebra nepravánepravá )) aa dvadva párypáry
jsoujsou volněvolně zakončenazakončena vv břišníbřišní stěněstěně (( žebražebra
volnávolná ))..



Kostru horní kon četiny tvo ří:Kostru horní kon četiny tvo ří:
Ramenní pletenecRamenní pletenec který je tvořen spojením klíční kostiklíční kosti, lopatkylopatky a kosti pažníkosti pažní. 
PředloktíPředloktí tvoří kost vřetennívřetenní a kost loketníkost loketní
Kosti rukyKosti ruky tvoří kosti zápěstní, záprstní kosti a články prstůkosti zápěstní, záprstní kosti a články prstů









Kostru dolní kon četiny tvo ří:Kostru dolní kon četiny tvo ří:

Pánevní pletenec který je tvořen páry kostí sedací, kyčelní, stydké a 
kostí stehenní.

Kost holenní a lýtková
Kostru nohy tvoří zánártní kosti, nártní kosti a články prstů











4.4. Svalová tká ňSvalová tká ň
HladkáHladká – řízena veget. nervstvem ( stěny cév, orgánů )řízena veget. nervstvem ( stěny cév, orgánů )

Příčně pruhovanáPříčně pruhovaná – řízena senzomotorickou oblastí řízena senzomotorickou oblastí –– ovladatelné vůlí ( kosterní ovladatelné vůlí ( kosterní 
svalstvo svalstvo -- >> 600 svalů )600 svalů )

Srdeční svalovina – řízena převodním systémem srdečnímřízena převodním systémem srdečním

PříčněPříčně pruhovanépruhované svalysvaly sese připojujípřipojují keke kostemkostem většinouvětšinou přespřes klouby,klouby, veve
kterýchkterých umožňujíumožňují pohybpohyb.. NesrovnatelněNesrovnatelně menšímenší početpočet svalůsvalů sese upínáupíná dodo
kůže,kůže, kk chrupavkámchrupavkám nebonebo kk vazivuvazivu..kůže,kůže, kk chrupavkámchrupavkám nebonebo kk vazivuvazivu..

Svaly rozdělujeme podle:Svaly rozdělujeme podle:
tvarutvaru – dlouhé, krátké, ploché, kruhové
funkcefunkce – ohýbače, natahovače atd.











5.5. Oběhový systémOběhový systém
Srdce ( epikard, myokard, endokard )

Cévy ( tepny, žíly, kapiláry )

Krev
Krvetvorné orgány 

• Slezina
• Kostní dřeň



OběhovýOběhový (( kardiovaskulárníkardiovaskulární )) systémsystém jeje jednímjedním zz životněživotně důležitýchdůležitých
systémůsystémů organismuorganismu.. JeJe nezbytnýnezbytný kk zajištěnízajištění přeměnypřeměny láteklátek veve všechvšech
tkáníchtkáních aa stálostistálosti vnitřníhovnitřního prostředíprostředí..

SrdceSrdce -- leží před páteří ve střední části hrudní dutiny, mediastinu, těsně za
spodní polovinou hrudní kostí nad bránicí. Srdce je uloženo asymetricky,
zhruba třetinou své hmoty vpravo a dvěma třetinami vlevo od střední čáry.
Je chráněno osrdečníkovým vakem ( perikardem ), což je vazivové pouzdro
s nepatrným množstvím tekutiny, která zajišťuje dokonalý skluz při
srdečním stahu. V perikardu se může při poranění stěny hrudní nebo srdce
hromadit krev ( tzv. srdeční tamponáda ), což má v důsledku těžkého
omezení stažlivosti srdce za následek ohrožení života.

StěnaStěna vlastníhovlastního srdcesrdce jeje složenasložena zeze t řítří vrstevvrstev::
Epikard je tenká, lesklá blána na povrchu srdce těsně pod perikardem
z vazivové a tukové tkáně
Myokard je střední, nejmohutnější srdeční vrstva z příčně pruhované
srdeční svaloviny, bohatě zásobena cévami, lymfatickými kapilárami a
nervy
Endokard nitroblána srdeční, tvoří výstelku srdečních dutin a významně se
podílí i na utváření srdečních chlopní

Přepážka (P/L) – Síně – Komory – Chlopně - Věnčité tepny





Srdce je úplně rozděleno souvislou přepážkou na
pravou a levou polovinu. Každá polovina je
rozdělena na dvě části, a to předsíň a komoru.
Předsíně a komory jsou široce propojeny
síňokomorovými otvory, opatřenými cípatými
chlopněmi. Mezi pravou předsíní a komorou je
chlopeň trojcípá, v levém srdci je chlopeň dvojcípá
neboli mitrální. Cípaté chlopně dovolují krvi proudit
z předsíní do komor, nikoli však opačně. Další
chlopně jsou při odstupu velkých cév z komor
srdečních: poloměsíčité chlopně aorty a plicnice se
uplatňují jako záklopky, které zabraňují zpětnému
toku krve do komor.toku krve do komor.

Srdce je prokrvováno množstvím kapilár, plněných ze
dvou věnčitých, koronárních tepen. Věnčité tepny
odstupují z aorty hned za aortální poloměsíčitou
chlopní. Je-li přívod krve do srdeční svaloviny
přerušen překážkou, může se nedostatečný přívod
kyslíku a živin projevit místní nedokrevností, která
může způsobit až odúmrtí srdečního svalu ( infarkt
myokardu ).





Převodní systém srdeční - tvoří speciální svalová vlákna, která
se svou stavbou liší od ostatní svaloviny srdce. Prvotní podnět pro srdeční stah vzniká
v sinusovémsinusovém uzluuzlu , který je uložen při ústí horní duté žíly. Odtud se vzruch šíří několika
svazky speciálních vláken po svalovině síní. V zadní části síňové přepážky je větší uzel
síňokomorová, z něhož vychází HisůvHisův svazeksvazek . Ten se dělá na pravé a levé TavarovoTavarovo
raménkoraménko . Pokračováním obou ramének jsou Purky ňovaPurky ňova vláknavlákna , která končí v myokardu
obou komor.



Tepny – rozvádějí krev ze srdce do celého těla. Ve velkém oběhu
vedou krev jasně červenou okysličenou. V malém oběhu
odvádějí plicní tepny z pravé komory odkysličenou krev do plic.
Stěna tepen je silná, pevná a pružná a tvoří ji tři vrstvy: vnitřní je
z vaziva s nesmáčivým povrchem, stření je z kruhovitě upravené
hladké svaloviny, povrchová vrstva je z řídkého vaziva,
spojujícího tepnu s okolím

Vlásečnice – neboli kapiláry tvoří velmi rozsáhlou síť. Představují
výměnnou plochu s možností přechodného uskladnění části krve
( rezerva organismu ). Jejich stěna je tvořena jednou vrstvou
plochých endotelových buněk, jimiž proniká kyslík a živiny do

Cévy ( tepny, žíly, kapiláry )

( rezerva organismu ). Jejich stěna je tvořena jednou vrstvou
plochých endotelových buněk, jimiž proniká kyslík a živiny do
tkání a z tkání zpět do krve oxid uhličitý a zplodiny látkové
přeměny.

Žíly – vedou krev dostředivě, do srdce. Ve velkém oběhu přivádějí
tmavou, odkysličenou krev z obvodu tělního do pravé předsíně,
v malém oběhu pak krev jasně červenou okysličenou v plicích do
levé předsíně.

Napětí cévních stěn je dáno napětím jejich hladké svaloviny. Hladká
svalovina cév je inervována sympatikem a parasympatikem.
Vzruchy vedení sympatikem působí zúžení, parasympatikem
naopak rozšíření.



NapětíNapětí cévníchcévních st ěnstěn jeje dánodáno nap ětímnapětím jejichjejich hladkéhladké svalovinysvaloviny.. HladkáHladká
svalovinasvalovina cévcév jeje inervovánainervována sympatikemsympatikem aa parasympatikemparasympatikem.. VzruchyVzruchy
vedenívedení sympatikemsympatikem p ůsobípůsobí zúžení,zúžení, parasympatikemparasympatikem naopaknaopak rozší řenírozší ření..



KrevníKrevní oběhoběh lze rozdělit na velkývelký ( tělní )
a malýmalý ( plicní ) oběh.

MalýMalý krevníkrevní oběhoběh začínázačíná vv pravépravé komořekomoře..
Odtud se žilní krev dostává do plicní tepny
( plicnice ) přes poloměsíčitou chlopeň a
jejími dvěma větvemi dále do levé a pravé
plíce. V plicích se žilní krev sytí kyslíkem a
vrací se čtyřmi plicními žilami do levé
srdeční předsíně. Odtud se krev bohatá na
kyslík dostává přes mitrální chlopeň do
levé komory. Z ní vstupuje krev
poloměsíčitou aortální chlopní aortou do
velkého krevního oběhu. Krev rozváděna
do všech tkání těla. Tkáně přijímají kyslík
a živiny z krve přes stěny vlásečnic a
odevzdávají zpět oxid uhličitý a zplodinyodevzdávají zpět oxid uhličitý a zplodiny
látkové výměny. Krev se tak stává krví
žilní, a drobnými žilkami a žílami, jež se
nakonec sbíhají ve dva žilní kmeny – horní
a dolní dutou žílu, vstupuje do pravé
předsíně.

DoDo velkéhovelkého krevníhokrevního oběhuoběhu je vřazen tzv.
vrátnicový ( portální ) oběh, který začíná
v kapilárních sítích nepárových orgánů
dutiny břišní. Zde jsou vstřebávány živiny
a krev jimi obohacená se sbírá do přítoků
vrátnicové žíly, jejíž kmen vstupuje do
jater a zde se postupně rozvětvuje.
Kapiláry pronikají jaterními lalůčky a
odevzdávají jaterním buňkám vstřebané
látky. Z jater potom krev odtéká jaterními
žilami do dolní duté žíly.







Krev - je červená, neprůhledná, vazká tekutina. Hlavní funkcí krve je
rozvádět v těle kyslík a odvádět oxid uhličitý. Obsahuje červené,
bílé krvinky a krevní destičky rozptýlené v krevní plazmě. Krev se
neustále obnovuje ( asi 50 ml denně ). Celkový objem krve je u
mužů cca 5 – 6 litrů u žen cca 4,5 litru.

Krevní plazma – je nažloutlá lehce zkalená část krve, neobsahující žádné buněčné
elementy. Má význam pro udržování stálého objemu krve, transport látek, stavění
krvácení a obranné reakce organismu.

BíléBílé krvinkykrvinky ( leukocyty ) – rozlišujeme několik druhů, tvorba jednotlivých druhů
leukocytů je různá, některé se tvoří v kostní dřeni, jiné v mízních uzlinách, slezině, ve
sliznicích trávícího a dýchacího ústrojí. Doba životnosti je různá, v závislosti na druhu
se pohybuje od několika hodin až do sta dní. Mají velký význam v obraně organismu
proti infekci. Mají schopnost pohybu a stravují mikroorganismy i jiné cizorodé částice,
které pronikly do organismu.

ČervenéČervené krvinkykrvinky ( erytrocyty ) – se tvoří v červené kostní dřeni, u dětí do
pátého roku věku ve dřeni všech kostí, u dospělého člověka přetrvává tvorba ve dřeni
obratlů, sterna, žeber, lopatek, pánve a lebky. Červená krvinka žije průměrně 120 dní.
Hlavním úkolem je přenos kyslíku a kysličníku uhličitého, ty se vážou na červené
krevní barvivo hemoglobin.



KrevKrev – transportní funkce, udržení homeostázy, obrana organizmutransportní funkce, udržení homeostázy, obrana organizmu

Objem krveObjem krve – 4,5 - 5,5 litru
( normovolemie, hypovolemie, hypervolemie- fyz.aktiv sportovci, těhotné )

ErytrocytyErytrocyty muži  4,3 - 5,3.1012 /l
ženy 3,8 - 4,8.1012 /l bez jádra, bikonkávní tvar

LeukocytyLeukocyty – několik druhů, obrana x infekci

TrombocytyTrombocyty – hemostáza – vazokonstrikce, adheze, agregace, TrombocytyTrombocyty – hemostáza – vazokonstrikce, adheze, agregace, 
hemokoagulace (fibrin)

HemoglobinHemoglobin
4 bílkovinné řetězce, každý obklopuje atom železa
Erytrocyt – 300 miliónů molekul hemoglobinu
Každá molekula může vázat 4 páry atomů kyslíku





KrevníKrevní skupinyskupiny jsoujsou genetickygeneticky podmíněnépodmíněné znakyznaky krevníchkrevních
elementů,elementů, kterékteré sese projevujíprojevují jakojako látkylátky schopnéschopné vyvolatvyvolat
vv organismuorganismu tvorbutvorbu protilátekprotilátek.. KrevníchKrevních skupinskupin jeje několik,několik,
nejdůležitějšínejdůležitější jsoujsou skupinyskupiny A,A, B,B, AB,AB, OO..



Krvetvorné orgány 
SlezinaSlezina

Kostní dřeňKostní dřeň



6.6. Dýchací ústrojíDýchací ústrojí

DýchacíDýchací soustavasoustava sloužíslouží kk vým ěněvým ěně kyslíkukyslíku aa oxiduoxidu
uhli čitéhouhli čitého..

DělímeDělíme jiji nana horníhorní cestycesty dýchacídýchací aa dolnídolní cestycesty dýchacídýchací..

K horním cestám dýchacím patří:
•• dutinadutina nosní,nosní, vv nižniž sese ohříváohřívá aa zvlhčujezvlhčuje vzduchvzduch
•• dutinadutina ústníústní
•• nosohltannosohltan –– jeje křižovatkoukřižovatkou trávicíhotrávicího aa dýchacíhodýchacího systémusystému

K dolním cestám dýchacím patří:
•• průdušniceprůdušnice
•• průduškyprůdušky –– pravápravá aa levá,levá, rozdvojenírozdvojení průdušniceprůdušnice sese nazývánazývá bifurkace,bifurkace, dvědvě hlavníhlavní

průduškyprůdušky sese dáledále dělídělí nana
•• průdušinkyprůdušinky –– posledníposlední řádřád průdušinekprůdušinek označujemeoznačujeme jakojako terminální,terminální, nana každoukaždou

terminálníterminální průdušinkuprůdušinku nasedánasedá hrozenhrozen plicníchplicních sklípkůsklípků..



PlícePlíce - jsou párovým orgánem, uloženým v dutině hrudní a rozděleným
dále na laloky. Pravá plíce má tři, levá plíce dva laloky. V plícních
sklípcích dochází přes tzv. alveolokapilární membránu k vlastní výměně
dýchacích plynů - zevní dýchání. Vnitřní dýchání je výměna kyslíku a
oxidu uhličitého mezi krví a buňkami tkání. Hlavními dýchacími svaly
jsou bránice a mezižeberní svaly.

PNO :



Zevní dýcháníZevní dýchání ( alveolokapilární membrána )

Vnitřní dýcháníVnitřní dýchání ( krev – tkáně )

Surfaktant  ( nedonošené děti Surfaktant  ( nedonošené děti –– neumí vyrobit )neumí vyrobit )



EpiglotisEpiglotis - hrtanová záklopkahrtanová záklopka
Epiglotitida je zánětlivé onemocnění
Původcem je bakterie
Předškolní věk, mezi 3 až 6 rokem







7.7. Trávící ústrojíTrávící ústrojí
Trávicí ústrojí umož ňuje p říjem potravy, její strávení a vst řebání látek zTrávicí ústrojí umož ňuje p říjem potravy, její strávení a vst řebání látek z ní ní 

uvoln ěných.uvoln ěných.

Součásti trávicího traktu:Součásti trávicího traktu:

Zuby - mají velký význam pro zpracování potravy kousáním, podílejí se rovněž na tvorbě 
hlásek při řeči

Jazyk - je svalový orgán, jehož hlavní uplatnění je při zpracování potravy a při tvorbě řeči. 
Na povrchu jazyka jsou uloženy chuťové pohárky a slinné žlázy.

HltanHltan - je společný trubicový oddíl dýchacích a polykacích cest, které se kříž, člení se do 
tří oddílů:
NosohltanNosohltan je nejprostornější část, do níž ústí Eustachova trubice spojující 
nosohltan s dutinou středního ucha
Ústní část hltanuÚstní část hltanu, v níž se úžina hltanová spojuje s dutinou ústní a kříží se 
cesty dýchací s cestou polykací
Hrtanová část hltanuHrtanová část hltanu je nejužší a přechází směrem dolů do hrtanu, vpředu je 
oddělena příklopkou hrtanovou od dýchacích cest.

Jícen - tvoří pokračování hltanu. Je to trubice dlouhá asi 25 cm, uložená před krční a 
hrudní páteří, prochází bránicí a ústí do žaludku. Svalovina jícnu vyvolává 
peristaltické pohyby, jimiž posunuje sousto do žaludku









Žaludek - jeje dutýdutý vakovitývakovitý orgánorgán oo obsahuobsahu 11,,55 ažaž 22 litrylitry.. SS jícnemjícnem sese spojujespojuje
vv úsekuúseku zvanémzvaném česločeslo.. NaNa opačnémopačném koncikonci jeje vrátník,vrátník, kterýmkterým trávicítrávicí trubicetrubice
pokračujepokračuje dodo dvanáctníkudvanáctníku.. TekutinyTekutiny procházejíprocházejí dodo dvanáctníkudvanáctníku rychlerychle.. PoPo
naplněnínaplnění tuhoutuhou stravoustravou zůstávázůstává žaludekžaludek asiasi 1515 –– 2020 minmin.. vv kliduklidu.. PotomPotom sese
objevujíobjevují peristalticképeristaltické pohyby,pohyby, kterékteré promíchajípromíchají žaludečnížaludeční šťávyšťávy ss potravoupotravou..
VyprazdňováníVyprazdňování žaludkužaludku jeje postupné,postupné, rytmickýmrytmickým uvolňovánímuvolňováním svěračesvěrače vrátníkuvrátníku..



TenkéTenké st řevostřevo - tvořítvoří nejdelšínejdelší oddíloddíl trávicítrávicí soustavysoustavy aa měříměří asiasi 33 –– 55 mm..
RozdělujeRozděluje sese dodo třítří oddílůoddílů::

DvanáctníkDvanáctník jeje asiasi 2525 –– 3030 cmcm dlouhýdlouhý aa ústíústí dodo nějněj společnýmspolečným vývodemvývodem žlučovodžlučovod aa slinivkaslinivka břišníbřišní

LačníkLačník tvořítvoří četnéčetné kličky,kličky, kterékteré jsoujsou uloženyuloženy převážněpřevážně vv levélevé horníhorní částičásti dutinydutiny břišníbřišní..

KyčelníkKyčelník jeje kratšíkratší aa jehojeho kličkykličky jsoujsou vícevíce vpravovpravo.. ÚstíÚstí dodo tlustéhotlustého střevastřeva vv pravépravé jámějámě kyčelníkyčelní..

HlavníHlavní funkcífunkcí tenkéhotenkého střevastřeva jeje konečnékonečné strávenístrávení potravypotravy aa vstřebávánívstřebávání živnýchživných
láteklátek.. ČetnéČetné výběžky,výběžky, zvanézvané klky,klky, zvětšujízvětšují slizničníslizniční vstřebávacívstřebávací plochuplochu ažaž nana 4040
mm33.. VstřebanéVstřebané živinyživiny jsoujsou zz klkůklků odváděnyodváděny krevnímikrevními aa míznímimízními cévamicévami..



TlustéTlusté st řevostřevo -- jeje dlouhédlouhé asiasi 11,,55 mm aa širokéširoké 55 –– 88 cmcm.. ObkružujeObkružuje masumasu kličekkliček
tenkéhotenkého střevastřeva aa lemujelemuje celýcelý obvodobvod dutinydutiny břišníbřišní.. DělíDělí sese nana::

SlepéSlepé st řevostřevo jeje slepěslepě zakončenázakončená vakovitávakovitá částčást tlustéhotlustého střevastřeva umístěnáumístěná podpod vyústěnímvyústěním tenkéhotenkého
střevastřeva dodo tlustéhotlustého vv pravépravé jámějámě kyčelníkyčelní.. TotoToto ústíústí jeje opatřenoopatřeno slizničníslizniční chlopní,chlopní, kterákterá bráníbrání překotnémupřekotnému
vyprazdňovánívyprazdňování kyčelníkukyčelníku dodo tlustéhotlustého střevastřeva aa zabraňujezabraňuje zpětnémuzpětnému návratunávratu.. ZZ dolníhodolního koncekonce slepéhoslepého
střevastřeva vybíhávybíhá červovitýčervovitý výběžekvýběžek dlouhýdlouhý asiasi 66 cmcm..

TračníkTračník jeje nejdelšímnejdelším úsekemúsekem tlustéhotlustého střevastřeva.. RozlišujemeRozlišujeme vzestupnývzestupný tračník,tračník, příčnýpříčný tračníktračník aa sestupnýsestupný
tračník,tračník, kterýkterý přecházípřechází vv esovitouesovitou kličkukličku.. TaTa vstupujevstupuje dodo konečníkukonečníku..

KonečníkKonečník sestupujesestupuje přepře kostíkostí křížovoukřížovou keke dnudnu pánevnímupánevnímu aa vyúsťujevyúsťuje nana povrchpovrch tlenítlení jakojako řitnířitní otvorotvor..
HorníHorní částčást jeje ampulovitěampulovitě rozšířenarozšířena aa hromadíhromadí sese vv níní stolicestolice..





SlinivkaSlinivka b řišníbřišní - jeje protáhláprotáhlá asiasi 2525 cmcm dlouhádlouhá žlázažláza uloženáuložená podpod žaludkemžaludkem aa
přirostlápřirostlá kk zadnízadní stěněstěně břišníbřišní.. NaNa slinivceslinivce rozlišujemerozlišujeme hlavu,hlavu, protáhléprotáhlé tělotělo aa
zúženýzúžený ocasocas.. DrobnýmiDrobnými vývody,vývody, kterékteré sese spojujíspojují veve žlučovod,žlučovod, vtékávtéká
pankreatickápankreatická šťávašťáva dodo dvanáctníkudvanáctníku.. JeJe toto zásaditázásaditá tekutina,tekutina, kterákterá štěpíštěpí
bílkoviny,bílkoviny, polysacharidypolysacharidy aa tukytuky.. SlinivkaSlinivka takétaké obsahujeobsahuje buňky,buňky, kterékteré tvořítvoří aa
přímopřímo dodo krvekrve dodávajídodávají inzulininzulin.. InzulinInzulin snižujesnižuje hladinuhladinu cukrucukru vv krevníkrevní plazměplazmě..



JátraJátra - jsoujsou uloženauložena podpod pravoupravou klenbouklenbou bráničníbrániční aa vážíváží zhrubazhruba 11,,55 kgkg.. DělíDělí sese nana
pravýpravý aa levýlevý laloklalok jaterníjaterní.. VrátnicovouVrátnicovou žiloužilou jeje přiváděnapřiváděna dodo jaterjater krevkrev sese všemivšemi
vstřebanýmivstřebanými živinamiživinami zz nepárovýchnepárových orgánůorgánů dutinydutiny břišníbřišní (( žaludku,žaludku, tenkéhotenkého aa
tlustéhotlustého střeva,střeva, slinivky,slinivky, slezinysleziny )).. NěkteréNěkteré zpracovanézpracované látkylátky sese zdezde ukládají,ukládají, jinéjiné
přecházejípřecházejí dodo krvekrve.. JátraJátra majímají takétaké detoxikačnídetoxikační účinek,účinek, zneškodňujízneškodňují některéněkteré
jedovatéjedovaté látkylátky..

ŽlučníkŽlučník - jeje uloženuložen nana spodníspodní straněstraně pravéhopravého jaterníhojaterního lalokulaloku.. SloužíSlouží jakojako
zásobárnazásobárna žluči,žluči, kterákterá sese veve žlučníkužlučníku neustáleneustále zahušťujezahušťuje aa vyprazdňujevyprazdňuje dodo
dvanáctníkudvanáctníku..



8.8. Vylučovací systémVylučovací systém
Slouží kSlouží k odstraňování odpadních látek zodstraňování odpadních látek z těla prostřednictvím moči. těla prostřednictvím moči. 

Tvoří jej ledviny a močové cesty.Tvoří jej ledviny a močové cesty.

LedvinaLedvina -- jeje párovýpárový močotvornýmočotvorný orgán,orgán, kterýkterý ležíleží připři zadnízadní stěněstěně dutinydutiny břišníbřišní zaza
pobřišnicípobřišnicí veve výšivýši prvníhoprvního ažaž třetíhotřetího bederníhobederního obratleobratle.. PovrchPovrch ledvinyledviny jeje krytkryt
vazivovýmvazivovým pouzdrem,pouzdrem, podpod nímžnímž jeje uloženauložena světlesvětle červenáčervená kůrakůra aa dáledále podpod níní
černošedáčernošedá dřeňdřeň.. DřeňDřeň jeje rozdělenarozdělena dodo pyramid,pyramid, jejíchžjejíchž hrotyhroty jsoujsou obrácenyobráceny
směremsměrem kk ledvinnéledvinné brancebrance.. NaNa hrotyhroty nasedajínasedají ledvinnéledvinné kalichy,kalichy, kterékteré sese spojujíspojují aa
vytvářejívytvářejí pánvičkupánvičku ledvinnou,ledvinnou, zz nížníž vycházívychází močovodmočovod.. MočMoč vv ledviněledvině filtrujefiltruje zz
krvekrve tzvtzv.. nefronnefron ,, kterýkterý jeje uloženuložen vv kůřekůře ledvinledvin..



MočovodMočovod -- tvořítvoří dvědvě tenkétenké trubicetrubice dlouhédlouhé asiasi 3030 cmcm ,, kterékteré ústíústí zz obouobou ledvinledvin dodo
močovéhomočového měchýřeměchýře.. MočMoč nevtékánevtéká dodo měchýřeměchýře vlastnívlastní vahouvahou aleale peristaltickýmiperistaltickými
pohybypohyby hladkéhladké svalovinysvaloviny močovodumočovodu..

MočovýMočový m ěchý řměchý ř -- sloužíslouží jakojako nádržkanádržka močimoči aa jeje uloženauložena vv malémalé pánvipánvi zaza stydkoustydkou
sponousponou.. UU mužemuže jeje podpod měchýřemměchýřem uloženauložena žlázažláza předstojnápředstojná (( prostataprostata )).. HlavníHlavní
stavebnístavební složkousložkou močovéhomočového měchýřeměchýře jeje silnásilná svalovina,svalovina, kterákterá sloužíslouží
kk vyprazdňovánívyprazdňování močemoče.. KapacitaKapacita močovéhomočového měchýřeměchýře jeje asiasi 750750 ml,ml, nucenínucení nana
močenímočení vznikávzniká uu dospěléhodospělého připři náplnináplni 250250 mlml..

MočováMočová trubicetrubice -- vycházívychází zz močovéhomočového měchýřeměchýře.. ŽenskáŽenská trubicetrubice jeje dlouhádlouhá 33--44 cmcm.. aa
vyúsťujevyúsťuje mezimezi malýmimalými stydkýmistydkými pyskypysky předpřed vchodemvchodem poševnímpoševním.. MužskáMužská trubicetrubice
jeje dlouhádlouhá asiasi 2020 cmcm aa vyúsťujevyúsťuje nana žaludužaludu pyjepyje..



9.9. KůžeKůže
Kůže tvoří pokrývku těla, její rozsah závisí na velikosti těla. Kůže tvoří pokrývku těla, její rozsah závisí na velikosti těla. 

Průměrně měří 1,5 Průměrně měří 1,5 –– 2 m2 m22. . 
Má funkci ochrannou, účastní se termoregulace, výměny látek a je orgánem recepce.Má funkci ochrannou, účastní se termoregulace, výměny látek a je orgánem recepce.

TvoříTvoří jiji::
pokožkapokožka –– skládáskládá sese zz mnohovstnatěmnohovstnatě uspořádanýchuspořádaných rohovatějícíchrohovatějících buněkbuněk
škáraškára –– jeje tvořenatvořena hustouhustou sítísítí vazivovýchvazivových vlákenvláken.. JsouJsou zdezde cévnícévní aa nervovénervové
pleteně,pleteně, četnéčetné žlázy,žlázy, chlupychlupy aa nehtynehty..
podkožnípodkožní vazivovazivo –– jeje tvořenotvořeno elastickýmelastickým vazivemvazivem ss velkýmivelkými oky,oky, veve kterýchkterýchpodkožnípodkožní vazivovazivo –– jeje tvořenotvořeno elastickýmelastickým vazivemvazivem ss velkýmivelkými oky,oky, veve kterýchkterých
jsoujsou tukovétukové buňkybuňky..
mazovémazové žlázyžlázy –– nacházejínacházejí sese všudevšude nana těletěle.. SS výjimkouvýjimkou dlanídlaní aa chodidelchodidel..
potnípotní žlázyžlázy –– největšínejvětší množstvímnožství jeje jichjich nana dlaníchdlaních aa ploskáchploskách nohounohou..
nehetnehet –– jeje uloženuložen vv nehtovémnehtovém lůžku,lůžku, kterékteré jeje ohraničenoohraničeno žlábkemžlábkem..
chlupychlupy –– primárníprimární (( uu ploduplodu ),), sekundárnísekundární (( vlasy,vlasy, řasyřasy ),), terciárníterciární (( vousy,vousy,
ochlupeníochlupení vv podpažípodpaží ))..
mléčnámléčná žlázažláza –– jeje největšínejvětší kožníkožní žlázoužlázou..





10. Pohlavní systém m ůže a ženy10. Pohlavní systém m ůže a ženy
Pohlavní systém muž ů

Slouží k tvorbě mužských pohlavních buněk a jejich zavedení do ženských pohlavních orgánů. Dělí se na
vnitřní ( varle,varle, nadvarle,nadvarle, chámovod,chámovod, semennésemenné váčky,váčky, prostataprostata aa močovámočová trubicetrubice ) a vnější ( pyjpyj aa šourekšourek ).

VarleVarle - je párový orgán vejčitého tvaru uležený v šourku. Ze zárodečných buněk se postupně vyvíjejí zralé
buňky, spermie. Ty postupují vývodnými cestami do nadvarlete. Spermie jsou buňky, které se skládají z
hlavičky, krčku a pohyblivého bičíku. Mužské žlázy dále produkují hormon testosteron, který ovlivňuje
rozvoj a růst pohlavních orgánů a vývoj druhotných pohlavních znaku ( ochlupení, stavbu kostry, výšku
hlasu apod. ).

NadvarleNadvarle - je útvar přirostlý k okraji varlete. Obsahuje množství kanálků, které navazují na chámovod.

ChámovodChámovod -ChámovodChámovod - je trubice dlouhá asi 40 cm, která se na zadní stěně močového měchýře kříží s močovodem.
V posledním úseku se spojuje s vývodem semenných váčků a jako vstřikovací trubička ústí do prostatické
části močové trubice.

SemennéSemenné vá čkyváčky - jsou párové žlázy, uložené na zadní straně močového měchýře. Produkují sekret, nezbytní
pro život a pohyblivost spermií.

PředstojnáPředstojná žlázažláza - je nepárový orgán velikosti kaštanu, je uložen pod močovým měchýřem Středem probíhá
močová trubice, do které vstupují oba vstřikovací kanálky s vývodem prostatických žlázek. Ty produkují
sekret, který má význam pro schopnost spermií oplodnit vajíčko.

PyjPyj – jeho velikost i tvar závisí na tom, zda je ve stavu ochablosti nebo ztopoření. Ztluštěný konec se nazývá
žalud, který je kryt předkožkou. Penis obsahuje tři topořivá tělíska do kterých je přiváděna krev. Při
zvýšeném přívodu krve do tělísek se celý orgán zvětšuje a ztužuje.

ŠourekŠourek - je kožní vak za pyjem, který je uvnitř rozdělen přepážkou na dvě poloviny. V každé polovině je po
jednou varleti a nadvarleti. Pomáhá udržovat stálou teplotu varlat, důležitou pro tvorbu spermií.





Ženské pohlavní ústrojíŽenské pohlavní ústrojí
Je zdrojem ženských pohlavních buněk, umožňuje jejich oplození a Je zdrojem ženských pohlavních buněk, umožňuje jejich oplození a 

zjišťuje vývoj vajíčka vzjišťuje vývoj vajíčka v nového jedince. nového jedince. 
Dělí se na vnitřní pohlavní orgány ( vaječník, vejcovod, děloha a pochva ) Dělí se na vnitřní pohlavní orgány ( vaječník, vejcovod, děloha a pochva ) 

a zevní ( vulva ).a zevní ( vulva ).

VaječníkVaječník - je párovou pohlavní žlázou, uloženou při boční stěně malé pánve.
V kůře dozrávají ženské pohlavní buňky, vajíčka. Ve 28 denních intervalech se
uvolňují zralá vajíčka střídavě z obou vaječníku. Tomuto pochodu se říká
ovulace a děje se od puberty do přechodu ( klimakteria ).ovulace a děje se od puberty do přechodu ( klimakteria ).

VejcovodVejcovod – je to trubice asi 13 cm dlouhá, kterou procházejí do dělohy vajíčka
uvolněná při ovulaci. K oplození vajíčka dochází již ve vejcovodu. Vajíčko je
pak posunováno do dělohy.

DělohaDěloha - je nepárový orgán hruškovitého tvaru je uložen v dutině malé pánve mezi
močovým měchýřem a konečníkem.

PochvaPochva - má podobu oploštělé trubice, dlouhé asi 8 cm. Vchod poševní je opatřen
slizniční řasou – panenskou blanou- která se při první souloži protrhává a po
porodu z ní zůstávají bradavčité zbytky.

VulvaVulva - je umístěna na dolním konci trupu pod spono stydkou. Tvoří ji velké malé

stydké pysky, poštěváček a předsíň poševní.





11. Smyslové ústrojí11. Smyslové ústrojí

KaždýKaždý organismusorganismus potřebujepotřebuje informaceinformace oo prostředíprostředí veve kterémkterém sese
pohybujepohybuje.. KK tomutomu sloužíslouží smyslovésmyslové orgány,orgány, kterékteré prostřednictvímprostřednictvím
speciálníchspeciálních smyslovýchsmyslových buněk,buněk, receptorů,receptorů, zachycujízachycují podnětypodněty
zz vnitřníhovnitřního nebonebo zevníhozevního prostředíprostředí.. ReceptoryReceptory dělímedělíme nana::

InteroreceptoryInteroreceptory – přijímají podněty z vlastního tělaInteroreceptoryInteroreceptory – přijímají podněty z vlastního těla

( např. rovnovážné ústrojí vnitřního ucha ).

ExteroreceptoryExteroreceptory – přijímají podněty ze zevního prostředí
( např. oko, ucho, chuťové pohárky ).



Oko - jakojako smyslovýsmyslový orgánorgán zrakuzraku zprostředkujezprostředkuje lidskémulidskému organismuorganismu
vnímánívnímání vizuálních,vizuálních, optickýchoptických informacíinformací zaza zevníhozevního prostředíprostředí.. OčníOční koulekoule
jeje uloženauložena vv očnici,očnici, kdekde jeje chráněnachráněna předpřed nárazynárazy tukovýmtukovým polštářempolštářem..

Je tvořena třemi vrstvami:Je tvořena třemi vrstvami:

zevní bělima
– je bílé barvy, neprůhledná, pevná a pomáhá udržovat tvar oka. Její oddíl 
vpředu je rohovkarohovka
– je bílé barvy, neprůhledná, pevná a pomáhá udržovat tvar oka. Její oddíl 
vpředu je rohovkarohovka

střední vrstva má tři části 
–– cévnatkacévnatka – obsahuje velké množství cév a zastává úlohu vyživovací
–– řasnatéřasnaté tělískotělísko – je pokračováním cévnatky směrem dopředu. Obsahuje

hladká svalová vlákna, na kterých je zavěšena čočka
–– duhovkaduhovka – je pokračováním řasnatého tělíska na přední straně oční koule a

má různou barvu podle množství pigmentu. Uprostřed je kruhový otvor,
zornice. Prostor za čočkou až k sítnici vyplňuje řídký rosolovitý sklivec.

vnit řní vrstvu tvoří sítnice 
– která obsahuje tyčinkytyčinky a čípkyčípky, což jsou vlastní světločivé buňky. 







UchoUcho - sdružuje ústrojí sluchovém které umožňuje vnímání zvuku, a ústrojí
rovnovážné, které umožňuje vnímání polohy a pohybu hlavy.

AnatomickyAnatomicky dělímedělíme uchoucho nana::

zevnízevní uchoucho – skládáskládá sese zz ušníhoušního boltceboltce aa zevníhozevního zvukovoduzvukovodu.. SloužíSlouží
kk zachycovánízachycování aa převáděnípřevádění zvukovýchzvukových vlnvln..

střednístřední uchoucho – jeje dutinadutina vv kostikosti spánkové,spánkové, oddělenáoddělená bubínkembubínkem odod zevníhozevního
zvukovoduzvukovodu.. VeVe střednímstředním uchuuchu jsoujsou třitři sluchovésluchové kůstkykůstky –– kladívko,kladívko, kovadlinkakovadlinka aa
třmínektřmínek –– jejichjejich vzájemnévzájemné kloubníkloubní spojeníspojení sloužíslouží kk přenosupřenosu zvukuzvuku.. VyrovnáváníVyrovnávání
tlakutlaku předpřed aa zaza bubínkembubínkem zabezpečujezabezpečuje EustachovaEustachova trubicetrubice..

vnit řnívnit řní uchoucho – jeje uloženouloženo vv dutináchdutinách kostikosti skalnískalní.. JeJe zdezde umístěnoumístěno vlastnívlastnívnit řnívnit řní uchoucho – jeje uloženouloženo vv dutináchdutinách kostikosti skalnískalní.. JeJe zdezde umístěnoumístěno vlastnívlastní
sluchovésluchové čidlo,čidlo, aa rovnovážnérovnovážné ústrojíústrojí..





ChuťovéChuťové ústrojíústrojí - je uloženo ve sliznici dutiny ústní,
převážně ve sliznici těla a kořene jazyka, a tvořeno
chuťovými pohárky, které se skládají z chuťových buněk.



ČichovéČichové ústrojíústrojí - jeje uloženouloženo veve sliznicisliznici horníhorní částičásti
dutinydutiny nosnínosní.. ČichovéČichové buňkybuňky přecházejípřecházejí přímopřímo
vv nervovánervová vlákna,vlákna, kterákterá sese spojujíspojují vv čichovýčichový nervnerv..

Kožní,Kožní, hloubkováhloubková aa útrobníútrobní čidlačidla -- jsoujsou rozloženarozložena
vv kůžikůži ii vv orgánechorgánech (( svaly,svaly, šlachy,šlachy, útrobyútroby )) celéhocelého tělatěla
aa majímají podobupodobu různýchrůzných hmatovýchhmatových tělísektělísek nebonebo
volnýchvolných nervovýchnervových zakončení,zakončení, sloužícíchsloužících kk vnímánívnímání
tlaku,tlaku, bolesti,bolesti, teplatepla aa chladu,chladu, polohypolohy aa napětínapětí svalů,svalů,
šlachšlach aa kloubůkloubů apodapod..



12. Nervový systém12. Nervový systém

CentrálníCentrální nervovýnervový systémsystém tvořítvoří mozekmozek aa míchamícha aa uloženuložen jeje vv kostěnémkostěném
obaluobalu (( mozekmozek vv lebce,lebce, míchamícha vv páteřnímpáteřním kanálukanálu )).. MozekMozek jeje chráněnchráněn
tvrdoutvrdou plenou,plenou, podpod níní jeje pavučnice,pavučnice, povrchpovrch mozkumozku jeje pokrytpokryt měkkouměkkou
plenouplenou.. MozekMozek ii míchamícha jsoujsou obklopenyobklopeny mozkomíšnímmozkomíšním mokemmokem..



Mozek - jeje tvořentvořen nana povrchupovrchu vrstvouvrstvou šedéšedé hmoty,hmoty, podpod níní jeje bílábílá hmotahmota..
MozkovéMozkové buňkybuňky jsoujsou velmivelmi citlivécitlivé nana nedostateknedostatek kyslíkukyslíku aa živin,živin,
zejménazejména glukózyglukózy.. MozekMozek jeje rozdělenrozdělen dodo několikaněkolika oddílůoddílů –– přednípřední
mozek,mozek, střednístřední mozek,mozek, mezimozek,mezimozek, mozečekmozeček aa prodlouženáprodloužená míchamícha..









MíchaMícha -- jeje pokračovánípokračování prodlouženéprodloužené míchymíchy aa dosahujedosahuje úrovněúrovně posledníhoposledního
hrudníhohrudního ažaž prvníhoprvního bederníhobederního obratleobratle.. NaNa rozdílrozdíl odod mozkumozku jeje šedášedá hmotahmota
uloženauložena uvnitřuvnitř míchymíchy aa zevnězevně obklopenaobklopena bíloubílou hmotouhmotou.. BílouBílou hmotuhmotu tvořítvoří
vzestupnévzestupné aa sestupnésestupné nervovénervové dráhy,dráhy, vedoucívedoucí informaceinformace dodo centracentra aa zz centracentra..

PřerušeníPřerušení míchymíchy sese projevíprojeví ztrátouztrátou citlivosticitlivosti aa hybnostihybnosti vv oblastechoblastech
zásobovanýchzásobovaných míšnímimíšními ko řenykořeny zz úsekuúseku míchymíchy podpod úrovníúrovní p řerušenípřerušení
(( úrazy,úrazy, infekce,infekce, nádorovénádorové onemocn ěníonemocn ění ))..

PeriferníPeriferní nervovýnervový systémsystém tvo řítvo ří::
•• hlavovéhlavové nervynervy –– vystupujívystupují zeze spodinyspodiny mozkumozku vv počtupočtu dvanáctidvanácti párůpárů•• hlavovéhlavové nervynervy –– vystupujívystupují zeze spodinyspodiny mozkumozku vv počtupočtu dvanáctidvanácti párůpárů
•• míšnímíšní nervynervy -- vystupujívystupují zz míchymíchy vv počtupočtu 3232 párůpárů
•• vegetativnívegetativní nervovýnervový systémsystém –– jeje nezávislýnezávislý nana lidskélidské vůlivůli.. TvoříTvoří jejjej sympatikussympatikus ,,

kterýkterý mámá obecněobecně budivý,budivý, alarmujícíalarmující aa akcelerujícíakcelerující vlivvliv aa parasympatikusparasympatikus ,, kterýkterý
jeje tlumivýtlumivý aa uklidňujícíuklidňující..





13. Látkové řízení organismu13. Látkové řízení organismu
ŽlázyŽlázy ss vnit řnívnit řní sekrecísekrecí zabezpečují prostřednictvím svých výměšků, hormonů, řízení

organismu. Hormony jsou žlázami vylučovány přímo do krevního oběhu. Krví se dostávají
k cílovým orgánům, které ovlivňují. Hormony lokální působí v bezprostředním okolí místa
vzniku, hormony systémové působí ve vzdálených místech.

HypofýzaHypofýza (( podv ěsekpodv ěsek mozkovýmozkový )) – nachází se na spodině mozku v jejím středu. Má dvě
části Adenohypfýza produkuje hormony, které ovlivňují produkci jiných hormonů.
Neurohypofýza produkuje hormony, které působí přímo na cílové tkáně.

ŠtítnáŠtítná žlázažláza – Produkuje kalcitonin, hormon ovlivňující hospodaření vápníku a jeho ukládání
v kostech a thyreoglobulin, řídící metabolismus a růst.v kostech a thyreoglobulin, řídící metabolismus a růst.

PříštitnáPříštitná t ělískatělíska – produkují parathormon, který reguluje metabolismus vápníku, jeho
uvolňování do krve.

SlinivkaSlinivka b řišníbřišní – kromě zevní sekrece, produkuje inzulin a glukagon, které regulují
metabolismus krevního curku.

NadledvinyNadledviny – produkují glukokortikoidy, mineralokortikoidy a katecholaminy ( adrenalin a
noradrenalin ). Katecholaminy regulují reakci organismu na akutní stres. Přímo ovlivňují
některé orgány.

PohlavníPohlavní žlázyžlázy – vaječníky produkují ženské pohlavní hormony estrogen a progesteron.
Varlata produkují mužské pohlavní hormony androgeny.




