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Predslov

V druhej učebnici biológie sa môžeš učiť o stavbe ľudského tela a  zdravej ži -
votospráve.

Si vo veku, keď už dokážeš pochopiť, prečo je zdravie pre človeka tou
najväčšou hodnotou. Zdravie neznamená len bezchybné fungovanie organizmu,
ale aj telesnú a duševnú harmóniu.

Ako sa dá dosiahnuť? Počas tvojho doterajšieho života to boli predovšetkým
rodičia, ktorí sa starali o to, aby si mal každý deň dostačujúce množstvo vhod-
ného jedla, nápojov, čisté prostredie a dostatok odpočinku. Na zlozvyky ťa upo-
zornili. Pomaly však budeš musieť sám rozhodovať o tom, čo je pre tvoj orga-
nizmus potrebné a čo zbytočné alebo škodlivé.

Musíš preto spoznať stavbu svojho tela, fungovanie jednotlivých orgánov a
podmienky, ktoré umožňujú, aby boli v rovnováhe nielen určité časti organizmu,
ale celý systém. To, že poznáš životné funkcie ešte neznamená, že budeš zdravo
žiť. To totiž treba chcieť!

Vedome si musíš vybrať medzi zdravými a škodlivými návykmi! Musíš sa
napríklad vyhnúť zdraviu škodlivým jedlám aj vtedy, ak práve tie najviac
obľubuješ. Musíš veľa oddychovať a spať, popritom však rôznymi spôsobmi
otužovať svoj organizmus. Musíš sa vyhýbať fajčeniu, užívaniu alkoholu a
rozhodne nemá zmysel siahnuť po povzbudzujúcich alebo omamných látkach!

Nie je to samozrejme ľahké, veď ani dospelé obyvateľstvo našej krajiny nežije
zdravo a aj tvoje bezprostredné prostredie je znečistené a plné nebezpečenstva.
Predsa sa však treba snažiť o zachovanie zdravia a vyhýbať sa chorobám!

Učebnica ti k tomu v mnohom poskytne pomoc. Časti písané drobnými pís-
menami sú informatívneho charakteru, rovnako aj údaje uvedené v tabuľkách.
Farebné obrázky pomáhajú pri pochopení toho, čo treba vedieť. Oplatí sa
zamyslieť nad úlohami uvedenými pri obrázkoch. Pri hľadaní jednotlivých častí
používaj predmetový register! Poznatky zo zdravovedy sme označili modrou far-
bou.

Pre úspešnejšie používanie učebnice zo série Biotéka sme zostavili aj pracov-
ný zošit a pracovné listy na ukončenie tematických celkov.

K úspešnej práci ti prajeme dobré zdravie!
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ĽUDSKÉ TELO A ZDRAVIE ÚVOD 7

ÚVOD
Ľudia sa narodia, dospejú, splodia potomkov, pomaly zostarnú a umrú. Počas kratšieho či
dlhšieho života vykonáva organizmus každého z nás v podstate tie isté životné funkcie, a pred-
sa nie sme celkom rovnakí. Napríklad ženy a muži nie sú rovnakí. Európania majú iný tvar očí
ako obyvatelia Ázie. Farba pokožky Ázijcov sa líši od pokožky Afričanov. Ľudia zo severnej
Európy sú vyšší ako z južnej. Proporcie tela mladých ľudí sú iné, ako proporcie dospelých.
Správanie starších ľudí sa tiež v mnohom odlišuje od správania mladých. Mohli by sme ešte
dlho vyratúvať, v čom sa ľudia navzájom líšia. Napriek týmto mnohým odlišnostiam však tvo-
ria ľudia jeden druh, uvedené rozdiely nie sú podstatné a iba odlišujú jedného človeka od
druhého. Ľudia patria k jednému druhu, lebo sa  rozmnožujú iba v jeho rámci, a majú špeci-
fické telesné a duševné funkcie, ktoré sú príznačné len pre človeka.

Človek rovnako ako ostatné živé tvory vie žiť len v interakcii s prostredím. Vzťah medzi
živými tvormi a ich prostredím je väčšinou vyvážený. Rastliny a zvieratá žijú tam, kde majú
primerané životné podmienky a svoje prostredie podstatne nemenia. Na rozdiel od nich ľudia
dokážu premeniť svoje prostredie tak, aby vytvorili pre seba čo priaznivejšie životné pod-
mienky. V priebehu tisícročí viedla činnosť jednotlivých generácií k takej premene životného
prostredia, že dnes vieme žiť vlastne už len v umelom prostredí.

K tomu, aby sme vedeli žiť v harmónii s prostredím, teda zdravo, musíme poznať stavbu
svoj ho tela, jednotlivé životné procesy a tie účinky prostredia, ktoré ovplyvňujú kvalitu nášho
živo ta. Musíme však vedieť aj to, že to, čo sa píše v odborných knihách o ľuďoch vo všeobec-
nosti, platí na jednotlivých ľudí len sčasti. V odbornej literatúre sa uvádzajú priemerné hod-
noty získané na základe údajov mnohých ľudí. Tieto sú v prípade jednotlivých osôb viac-menej
odlišné, lebo nie sme priemerní ľudia, ale navzájom dobre odlíšiteľní jedinci.
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ĽUDSKÉ TELO A ZDRAVIE STAVBA NÁŠHO TELA 9

Pohyby bábätka sa len postupne zladia natoľko, aby
dokázalo sedieť, stáť a chodiť. Malé deti sa naučia
samostatne jesť, vedome vyprázdňovať a hovoriť. U detí
začínajúcich školskú dochádzku začne výmena zubov a
len po dlhom čase sa vyvinie trvalý chrup. V tomto veku
sa vyvíja obranný systém organizmu pôsobiaci proti infek-
ciám. V tele detí v pubertálnom veku začne dozrievanie
pohlavných buniek. Obdobie mladosti sa vyznačuje tým,
že dospievajúci dosiahne telesné rozmery a proporcie
dospelého človeka a všetky vývinové procesy sa ukončia.

Od narodenia človeka po dokončenie jeho úplného
vývi nu uplynie viac ako dvadsať rokov. Napriek tomu sú
takmer všetky časti nášho tela vyvinuté a funkčné už pri
narodení. Máme hlavu, krk, trup, ruky, nohy, oči, uši a
ústa, vieme dýchať, plakať, sať a vyprázdňovať, čiže s tro-
chou pomoci sme schopní samostatného života. Vonkajšie
časti nášho tela sa predovšetkým počtom zhodujú s rov-
nakými časťami tela dospelých, iba ich rozmery sú iné
a naša vnútorná stavba sa tiež podstatne nelíši od vnú-
tornej stavby tela našich rodičov. 

STAVBA NÁŠHO TELA

Stavba tela detí a jeho fungovanie sa
v podstate zhoduje so stavbou
a fungovaním tela dospelých.

Stavba ľudského tela

organizmus orgánový systém orgán tkanivo a bunka

• Pomenuj podľa obrázku jednotlivé
časti ľudského tela!
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10 STAVBA NÁŠHO TELA ĽUDSKÉ TELO A ZDRAVIE

Máme kožu a pohybovú sústavu. Prijímanie
a premenu látok potrebných pre život vykonáva dýchacia
a tráviaca sústava, vylučovanie prebytočných látok pre-
vádza vylučovacia sústava a prepravu látok obehová
sústava. Potomkov môžeme splodiť prostredníctvom roz-
množovacej sústavy. Regulačná sústava zlaďuje – so
zreteľom aj na vplyvy vonkajšieho prostredia - všetky uve-
dené funkcie. Takto vytvárajú rôzne orgánové sústavy
nášho tela organizmus.

Orgány vytvárajú orgánové sústavy. Pľúca, žalúdok,
srdce, obličky, pečeň, oči, a mohli by sme ich ešte dlho
vyratúvať, sú orgány ľudského tela. Jednotlivé orgány
vykonávajú obvykle jednu funkciu. Výmena plynov pre-
bieha na vnútornom povrchu pľúc, žalúdok skladuje potra-
vu, ktorá sa dostane do tráviacej sústavy, srdce vháňa krv
do obehovej sústavy, obličky odstraňujú z krvi škodlivé
látky, pečeň produkuje žlč a oči zachytávajú svetelné pod-
nety z prostredia. Jednotlivé orgány plnia teda odlišné
funkcie.

Ak rozoberieme jednotlivé orgány, nájdeme v nich
v podstate štyri zložky, ktoré tvoria tieto štyri druhy tka-
nív: výstelkové tkanivo (epitel), spojivové tkanivo, svalové
tkanivo a nervové tkanivo. V biológii voláme tkanivom
bunky podobného tvaru a rovnakej funkcie spolu
s medzibunkovou hmotou. Medzi bunkami, respektíve
medzi bunkami a medzibunkovou hmotou je úzky vzťah,
jedna bez druhej nevedia fungovať.

Výstelkové tkanivo pokrýva vonkajší a vnútorný povrch nášho tela. Skladá sa pre-
dovšetkým z buniek, medzibunková hmota sa v ňom takmer nenachádza. Na základe tvaru
buniek, počtu bunkových vrstiev a funkcie buniek rozlišujeme viaceré druhy výstelkového tka-
niva

• Zisti, do ktorej orgánovej sústavy
patria označené orgány!

mozog

ústna
dutina prieduš

nica

pľúca

srdce

žalúdok

cievna
sústava

pohlavné
orgány

Ľudská koža – farebná mikrofotografia Stavba ľudskej kože – náčrt
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ĽUDSKÉ TELO A ZDRAVIE STAVBA NÁŠHO TELA 11

Jeden druh výstelkového tkaniva zrohovatie, druhý nie. Vonkajší povrch nášho tela pokrýva rohovatejúci
epitel. Epitel produkujúci sliz alebo hlien nezrohovatie. Takáto sliznica pokrýva ústnu dutinu. Naše pery sú
hranicou medzi rohovatejúcim a nerohovatejúcim viacvrstvovým epitelom.

Spojivové tkanivo tvorí kostru nášho organizmu. Tento druh tkaniva vytvára spoje medzi
orgánmi a vypĺňa aj medzery medzi nimi. Tkanivá plniace určité funkcie majú odlišnú stavbu.

Kubické kožné bunky – náčrtKubické kožné bunky – farebná mikrofotografia

Riasničkový cylindrický epitel –
farebná mikrofotografia

Riasničkový cylindrický epitel – náčrt

Riedke spojivové tkanivo –
farebná mikrofotografia

Husté spojivové tkanivo: šľachové tkanivo –
farebná mikrofotografia
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12 STAVBA NÁŠHO TELA ĽUDSKÉ TELO A ZDRAVIE

Ich spoločnou vlastnosťou je, že v nich je najviac medzibunkovej hmoty. Táto môže byť pevná
ako v kostiach, tvrdá, ale pružná ako v chrupavke, takmer nepretrhnuteľná ako v šľache, mäkká
a pružná ako v podkožnej vrstve či tekutá ako v krvi.

Aj tvar buniek spojivového tkaniva je v závislosti od ich funkcie vždy odlišný. Bunky kost-
ného tkaniva majú výbežky, bunky chrupavkového tkaniva sú okrúhle, vláknitá zložka
v šľachovom tkanive natoľko stlačí bunky, že v priereze vyzerajú ako hviezdy, bunky riedkeho
spojivového tkaniva sú nepravidelného tvaru a v krvi sa nachádzajú aj ploché diskovité, aj

Tukové tkanivo - farebná mikrofotografia Tukové tkanivo – náčrt

Chrupavkové tkanivo – farebná mikrofotografia Chrupavkové tkanivo – náčrt

Kostné tkanivo, prierez – farebná mikrofotografia Kostné tkanivo, prierez – náčrt
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ĽUDSKÉ TELO A ZDRAVIE STAVBA NÁŠHO TELA 13

 väčšie okrúhle bunky. V bunkách tukového tkaniva sa nahromadí toľko tuku, že sa bunkové
jadro vytlačí na okraj bunky.

Vo svalovom tkanive, podobne výstelkovému tkanivu, je málo medzibunkovej hmoty.
V tkanive kostrových svalov upínajúcich sa na kosti splýva viac druhov buniek. Svalové vlák-
na sú schopné stiahnuť a uvoľniť sa. Bunky hybných svalov vnútorných orgánov (napríklad
čriev) majú vretenovitý tvar a tvoria sieť. Svalové tkanivo nachádzajúce sa v srdci spája v sebe
vlastnosti kostrového svalstva a svalov vnútorných orgánov.

Priečne pruhované svalové tkanivo –
farebná mikrofotografia

Priečne pruhované svalové tkanivo – náčrt
A) pozdĺžny rez  B) priečny rez

Hladké svalové tkanivo –
farebná mikrofotografia

Hladké svalové tkanivo – náčrt
A) pozdĺžny rez  B) priečny rez

Pozdĺžny rez srdcového svalového tkaniva  –
farebná mikrofotografia

Pozdĺžny rez srdcového svalového tkaniva  – 
náčrt

A

A

B

B
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14 STAVBA NÁŠHO TELA ĽUDSKÉ TELO A ZDRAVIE

Bunky nervového tkaniva majú zvyčajne výbežky. Krátkymi výbežkami sa spájajú navzá-
jom a dlhými výbežkami sa dostávajú ku koži, svalom alebo k regulačnému centru.
V nervovom tkanive sa nachádzajú aj také bunky, ktoré slúžia na vyživovanie nervových bu -
niek a izolujú od seba dlhé výbežky.

Vzruchy prichádzajúce z vonkajšieho sveta alebo z vnútra orgánov prijímajú krátke výbežky nervových
buniek a telo bunky. Dlhé výbežky vedú vzruchy do ďalšej nervovej, svalovej alebo žľazovej bunky.

V jednotlivých tkanivách sú bunky rozmanitého tvaru a funkcie, predsa sa navzájom veľmi
podobajú. Každú pokrýva zvonka bunková blana (bunková membrána). Bunka udržuje kon-
takt so svojím prostredím cez bunkovú blanu, cez ňu prijíma a odovzdáva rôzne látky.
V bunkovej plazme, čo je rôsolovitá látka, sa popri rôznych bunkových orgánoch (organe-
lách) nachádza aj bunkové jadro. V bunkových orgánoch prebiehajú procesy látkovej preme-
ny. Bunkové jadro riadi funkcie bunkových orgánov a rozmnožovanie buniek.

Bunková blana je polopriepustná. To znamená, že drobné mole-
kuly a ióny prejdú cez ňu bez prekážky, ale pre látky s veľkými
molekulami je takmer nepriestupná. Bunkové orgány sú súčasťou
blanového systému pretkávajúceho bunkovú plazmu. V jednom sa
odohrávajú oxidačné procesy, v druhom sa tvoria látky, tretí
vylučuje z bunky látky. Stavba tohto vnútorného blanového systému
je veľmi podobná zloženiu bunkovej blany.

Pri ďalšom analyzovaní svojho tela sa dostaneme
k látkam nachádzajúcim sa v bunke. Zlúčeniny uhlíka
môžeme rozdeliť na štyri hlavné skupiny: bielkoviny,
tukovité látky (lipidy), uhľohydráty a nukleové kyseli-
ny. V týchto zlúčeninách sa viažu k sebe najmä uhlík,
kyslík, vodík a dusík, ale v niektorých sa nachádza aj
väčšie množstvo síry a fosforu. Pre život bunky sú ióny
anorganických zlúčenín rozpustných vo vode rovnako
dôležité, ako zlúčeniny uhlíka.

Nervové tkanivo – farebná mikrofotografia Nervové tkanivo – náčrt

Stavba bunky
1. bunková blana 2. bunkové jadro

3. bunková plazma 4. organely

1

2

3

4
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ĽUDSKÉ TELO A ZDRAVIE STAVBA NÁŠHO TELA 15

Okrem vymenovaných skupín zlúčenín sa v našich bunkách nachádzajú aj iné uhlíkové zlúčeniny.
Chemické regulačné látky, vitamíny, jednoduchšie či zložitejšie zlúčeniny vznikajúce v rámci procesu odbú-
ravania a stavby látok sú tiež stálymi zložkami našich buniek. V našom organizme sa okrem uvedených šies-
tich prvkov nachádzajú aj mnohé ďalšie. Neexistuje snáď taký prvok, ktorý by sa nedal čo len v minimálnom
množstve vykázať v našom tele.

OTÁZKY A ÚLOHY

• Čo je organizmus?

• Vymenuj orgánové sústavy!

• Akú  funkciu plnia jednotlivé orgánové sústavy?

• Z čoho sa skladajú orgánové sústavy?

• Čo je príznačné pre spojivové tkanivo?

• Čo je spoločnou vlastnosťou spojivového tkaniva?

• Čím sa líši stavba výstelkového a spojivového tkaniva?

• Ktoré spojivové tkanivo má tekutú medzibunkovú  hmotu?

• Porovnaj kostrové svaly a svalové tkanivá umožňujúce pohyb
vnútorných orgánov!

• Čo je príznačné pre nervové tkanivo?

• Nakresli bunku a pomenuj jej časti!

• Vymenuj tie skupiny zlúčenín, zo zložiek ktorých niektorú náj-
deme v každej bunke!

• Ktoré prvky sa nachádzajú v bunkách v najväčšom množstve?

• Tkanivá a bunky môžeme vidieť v mikroskope!

• Spoznaj jednotlivé časti mikrosko-
pu!

• Vykonaj jednoduché skúmania
pomocou mikroskopu!

• Porovnaj svoje pozorovania s mik -
roskopickými snímkami a nákres-
mi zobrazenými v učebnici!

Časti mikroskopu

okulár

objek-
tív

stolček

osvetlenie
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Živé tvory môžu žiť len v úzkom spojení so svojím pro-
stredím. Ak sú od neho úplne odlúčené, zahynú. Vieme
však zistiť, pokiaľ je živý tvor a kde začína jeho prostredie.
Znamená to, že na hranici organizmu a prostredia je
„deliaca čiara“, ktorá síce oddeľuje jedinca od jeho pro-
stredia, ale ho od neho úplne neizoluje, lež zabezpečuje
vzájomné pôsobenie jedinca a prostredia. Na tele človeka
je touto hranicou koža.

Koža chráni náš organizmus pred rozličnými škodlivý-
mi vplyvmi prostredia. Oslabuje rôzne žiarenia, bráni
vniknutiu choroboplodných mikroorganizmov, chráni
hlbšie vrstvy pred poranením, chemickými vplyvmi
a vysušením. Okrem toho sa v značnej miere podieľa na
udržiavaní tepelnej rovnováhy organizmu. Vylučuje rôzne
látky a iné dokáže prijať. Vníma rôzne zmeny vonkajšieho
sveta. Vo veľkej miere sa dokáže regenerovať. Tieto rôzno-
rodé funkcie vyplývajú zo stavby a vlastností stavebných
prvkov našej kože.

Kožu môžeme rozdeliť z hľadiska jej stavby a funkcie
na tri základné časti, ktoré sa dajú zreteľne rozlíšiť. Vonku,
na strane smerujúcej k prostrediu, je pokožka (epiderma),
pod ňou sa nachádza zamša a najhlbšie podkožie (podkož-
né väzivo). Hrúbka a vnútorná stavba týchto troch častí nie

NA HRANICI ORGANIZMU A PROSTREDIA:
KOŽA

15-20 % hmotnosti nášho tela tvorí
koža, jej plocha je približne 2 m2

Stavba kože

⎫
⎪
⎬
⎪
⎭
⎫
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎬
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎭
⎫
⎪
⎬
⎪
⎭

vlas, chlp

POKOŽKA

ZAMŠA

PODKOŽIE

vlasový, chlpový vačok 
(folikul)

bunky obsahujúce farbivo

mazová žľaza

kožné cievy

nervové zakončenia

potná žľaza

tukové bunky
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18 NA HRANICI ORGANIZMU A PROSTREDIA: KOŽA ĽUDSKÉ TELO A ZDRAVIE

je na jednotlivých miestach nášho tela úplne rovnaká,
dôvodom čoho je odlišná miera ich zaťaženia.

Takmer celá živá časť pokožky pozostáva z buniek,
ktoré sa v nej nachádzajú vo viacerých vrstvách. Úplne
vnútornú vrstvu tvoria bunky valcovitého tvaru, ktoré sú
prilepené tesne k sebe. Tieto bunky sa priebežne delia
a zvnútra vytláčajú skôr vzniknuté epitelové bunky. Ako
sa bunky blížia k vonkajšiemu svetu, sploštia sa a odumrú.
Epitelové bunky žijú od svojho vzniku po odumretie asi
tridsať dní. Odumreté bunky tvoria zrohovatenú vrstvu
pokožky. Táto vrstva sa stále opotrebúva, ale jej hrúbka sa
kvôli priebežne vznikajúcim a postupne odumierajúcim
epitelovým bunkám v podstate nemení.

Rohovina je zložitá látka bielkovinového charakteru odolná
proti poraneniam a slabým kyselinám. 

Rohovinová vrstva je na chodidlách a pätách oveľa hrubšia ako
inde. Od dlhodobého používania nástrojov môže dočasne zhrubnúť
aj na dlaniach a od nosenia úzkych topánok i na prstoch nôh. Táto
zhrubnutá zrohovatená vrstva sa nazýva otlak alebo mozoľ.

Nechty sú zrohovatené doštičky chrániace vonkajší povrch
posledných článkov prstov. Vznikajú rohovatením buniek nechtové-
ho lôžka a týždenne narastú zhruba o 1 mm. Dnes sa už prirodze-
ným spôsobom neopotrebúvajú v takejto miere, preto ich treba
z času na čas ostrihať.

Najhlbšia vrstva buniek produkuje hnedé kožné farbivo
- pigment. Množstvo pigmentu je odlišné, závisí od ľud -
skej rasy a miery slnečného žiarenia. Pri opaľovaní sa koža
zhnedne, lebo sa kožné farbivo v spodných bunkách epite-
lu rozmnoží. Vlyvom trvalého a silného slnečného žiare-
nia sa zrnká pigmentu objavia aj vo viacerých vrstvách
buniek. Chránia organizmus pred škodlivými účinkami
ultrafialového (skrátene UV) žiarenia, lebo nadmerné opa-
ľovanie sa alebo používanie solária nie je v žiadnom prí-
pade zdravé. Koža zohráva teda významnú úlohu aj pri
ochrane nášho organizmu pred žiarením.

V pokožke nie sú cievy, epitelové bunky získavajú výživu zo
zamše. Bunky, ktoré sa nachádzajú medzi priebežne sa deliacimi
a odumretými vrstvami, nie sú tesne spojené, preto sa výživné látky
môžu v medzerách medzi bunkami voľne pohybovať.

Medzi bunkami spojivového tkaniva zamše je veľa ten -
ších a hrubších vlákien. Táto sieť vlákien robí kožu ohyb-
nou, pružnou a odolnou proti ťahu, tlaku a roztrhnutiu.

Povrch pokožky a zamše nie je na spojení hladký.
Nachádzajú sa na nich vzájomne sa prelínajúce výčnelky,

V pokožke človeka s bielou pleťou je
málo pigmentu

Žltá pleť získava svoju 
charakteristickú farbu od pigmentu

nahromadeného v pokožke
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v dôsledku čoho obe vrstvy priliehajú k sebe na väčšej
ploche a pevnejšie.

Reliéf zamše na bruškách prstov je usporiadaný do dlhých reťaz-
cov, čím vzniká špecifický, oblúkovitý, slimákovitý, slučkový alebo
dvojslučkový vzor. Obrazce papilárnych línií sú pre jedinca natoľko
charakteristické, že sa odtlačky prstov môžu použiť aj na jeho iden-
tifikáciu. 

V zamši sa nachádza veľké množstvo nervových
zakončení a ciev. Celá zamša je pretkaná sieťou ciev ten-
kých ako vlas. Množstvo krvi, ktorá cez ne prúdi, ovplyv-
ňuje, koľko tepla môže človek odovzdať cez kožu okoliu.
Keď sú cievy rozšírené, človek sčervená, lebo v nich prúdi
veľa krvi. V blízkosti povrchu tela krv uvoľní v tele pro-
dukované teplo a tým ochladzuje organizmus. V chlade sa
cievy zúžia, v pokožke prúdi málo krvi, preto môže unik-
núť len málo telesného tepla. Vonkajšiu teplotu vnímajú
nervové zakončenia, tzv. receptory tepla. Teplo dráždi iné
nervové zakončenia a chlad tiež iné. Koža vníma tlak,
ťahanie, hladkanie, šteklenie aj bolesť. Nervové zakonče-
nia vnímajúce bolesť sa nachádzajú v pokožke, ostatné
v zamši.

Jednotlivé typy senzitívnych nervových zakončení sa nevyskytu-
jú v koži v rovnakej hustote. V bruškách prstov je napríklad trikrát
viac receptorov tepla ako receptorov chladu, na predlaktí je však
pomer opačný. Na zápästí pod dlaňou je oveľa menej receptorov
tlaku (dotyku), ako v končekoch prstov. Aj to je všeobecne známe,
že na šteklenie nie sme na každej časti tela rovnako citliví. 

Podľa miesta výskytu by sme si mohli myslieť, že vlasy
a chlpy, mazové žľazy a potné žľazy sú tiež časťou zamše,
tieto sú však súčasťou tej časti pokožky, ktorá prečnieva do
zamše. Vlasy a chlpy nájdeme na svojom tele takmer
všade. Vlasy a chlpy sa vyvíjajú vo vlasových (chlpových)
vačkoch (folikulách). Do nich vyúsťujú mazové žľazy
a folikuly vyvádzajú na povrch ich výlučky. Maz sa na
povrchu vpíja do zrohovatenej vrstvy kože, čím zabraňuje
vysušeniu a praskaniu kože. Mastný výlučok súčasne sťa-
žuje vniknutie choroboplodných mikroorganizmov.

Materiál vlasov a chlpov je zväčša rohovina, ktorá vzniká zro-
hovatením zvláštnych epitelových buniek nachádzajúcich sa vo vla-
sových a chlpových cibuľkách (fotikuloch). Stavba vlasu pripomína
do seba zasunuté rúrky. Od množstva farbiva (pigmentu) medzi
vrstvami závisí, či má niekto plavé (blond), hnedé, čierne alebo
hrdzavé vlasy. Vo vlasoch šedivých ľudí chýba pigment. Ak
vlasový/chlpový vačok nie je rovný, ale oblúkovitý a prierez vlasu
nie je úplne kruhový, vlas kučeravie.

Hnedá pleť bohatá na pigment chráni
pred silným slnečným žiarením

Obrázok znázorňuje typický reliéf
zamše na brušku prsta

Pleť ľudí s hrdzavými vlasmi je často
veľmi biela, pehavá a citlivá
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Chlpy a vlasy narastú za deň takmer o pol milimetra
a prirodzeným spôsobom sa vymieňajú. Za 5 – 15 rokov každý vlas
vypadne, ale ak vlasová cibuľka zostáva nepoškodená, namiesto
neho vyrastie ďalší. 

Potné žľazy sú kanáliky vystlaté epitelovými bunkami,
ktoré siahajú po spodnú časť zamše. Tá časť kanálikov,
v ktorých sa tvorí výlučok sa stočí a takto vzniknuté klbko
obklopia cievy nachádzajúce sa v zamši. V tejto časti sa
tvorí pot, ktorí ústi cez dlhý vývod na povrch. Pot je ried-
ky, mierne kyslý a slaný vodný roztok rôznych látok.
Produkuje sa priebežne, ale jeho množstvo veľmi ovplyv-
ňuje teplota tela. Vo veľkej horúčave, pri namáhavom zaťa-
žení alebo v horúčkovom stave môže množstvo potu
dosiahnuť aj viacnásobok normálneho množstva.
Odparením tekutiny dochádza k odvádzaniu tepla, pot je
teda spolu s krvou v cievach zamše dôležitou časťou tepel-
nej regulácie nášho organizmu. Pot udržiava kožu vlhkú
a hebkú, kyslosť potu bráni rozmnoženiu choroboplod-
ných mikroorganizmov. 

Na našom tele snáď nie je také miesto, kde by neboli potné
žľazy. Celkom ich je okolo 2 miliónov. Najviac potných žliaz sa
nachádza na dlaniach, chodidlách, v podpazuší a v iných záhyboch.
Na každom milimetri štvorcovom ich môže byť aj 10. V bežných
podmienkach  toto veľké množstvo žliaz vyprodukuje 0,5 – 1 liter
potu. Pri nadmernom potení sa z nášho tela vylúči veľké množstvo
kuchynskej soli. Ak doplníme len odparenú vodu, budeme čoraz
smädnejší, budeme stále viac piť, až dôjde k narušeniu rovnováhy
solí v organizme. Preto je pri intenzívnom potení správne prijímať
tekutiny bohaté na minerálne látky.

Podkožie (podkožné väzivo) je najhlbšia vrstva kože.
Nachádza sa v nej sieť hrubých vlákien obopínajúca tuko-
vé bunky. Pomer vlákien a tukových buniek je na jednotli-
vých častiach nášho tela odlišný. Od veľkého množstva
tukových buniek môže byť podkožie na niektorých mies-
tach, napríklad na brušnej stene či stehnách, aj o niekoľko
centimetrov hrubšie ako inde. Na nose alebo na ušných
lalokoch sa tuk medzi vláknami takmer nenachádza, preto
je tu podkožie hrubé sotva niekoľko milimetrov. Tuk
obsiahnutý v podkoží chráni hlbšie tkanivá pred tlakom
a úderom ako vankúš, pričom slúži ako tepelný izolátor a
chráni aj teplo nášho tela. Táto vrstva slúži zároveň ako
zásobáreň tukov.

Nielen vonkajší povrch nášho tela prichádza do styku
s vonkajším prostredím, ale aj vývodné úseky dýchacích
ciest, tráviaceho traktu, vylučovacej a rozmnožovacej

V šedivých vlasoch sa skončila tvorba
pigmentu

Kučeravé vlasy bývajú často tmavé a
vyskytujú sa spolu s tmavšou farbou

pleti

Plavé vlasy bývajú väčšinou rovné
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sústavy. Na ich povrchu je teda tiež oddeľovacia vrstva,
ktorá chráni organizmus pred vonkajšími vplyvmi, ale
zároveň umožňuje ich vzájomné pôsobenie. Touto oddeľo-
vacou vrstvou je sliznica. Na strane smerujúcej k von kaj -
šiemu svetu sa skladá z výstelkového tkaniva produkujú-
ceho sliz (alebo hlien), pod ktorým sa nachádza viac či
menej spojivového tkaniva. Stavba sliznice je podobná
koži, ale sliznica je vždy tenšia a jej výstelkové tkanivo
nikdy nezrohovatie.

Zdravie – choroba

Koža plní mnoho rôznych funkcií a je prvou obran-
nou líniou nášho organizmu. Ochrana jej celistvosti je
dôležitá pre naše zdravia. Koža sa nám stále obnovu-
je, tým sa priebežne čistí, čo ale nestačí na to, aby sme
vyzerali kultúrne. Kožu musíme udržiavať čistú tak, aby
sa zachovala jej obranyschopnosť. Studená voda osvie-
žuje telo a otužuje cievy v zamši, ale iba slabo rozpúšťa
mastné nečistoty. Pozor si treba dávať však v prípade
umývania sa teplou vodou a mydlom. Teplá voda odstra-
ňuje ochrannú vrstvu, ktorá vznikla z potu a mazu
a mydlo s alkalickým účinkom uvoľňuje zrohovatenú
vrstvu. Ak sa k tomu pridruží aj trenie a drhnutie, pokož-
ka stratí obranyschopnosť a choroboplodné organizmy
môžu takmer bez prekážky vniknúť do nášho organizmu. 

Neželané ochlpenie si odstraňujú pomocou rôznych príprav-
kov predovšetkým ženy. Tieto prípravky rozpúšťajú hmotu rohovi-
ny, preto neodstraňujú len chlpy, ale stenčujú aj zrohovatenú
vrstvu kože, čím sa znižuje ochranný účinok pokožky.

Pri opaľovaní na silnom slnku sa stáva, že sa spálime.
V takomto prípade pokožka sčervená, vytvoria sa nej pľuzgiere
a zošúpe sa. Zošúpaná vrstva kože je pokožka oddelená od zamše.

Atmosféra Zeme už na mnohých miestach nedokáže vyfiltro-
vať veľkú časť ultrafialového žiarenia, preto sa podľa možnosti
vyhnime dlhšiemu pobytu na páliacom slnku s obnaženými časťa-
mi tela. 

V pubertálnom veku dochádza v kožných žľazách
k zvýšenej produkcii výlučkov. Rozkladné produkty
(metabolity) týchto výlučkov nepríjemne zapáchajú.
V takýchto prípadoch je účelné používať nedráždivé
dezodoranty a telové zásypy. Aj uhrovitá a vyrážková
pokožka je dôsledok tejto nadmernej funkcie.

Sprchovanie čistí a osviežuje kožu

Puberta je ťažká...
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Kozmetické prípravky

Ošetrovať ju možno len s primeranou odbornosťou,
lebo inak  môžeme pokožku poškodiť. Sú ľudia, ktorí
nemajú príliš mastnú pokožku, ba naopak, suchú, preto
zrohovatená vrstva v ich prípade ľahko praská, čím sa
narúša prvá obranná línia. Týmto ľuďom sa dlhý horúci
kúpeľ s použitím silného mydla obzvlášť neodporúča.
Vhodnejšie pre nich je sprchovanie a po osobnej hygie-
ne je účelné použiť kozmetické prípravky zvyšujúce
mastnotu kože. Pomocou vhodných hydratačných kré-
mov a telových mliek môžeme nahradiť nielen chýbajú-
cu mastnotu kože, ale vrátiť jej stratenú vlhkosť, nakoľko
epitel je schopný vstrebať rôzne látky.

Vďaka týmto rozmanitým obranným funkciám
pokožka len zriedka ochorie zvonka. Hubové infekcie
však môžu cez túto obrannú líniu preraziť. Najlepšou
obranou proti infekciám je hygiena a dôkladné utretie
kože dosucha. Kožná zmena môže byť príznakom ocho-
renia prebiehajúceho v organizme. Lekári vedia
z takýchto príznakov usúdiť, o aké ochorenie ide.

V dôsledku silnejšieho mechanického zaťaženia sa pokožka
oddelí od zamše, do medzere začne presakovať tkanivová tekutina
a vznikne pľuzgier. Ak sa pokožka tak oddelí od zamše, že sa
v nej porušia cievy a do medzery sa dostane krv, vznikne krvavý
pľuzgier. Krvná podliatina vznikne vtedy, ak sa následkom úderu
alebo tlaku rozšíri v tkanive zamše krv vytekajúca z ciev, ktoré ju
pretkávajú.

Čistá, zdravá pokoža krášli

Koža mladých v pubertálnom veku je často uhrovitá a vyrážková

• Prezri si celý rad obrázkov a sformuluj: čo je akné (uhor) a čo je vyrážka? Ako chrániš svoju pokožku
pred týmito zmenami?

mazová
žľaza

zdravý
vlasový,
chlpový
vačok

akné
(uhor)

zapálené
tkanivo

hnis

stagnujúci
maz
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OTÁZKY A ÚLOHY

• Ktorý orgán oddeľuje naše telo od vonkajšieho prostredia?

• Čo je príznačné pre stavbu kože?

• Kde sa v koži nachádza výstelkové tkanivo?

• Kde sa v koži nachádza spojivové tkanivo? 

• Kde sa v koži nachádza tukové tkanivo? 

• Pred čím chráni zrohovatená vrstva kože a čo ju pokrýva?

• Kde sa v koži nachádzajú potné a mazové žľazy?

• V ktorom tkanive sú potné a mazové žľazy?

• Ako chráni koža pred slnečným žiarením?

• Čo robí kožu ohybnou a pružnou?

• Odkiaľ získavajú živé bunky pokožky výživné látky?

• Aké podnety zachytáva koža?

• Ako ochladzuje pot?

• Akú inú funkciu má pot okrem ochladzovania organizmu?

• Kde sú v koži cievy?

• Pred čím chráni podkožie?

• Kde sa vyskytuje v našom tele sliznica?

• V čom sa líši výstelkové tkanivo kože a sliznice?

• Ako chrániš zdravie svojej kože?

• Ako možno otužovať kožu?

• Aké sú kvalitné hygienické prípravky?

• Prečo je umývanie sa horúcou vodou a silným mydlom
škodlivé?

• Ako sa môžeme pri vode vyhnúť spáleniu pokožky?

Pokožka pred opaľovaním a po opaľovaní Aj v soláriu si musíme pokožku chrániť

Pri vode sa oplatí vhodne obliecť proti
silnému slnečnému žiareniu

Nadmerné slnenie zničí kožu
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Keď ideme, hovoríme, píšeme alebo sa načiahneme pre
pohár vody, očividne sa pohybujeme. Keď vypijeme pohár
vody, časť našich vnútorných orgánov sa tiež citeľne hýbe.
Vdych a výdych je výsledkom pohybu našej hrude. Na
základe pulzovania ciev môžeme usudzovať na pohyb
srdca. V našom organizme však neprebiehajú len viditeľ-
né pohyby. V každej bunke nášho tela prúdi bunková plaz-
ma a prenášajú sa látky, z ktorých pozostáva naše telo.
Z premeny týchto látok pochádza energia potrebná na
všetky pohyby.

Pohyb našich končatín, čriev a srdca umožňujú svaly.
Svaly na lebke, krku, trupe a končatinách sú kostrové
svaly. V stenách čriev, ciev a žíl sú hladké svaly. V srdci
sa nachádza srdcový sval, ktorý je odlišný od predošlých
dvoch.

Väčšina kostrových svalov sa pripája ku kostiam, tieto
svaly hýbu kosťami. Napríklad, druhý koniec svalu začína-
júceho na predlaktí sa upína na niektorý článok prsta a keď
sa sval stiahne, prst sa pohne. Svaly sú schopné stiahnuť
alebo uvoľniť sa, preto sú pre pohyb kostí potrebné aspoň
dva. Jeden je ohýbací sval, čiže ohýbač a druhý napínací
sval, čiže napínač, ktorý vykonáva pohyb opačným sme-
rom.

VŠETKO SA NÁM HÝBE: POHYB

Kostrové svaly hýbu kosťami. 
Pri ohnutí paže sa ohýbač stiahne

a napínač uvoľní.

• Napni pažu! V akom stave je napí-
nač a v akom ohýbač?

Stavba kostrových svalov

ohýbač

napínač

sval svalový snopec svalové vlákno svalové vlákenko
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Svalová sústava môže tvoriť viac ako 30 % našej telesnej hmotnosti

• Preštuduj si obrázok! Skús nájsť označené svaly na svojom tele! Zisti, ktorý sval akú činnosť vykonáva!

čelový sval

kývač hlavy

dvojhlavý sval ramena

priamy brušný sval 

ohýbač predlaktia

(mimické) tvárové svaly

trojhlavý ramenný sval

napínacie svaly ruky

štvorhlavý stehnový sval 

vystierač prstov nohy

trojhlavý lýtkový sval

krajčírsky sval

šikmý sval brucha

predný pílovitý sval

prsný sval

deltový sval
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Priečne pruhovaný sval reaguje na podnet tak, že sa
stiahne, potom uvoľní. Tento svalový zašklb prebehne za
desatinu sekundy. Na opätovné podnety primeranej inten-
zity sa sval trvalo stiahne.

Namáhanie má často za následok, že vo svalových vláknach
dôjde k nedostatku kyslíka. V takomto prípade sa vo svale nahro-
madí kyselina mliečna. Veľké množstvo kyseliny mliečnej dráždi
voľné nervové zakončenia vo svale, čo pociťujeme ako svalovú
horúčku. Svalová horúčka sa dá ľahkým pohybom pomerne rýchlo
odstrániť.

Zhruba dvadsať percent chemickej energie uvoľňujúcej sa
vo svaloch sa mení na mechanickú prácu, ostatná sa mení na tepel-
nú energiu. Svaly človeka sa sťahujú silou priemerne 100 N/cm2.
To znamená, že sval s prierezom 10 m2 je schopný vyvinúť silu až
1000 N.

Svaly pokračujú šľachami. Šľachy pozostávajú z veľmi
silného spojivového a šľachového tkaniva. Šľachy sa veľmi
pevne pripájajú ku kosti a svalu.

Pri zášklbe svalu sa sval na jediný
podnet stiahne, potom sa uvoľní

podnet

čas

m
ie

ra
 s

ťa
hu

Ak sval zasahujú vzruchy v rýchlom slede za sebou, dôjde k jeho
trvalému stiahnutiu

Väčšinu orgánu, ktorý v každodennom živote nazývame mäsom, tvorí svalové tkanivo. Jeho objem je
veľmi veľký a tvorí jednu tretinu telesnej hmotnosti priemerného človeka, u športovcov s vyvinutým svalstvom
môže dosiahnuť aj polovicu ich telesnej váhy.

Svaly obaľuje zvonka väzivový obal. Je tvorený blanami zo spojivového tkaniva, v ktorých
sa nachádzajú cievy prenášajúce látky potrebné pre činnosť svalov, respektíve nervy, ktoré slú-
žia na prenos podnetov vyvolávajúcich sťahy. Vo svalových vlákenkách tvoriacich svaly sa
striedajú úseky s rozdielnou svetelnou lomivosťou. Tieto podmieňujú v obraze svetelného
mikroskopu priečne pruhovanie, preto voláme kostrové svaly priečne pruhovanými svalmi.

V priečne pruhovanom svalovom tkanive sa nachádzajú svalové vlákna, ktoré sa zlúčili z mnohých buniek.
Na povrchu vlákien sú bunkové jadrá, vo vnútri sú súbežne usporiadané svalové vlákenká. Svalové vlákenká sú
zložené z rôznych bielkovinových molekúl. Tieto sú schopné zosúvať sa medzi seba a tým sa sval skracuje.

m
ie

ra
 s

ťa
hu

vzruchy

čas

Svaly predlaktia sa na kosti, 
podobne ako ostatné svaly, 

upínajú šľachami
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Dlhé šľachy, najmä tie, ktoré sa tiah-
nu bezprostredne nad kosťami, ako
napríklad šľachy ohýbačov prstov,
pokrýva šľachová pošva. V šľachovej
pošve sa nachádza tekutina, ktorá napo-
máha hladký pohyb šľachy. Zápal šľa-
chovej pošvy je veľmi bolestivý. Môže
k nemu dôjsť v dôsledku námahy alebo
infekcie rany.

Tvárové svaly nehýbu kosťami. Sú
prichytené k tvárovej koži a vytvárajú
výraz tváre. Z pohybu týchto svalov
vzniká hra tváre, čiže mimika. 

Pri pohyblivých spojeniach
kostí sú kĺby. Kosti sa v kĺboch
bezprostredne nedotýkajú, lebo
ich povrch pokrýva chrupavka.
Chrupavka je veľmi pružná
a hladká, preto je pohyb rovno-
merný a kĺb zaťažiteľný. Chru -
pavku styčných plôch kostí ob -
klopuje pevné, vláknité kĺbové
puzdro. Kĺbové puzdro spája kosti
po obvode ich styčných plôch
a produkuje kĺbové mazivo znižu-
júce trenie. Puzdro veľmi namá-
haných kĺbov je zvonku spevnené
aj väzmi. 

V kĺboch (po maďarsky sa nazývajú aj „forgó“) je povrch jednej chrupavky obvykle vypuklý, druhý
vyhĺbený. Kĺbová hlavica zapadá do kĺbovej jamky (nazýva sa aj „vápa“) a obe spolu určujú, akým smerom
a v akej miere umožňuje kĺb pohyb kostí. V ramennom a bedrovom kĺbe sa rameno a stehno môže pohybovať
všetkými smermi, kĺb zápästia umožňuje pohyb dvomi smermi: ohýbanie a napnutie ruky, respektíve jej ohnu-
tie doprava a doľava. Články prstov sa môžu hýbať len okolo jednej osi. 

Typy kĺbov

Stavba kĺbu
A) Röntgenová snímka kolenného kĺbu

B) Kĺb pokrývajú kĺbové väzy
C) Štruktúra kĺbu:

1. rozšírené konce kostí 
2. kĺbová chrupavka

3. kĺbové puzdro a kĺbový maz
4. kĺbové väzy

1

1

2

A B C

3 4

jednosmerný pohyb

dvojsmerný pohyb

trojsmerný pohyb
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Kosti mozgovej časti lebky sa
navzájom spájajú švami. Toto je

nekĺbové spojenie kostí

Zvláštny dvojosový kĺb palcov sa nazýva sedlový kĺb. V tomto kĺbe je na obidvoch povrchoch vypuklá aj
vdutá časť, preto je palec voľne pohyblivý všetkými smermi.

Kosti sú veľmi tvrdé, ale zároveň aj veľmi pružné. Ich mimoriadnu nosnosť vysvetľuje ich
zloženie a štruktúra. V medzibunkovej hmote kostného tkaniva tvoriaceho kosť sú minerálne
soli a organické zlúčeniny. Od pomeru množstva týchto dvoch látok závisí krehkosť kosti.
V kostiach malých detí je viac organických zlúčenín, preto sú ich kosti pružné. Do kostí star-
ších ľudí sa zabudúva čoraz viac minerálnych solí, preto sa
stávajú nepružnými. 

Štruktúra rúrovej kosti
1. okostica

2. husté kostné tkanivo
3. hubovité kostné tkanivo

(s červenou kostnou dreňou)
4. kostná dutina 

(so žltou kostnou dreňou)

1

2

3

4

Kosť je živá hmota. Živiny a kyslík dostáva z krvi prú-
diacej v cievach okostice (inak aj väzivového obalu kosti),
ktorá ju pokrýva. Okostica súčasne odvádza produkty lát-
kovej výmeny kosti. Jednou z najdôležitejších vlastností
okostice je novotvorba kostného tkaniva, vďaka ktorej
kosti hrubnú a v prípade poranenia alebo zlomenia sú
schopné sami sa obnoviť.  Na okosticu sa upínajú aj šľachy.
Vonkajšiu časť každej kosti tvorí husté kostné tkanivo
a vnútornú časť špongiózne kostné tkanivo. Oproti husté-
mu kostnému tkanivu sa špongiózna časť skladá
z drobných kostných platničiek a trámcov a priestor medzi
nimi vypĺňa červená kostná dreň. Dutina stredovej časti
niektorých kostí obsahuje žltú kostnú dreň.

Kostné platničky a trámce špongiózneho kostného tkaniva sa
môžu zdať zamotanou sieťou, ktoré vždy vznikajú v smere síl pôso-
biacich na kosť, ale toto je tá štruktúra, vďaka ktorej má kosť napriek
svojej pomerne malej hmotnosti veľkú nosnosť. Keď sa zmení zaťa-
ženie jednej kosti, zmení sa v nej aj smer priebehu kostných platni-
čiek a trámcov. 

Súbor kostí tvorí kostru. Časti kostrovej sústavy sú:
lebka, trup a končatiny. Táto pohyblivá a pevná kostra je
skutočne oporou nášho tela, lebo určuje tvar nášho tela,
jeho rozmery, ohraničuje telesné dutiny, chráni orgány,
ktoré sa v nej nachádzajú a na ňu sa upínajú kostrové svaly.
Pohyblivosť zabezpečujú kĺby, pevnosť zasa tesné alebo
menej tesné spojenia rôznych kostí. 

Krížová kosť sa s panvovou kosťou spája silným spojivovým tka-
nivom, väzivovým spojením. Lebečné kosti spájajú švy. Stavce tvo-
riace krížovú kosť sa celkom zrástli.

U dospelého človeka rozlišujeme približne 205 kostí. Z nich naj-
väčšia je stehenná kosť, jej dĺžka predstavuje jednu štvrtinu telesnej
výšky, najmenšie kosti sa nachádzajú v strednom uchu a ich veľkosť
dosahuje len niekoľko milimetrov. 

Pohyb dokážeme voľne usmerňovať, ale k normálnemu, plynu-
lému fungovaniu prispievajú aj mnohé automatické regulačné fun -
kcie. Vzpriamené držanie tela zabezpečuje zladené fungovanie mie-
chy, mozgového kmeňa a malého mozgu (mozočka). Centrum pre
reguláciu vedomých pohybov sa nachádza vo veľkom mozgu.
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Kostrová sústava tvorí 10 – 15 % našej telesnej hmotnosti

• Preštuduj si obrázok! Skús nájsť pomenované kosti na svojom tele! Zisti, aké pohyby umožňujú kĺby?

mozgová časť lebky

jarmová kosť (lícna kosť)

čeľusť

sánka

kľúčna kosť

ramenná kosť

vretenná kosť

lakťová kosť

zápästné kosti

záprstné kosti

články prstov rúk

kostrčná kosť

sedacia kosť

krížová kosť

bedrová kosť

rebrá

lopatka

tvárová časť lebky

mozgová časť lebky

lonová kosť

stehenná kosť

kĺb kolena 

bedrový kĺb

zápästný kĺb

lakťový kĺb

ramenný kĺb

členkový kĺb

jabĺčko

píšťala (holenná kosť)

ihlica (lýtková kosť)

kosti priehlavku

predpriehlavkové kosti

články prstov nôh

⎧
⎪
⎨
⎪
⎩
⎧
⎪
⎨
⎪
⎩
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Kostrové svaly sa dokážu rýchlo a veľkou silou stiah-
nuť. Pohyb vnútorných orgánov však nie je taký, fungujú
pomaly, ale plynulo. Svaly v ich stenách majú preto inú
stavbu ako priečne pruhované svaly. Bunky vretenovitého
tvaru tvoria sieť a nie je v nich priečne pruhovanie. Tieto
svaly sa volajú hladké svaly. Hladké svalstvo sa neunaví
tak rýchlo ako kostrové. Hladký sval (nazývaný aj útrobný
alebo orgánový) sa nikdy neupína na kosť a ani jeho bunky
nepokračujú v šľachách. Dutiny vnútorných orgánov obo-
pínajú kruhové a pozdĺžne snopce. Tieto svaly zabezpe-
čujú plynulú funkciu čriev, ciev a žíl, močového mechúra
atď., čiže vykonávajú pohyby nezávislé od našej vôle. Ich
činnosť si uvedomujeme len vtedy, keď ich kŕčovité stiah-
nutie dráždi nervové zakončenia v stene orgánu.

Srdce je priebežne fungujúci vnútorný orgán, predsa sa
zmršťuje veľkou silnou a rýchlo. Svalovina srdca zjedno-
cuje v sebe všetky vlastnosti priečne pruhovaného
a hladkého svalu. Priečne pruhované vlákna tvoria rozvet-
vujúcu sa, ale navzájom súvisiacu sieť, v ktorej možno roz-
oznať hranice buniek. Srdcový sval je schopný rýchleho
a veľmi silného sťahu, ale nepodlieha ľahko únave. Jeho
sťahy sú nezávislé od našej vôle, ale intenzívnym trénin-
gom sa dajú do určitej miery vedome ovplyvniť.

• Nosenie tašky na oboch pleciach
nespôsobuje skrivenie chrbtice!

• Aj zhrbené držanie tela vedie ku
skriveniu chrbtice

• Stopa a klenba zdravej a plochej
nohy

Zdravie – choroba

Fungovanie pohybovej sústavy človeka ohrozujú
rôzne zmeny. Najmä chrbtica je vystavená poškodeniu,
veď táto drží veľkú časť našej telesnej hmotnosti.
Nesprávne držanie tela detí môže viesť k definitívnej
deformácii chrbtice. V dôsledku preťaženia chrbtice
môže vyskočiť platnička. Pohnuté medzistavcové plat-
ničky bolestivo tlačia nervy vychádzajúce z miechy.

Pri rednutí kostí je množstvo minerálnych látok a organickej
hmoty v rovnakom pomere menšie než normálne, v dôsledku
čoho klesá pevnosť kostí a stanú sa krehkými. Táto choroba je prí-
značná najmä pre starších ľudí. 

Častou deformitou pohybového aparátu je plochá
noha. Klenba nohy človeka s plochou nohou sa prepa-
dáva, preto jeho chôdza nie je dosť pružná a v stoji sa
končatiny rýchlo unavia. Plochej nohe sa dá napríklad
chôdzou na prstoch nôh predísť, ale vyliečiť sa nedá. Ak
predsa vznikne, dôsledky možno zmierniť vložkami do
topánok alebo v závažnejších prípadoch nosením zdra-
votnej obuvi.
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Stáva sa, že nech je kĺbové puzdro akékoľvek silné,
následkom vonkajšieho účinku sa kĺbové kosti vzdialia
od seba. Ak sa kosti vrátia na svoje pôvodné miesto,
hovoríme o vyvrtnutí a keď nie, tak o vykĺbení.
V oboch prípadoch sa môže poškodiť predĺžené kĺbové
puzdro a šľacha sa môže pretrhnúť, v dôsledku čoho oko-
lie kĺbu opuchne a stane sa bolestivým. Vykĺbenú kosť
možno vrátiť na miesto bez ďalšej ujmy len s náležitou
odbornou zručnosťou.

Pravidelný rozmanitý pohyb a športovanie rozvíja
svaly. Ľudia s trénovaným svalstvom nepodliehajú ľahko
únave, majú také držanie tela, ktoré nepoškodzuje chrb-
ticu a ich vnútorné orgány vedia účinne fungovať.

V staršom veku sa pomerne často vyskytuje bolesť svalstva
nad krížovou kosťou, čiže lumbago (alebo aj úsad, tzv. húser,
bolesti v krížoch). Kŕčovité stiahnutie spôsobuje pravdepodobne
zmena jedného z nervov vystupujúcich z miechy.

OTÁZKY A ÚLOHY

• Čím hýbu kostrové svaly?
• Aké tkanivá sa nachádzajú v kostrových svaloch?
• Čo spôsobuje, že kostrový sval je  priečne pruhovaný?
• Ktoré tkanivá spája šľacha?
• Nakresli schému  kĺbu  a pomenuj jeho jednotlivé časti!
• Z akých látok pozostáva medzibunková hmota kostného tkani-

va?
• Organické zlúčeniny sa nachádzajú v bunkách kostného tkani-

va alebo v medzibunkovej hmote?
• Nakresli pozdĺžne prerezanú kosť a pomenuj jej časti!
• Čo je funkcia okostice?
• Vymenuj aké funkcie vykonáva kostra!
• Vymenuj také orgány, ktoré sa hýbu pomocou útrobných 

svalov!
• Ktorý druh svalu sa stiahne, keď kopneme do lopty?
• Nakresli obraz hladkého svalu, ktorý vidíš v mikroskope!
• Porovnaj fungovanie kostrového, útrobného a srdcového svalu!
• Ako udržiavaš zdravie svojej pohybovej sústavy?
• Aký je rozdiel medzi vyvrtnutím a vykĺbením?
• Ako možno predísť skriveniu chrbtice?
• Ako možno posilňovať klenbu nohy?
• Ktorý šport je najvhodnejší na rozvíjanie svalov trupu?
• Ktoré svaly posilňuje plávanie?

• Obrázky znázorňujú charakteris-
tiku (piktogramy) rôznych špor-
tových odvetví. Vyber tie športové
disciplíny, ktoré rozvíjajú najmä
chrbtové svaly! Ktoré športové
odvetvie by si neodporučil svojmu
mladšiemu súrodencovi a prečo?

• Prečo je plávanie dôležité pre
deti?
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ZHRNUTIE
Ľudský organizmus pozostáva z orgánových sústav. Orgánové sústavy sú tvorené rôz-

nymi orgánmi. Orgány sú z tkanív a tkanivá sú tvorené bunkami. Bunka je najmenšou samo-
statnou stavebnou a funkčnou jednotkou nášho organizmu. Zvonku ju pokrýva bunková
blana, vo vnútri sa nachádza základná hmota bunky – plazma s bunkovým jadrom.
V bunkovej plazme sa nachádzajú popri bielkovinách, tukoch, škroboch a cukroch aj rôzne
ióny a veľké množstvo vody.

Vonkajšiu vrstvu kože človeka tvorí pokožka. Jej bunky priebežne rohovatejú a olupujú
sa. Vlasové a chlpové folikuly spolu s mazovými a potnými žľazami prenikajú z pokožky do
zamše, ktorá sa nachádza pod ňou. Zrohovatená vrstva a výlučky žliaz chránia organizmus
pred škodlivými účinkami prostredia, preto hovoríme o koži, že je našou prvou ochrannou
líniou. Voľne prepletené vlákna v spojivovom tkanive zamše robia kožu pružnou. Pod
zamšou sa nachádza podkožie tvorené zväčša tukovými bunkami. Povrch našich vnútorných
orgánov pokrýva sliznica. Jej výstelkové tkanivo (epitel) nezrohovatie, je bohaté na cievy
a žľazy a produkuje množstvo slizu.

Pohybovú sústavu človeka tvorí kostrové svalstvo pripájajúce sa ku kostre. Osou kostry
je chrbtica. Táto drží lebku a k jednej časti chrbtice sa pripájajú rebrá. Končatiny pripájajú
ku chrbtici pletence. 

Kĺby sú pohyblivým spojením kostí. Na konci kostí je chrupavka, kĺb pokrýva puzdro
spevnené zvonku aj väzmi. Konce ohýbacích a napínacích svalov sa upínajú na kosť šľacha-
mi. 

Každú kosť pokrýva zvonka okostica pozostávajúca zo spojivového tkaniva. Povrchová
vrstva kostného tkaniva je kompaktná, vnútornú vrstvu tvorí špongiózne kostné tkanivo.
V kostnej tkanive obopína bunky medzibunková hmota obsahujúca veľké množstvo mine-
rálnych látok. 

Vo svalovom tkanive sa nachádzajú svalové vlákna, ktoré sa dokážu stiahnuť a uvoľniť.
V nich sa premieňa chemická energia živiny na pohybovú energiu. Ohýbacie a napínacie
svaly fungujú protichodne a tým zabezpečujú pohyb kostrovej sústavy.

OTÁZKY A ÚLOHY

• Vymenuj druhy tkanív nachádzajúce sa v ľudskom tele!

• Zhrň, od čoho môže byť koža suchá alebo mastná a ako sa dajú tieto dva typy kože ošetrovať!

• Vymenuj, aké funkcie vykonáva koža!

• Nakresli schematicky, akú polohu má dolná končatina, keď sa stiahnu jej ohýbacie svaly!

• Krátko zhrň, ako sa dá rozvíjať odolnosť mládeže v puberte!

• Urob krátku prednášku o tom, ako si možno chrániť chrbticu!
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Bez vzduchu nemôžeme žiť. Keď hovoríme o dýchaní,
myslíme na rytmicky sa opakujúci vdych a výdych. Pri
vdychu sa dostávajú do organizmu tie plyny, ktoré sú
v ovzduší. Pri výdychu odchádza z nášho tela také isté
množstvo plynu, aké sa doň dostalo, ale jeho zloženie je už
iné. Množstvo dusíka indiferentného pre náš organizmus
sa nemení. Je v ňom však menej kyslíka a viac kysličníka
uhličitého a vodnej pary.

Ak je vo vdýchnutom vzduchu aspoň 8% kyslíka, v miestnosti
s takýmto vzduchom sa môžeme ešte bez ohrozenia zdržiavať. Už
prítomnosť 1% oxidu uhličitého spôsobuje nevoľnosť, 10% môže
spôsobiť smrť. Nedostatok kyslíka alebo prebytok oxidu uhličitého
nepociťujeme bezprostredne, ale badáme, že je v izbe zlý vzduch.
V takomto prípade je popri vysokej koncentrácii oxidu uhličitého vo
vzduchu vysoký aj obsah vlhkosti, preto sa cítime celkove zle.

Rozdiel medzi zložením vdýchnutého a vydýchnutého
vzduchu spôsobujú procesy látkovej premeny v našich
bunkách. Kyslík z ovzdušia sa musí teda dostať až k našim
bunkám a do vonkajšieho ovzdušia musí odísť oxid uhliči-
tý, ktorý v nich vznikol. Tento proces sa volá dýchanie.
Dýchanie je teda výmena plynov medzi naším organiz-
mom a jeho prostredím.

ŽIVOTODARNÝ VZDUCH: DÝCHANIE

Stavba dýchacej sústavy

hltan

nosová
dutina

nosový
otvor

ústny otvor

pľúcne laloky

hrtan

priedušnica

hlavné priedušky

priedušky

priedušky

priedušničky

priedušničky

vlásočnice

pľúcne
mechúriky

• Urči, v čom sa líši vdýchnutý
vzduch od vydýchnutého?

Zloženie vdýchnutého (A)
a vydýchnutého (B) vzduchu

A

0,03% CO2

78% N2

21% O2

0,97% iné 
plyny

4% CO2

78% N2

17% O2

1% iné 
plyny

B
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Kým sa dostane kyslík potrebný pre naše životné funk-
cie z ovzdušia k bunkám, prekoná za súčinnosti viacerých
orgánových sústav dlhú cestu. Svalová sústava umožňuje
pohyb orgánovej sústavy zabezpečujúcej dýchanie,
dýchacia sústava privádza do vnútra organizmu plyny
z ovzdušia a krv prúdiaca v obehovej sústave prepravuje
z pľúc rozpustené plyny k bunkám. Tieto funkcie zlaďuje
a usmerňuje nervová sústava. 

Pri pokojnom dýchaní vzduch vdychujeme nosom.
Počiatočným úsekom dýchacej cesty je nosová dutina,
ktorú vystieľa sliznica. Na povrchu sliznice sú riasinky.
Riasinky kmitajú vždy jedným smerom a tak posúvajú
prach prichytený k sliznici, baktérie a iné nečistoty sme-
rom k nosovému otvoru. Krv kolujúca v cievach sliznice
ohreje vdýchnutý studený vzduch a výlučky žliaz sliznice
zvyšujú jeho vlhkosť. 

Vzduch sa dostáva z nosovej dutiny do hltana a odtiaľ
do priedušnice. V hltane sa cesta sústa prichádzajúceho
z úst križuje so vzduchom, lebo pažerák sa nachádza za
priedušnicou.

Hrdlo a hltan si nesmieme mýliť. Hrdlo je totiž zadný
otvor ústnej dutiny, cez ktorý sa potrava dostáva z ústnej
dutiny do hltana.

Počiatočný úsek priedušnice je hrtan tvorený chrupav-
kami. Najväčšia z nich je štítna chrupavka (hrtanový
výčnelok), ktorá sa ľudovo nazýva ohryzok alebo
Adamovo jablko. Táto chrupavka sa dá vpredu na krku
dobre nahmatať. Vzduch sa dostáva z hrtana do prieduš-
nice s chrupavkovou stenou. Vnútorný povrch priedušnice
pokrýva sliznica s riasinkovým epitelom. Riasinky kmita-
jú smerom k hrtanu a z priedušnice vyháňajú cudzie látky
prichytené k sliznici. Dolný koniec priedušnice sa rozvet-
vuje na dve hlavné vetvy, ktoré ústia do dvoch častí pľúc. 

Mikrofotografia epitelu nosovej dutiny.
Kmitanie riasiniek vytvára vlnitý

pohyb.

• Čo sa odohráva pri kýchnutí?
• Prečo môže kýchajúci človek

rozšíriť infekciu?

Proces vonkajšej a vnútornej výmeny plynov

CO2 CO2

O2 O2

krv
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Vzduch v pľúcach rozvádzajú do jednotlivých pľúc-
nych lalokov priedušky. Priedušky sa v pľúcach rozvetvu-
jú na čoraz tenšie trubičky (priedušničky), a nakoniec sa
vzduch dostáva do pľúcnych mechúrikov – alveol.

Stena pľúcnych mechúrikov je tenká, pozostáva len
z jednej vrstvy buniek. Dýchacie plyny ľahko preniknú cez
ňu do siete krvných vlásočníc, ktorá ich obklopuje. Kyslík
z pľúc prepravuje k bunkám v ostatných častiach nášho
organizmu krv. Bunky prijmú z krvi kyslík potrebný k ich
životu a prepravia do krvi oxid uhličitý, ktorý sa v nich
vyprodukoval. Krv odplaví oxid uhličitý k plynovým
mechúrikom, ktorý sa tu dostane do pľúc a pri výdychu do
vonkajšieho prostredia.

Dýchacia plocha našich pľúc je súhrn povrchu všetkých vzdu-
chových mechúrikov. Celková plocha takmer jednej miliardy vzdu-
chových mechúrikov je približne 100 – 150 m2. Toto číslo je skoro sto-
násobkom veľkosti plochy kože pokrývajúcej telo dospelého človeka.

Pľúca nemajú vlastné svaly, výmenu vzduchu vykonáva
pohyb hrudníka a bránice. Hrudníkom hýbu svaly upína-
júce sa na rebrá. Pri vdychu sa svaly dvíhajúce hrudník
a bránicu stiahnu. Následkom toho sa rebrá nadvihnú, brá-
nica sa sploští a tým sa zväčší objem hrudnej dutiny a pľúc.
Pri zväčšení objemu klesá v pľúcach tlak vzduchu a keď sú
dýchacie cesty voľné, vonkajší vzduch vnikne do pľúc. Pri
výdychu sa dýchacie svaly uvoľnia: rebrá sa vrátia do
pôvodnej polohy a bránica sa preklenie do hrudnej dutiny.
Následkom toho sa objem hrudnej dutiny zmenší
a v pľúcach stúpne tlak vzduchu. Plyn s vyšším tlakom
potom unikne cez dýchacie cesty do voľného priestoru.

Medzi pľúcami a vnútornou stenou hrudníka je pohrudnica.
Pohrudnica je vak s dvojitou stenou, ktorej vonkajšia blana prirástla
k hrudníku a vnútorná blana k pľúcam. Medzi týmito dvomi blana-
mi je tenká vrstva tekutiny, ktorá spája obe blany, ba umožňuje, aby
sa po sebe ľahko kĺzali. Dôsledkom tekutiny medzi dvomi blanami
pohrudnice sa teda pľúca nemôžu vzdialiť od steny hrudníka, ale
nasledujú jeho pohyb.

Pľúca sa okrem uvoľnenia dýchacích svalov aj sami aktívne
podieľajú na výdychu. Pružné vlákna spojivového tkaniva v stene
pľúc sa totiž pri vdychu napnú, kým pri výdychu akoby pľúca stla-
čili a tým napomohli vytlačiť časť vzduchu z pľúc. 

Vzduch pri výdychu prekonáva v podstate tú istú cestu
ako pri vdychu, len opačným smerom. V hrtane však môže
naraziť na hlasivky. Pri pokojnom dýchaní je štrbina
v tvare trojuholníka medzi hlasivkami otvorená a vzduch
voľne prúdi cez tento otvor.

Dýchacie pohyby hrudníka
A) vdych B) výdych

Pri fúkaní balóna fungujú tie isté svaly
ako pri výdychu

• Polož si na hrudník obe dlane
a zhlboka sa nadýchni a vydýchni!
Sleduj pohyb svojho hrudníka!

• Polož si dlaň na brucho a zhlboka
sa nadýchni a vydýchni! Čo si zis-
til?

A

B

• Zisti, prečo máme závrat, keď dlho
fúkame balón?
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Keď hovoríme alebo spievame, svaly v hrtanovom
výčnelku približujú hlasivky k sebe. Hlasivková štrbina
sa zúži, preto vzduch prúdiaci nad hlasivkami smerom von
začne kmitať ako v píšťalke. Počet kmitov, čiže výška
hlasu, závisí od napnutosti hlasiviek, od šírky hlasivkovej
štrbiny a od rýchlosti odchádzajúceho vzduchu. Indi vi -
duálnu príznačnosť hlasu utvárajú dutiny v tvárovej časti
lebky človeka, ďalej jazyk, zuby a pery.

Zdravý dospelý človek vdýchne a vydýchne v pokoji
priemerne 16-krát za minútu približne pol litra vzduchu.
Za minútu vymení teda v pľúcach 8 litrov vzduchu.

Vôbec nie je náhoda, že počet dychov človeka za minútu je 16.
Táto frekvencia dýchania totiž zabezpečuje s najmenšou prácou
dostatok kyslíka pre náš organizmus. Dýchacie pohyby takto spotre-
bujú len 1 – 2 % energie potrebnej pre náš život.

Po pokojnom nádychu dokážeme ešte vdýchnuť do pľúc vzduch.
Jeho objem môže dosiahnuť aj dva litre. Aj po pokojnom výdychu
vieme vyfúknuť z pľúc vzduch, jeho objem je jeden – jeden a pol
litra. Teda sileným dýchaním sa dá zväčšiť aj množstvo vdýchnuté-
ho aj vydýchnutého vzduchu. Kapacita pľúc sa dá trénovaním zvý-
šiť.

Dych dokážeme na krátku dobu aj zadržať. Ak ale obsah oxidu
uhličitého v krvi dosiahne určitú hladinu, vzniknutý stav natoľko
dráždi dýchacie centrum v mozgu, že sa napriek svojej vôli nadých-
neme. Nielen nárast obsahu oxidu uhličitého v krvi naštartuje
vdýchnutie, ale aj to, ak klesne množstvo kyslíka v krvi. K výdychu
dochádza v dôsledku napnutosti pľúcnych mechúrikov v pľúcach.
Rýchlosť a hĺbku dýchania určuje regulačná funkcia mozgu.

Zdravie – choroba

Ak v dôsledku intenzívnejšieho pohybu alebo vzru-
šenia stúpne v našom organizme spotreba kyslíka, nády-
chy budú hlbšie alebo budeme rýchlejšie dýchať.
Dýchacie funkcie trénovaného človeka sú hospodárnej-
šie ako netrénovaného. Trénovaný organizmus si totiž
zabezpečuje potrebné množstvo kyslíka zväčšením obje-
mu vdýchnutého vzduchu a nie zvýšením počtu dychov.
Trénovanosť dýchacej sústavy môžeme zvýšiť pravidel-
ným pohybom na čerstvom vzduchu.

Pri väčšej námahe potrebujeme viac vzduchu.
V takomto prípade dýchame nielen nosom, ale aj ústa-
mi, preto sa ochranné účinky sliznice nosovej dutiny
nemôžu uplatniť.

Stavba hrtana (predný pohľad)
1. štítna chrupavka 2. hrtanová

príklopka 3. prstencová chrupavka 
4. chrupavky priedušnice

Hlasivky napnuté v hrtane a hla-
sivkovú štrbinu najlepšie vidieť 

v hrtanovom zrkadle. 
A) pri dýchaní je hlasivková štrbina
otvorená B) pri tvorbe hlasu je hla-

sivková štrbina zatvorená
C) poloha hlasovej štrbiny pri šepkaní

2

1

3

4

A

B

C

hlasivky

hlasivková
štrbina

hrtanové zrkadlo
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Kýchanie odstraňuje nečistoty prichytené k sliznici horných
dýchacích ciest. Kašeľ čistí hlbšie dýchacie cesty. Vzduch vychá-
dzajúci rýchlosťou 50 – 100 metrov za sekundu vyháňa látky dráž -
diace sliznicu väčšou rýchlosťou ako hurikán vyvracajúci stromy.

Ak je sliznica hrdla alebo hltana trvalo vystavená chladu,
cievy sa v nej rozšíria a zvýši sa tvorba hlienu sliznice. Táto cho-
roba je známa ako nachladnutie, prechladnutie alebo nádcha.
Zápal sa môže rozšíriť aj na priedušnicu, čo má za následok zápal
priedušnice. 

Nádchu spôsobujú baktérie, chrípka vzniká v dôsledku víru-
sovej infekcie. Chrípka je sprevádzaná zimnicou, vysokou
horúčkou a bolesťami končatín. Jej zanedbanie môže mať za
následok ťažké komplikácie.

Horná časť dýchacích ciest nedokáže vyfiltrovať zo
vzduchu vnikajúceho do pľúc všetky choroboplodné
organizmy. Baktérie spôsobujúce tuberkulózu pľúc,
ináč aj suchoty, suchotiny alebo tuberu, zničia pľúcne
tkanivo a zmenšia dýchaciu plochu. Röntgenovým sním-
kovaním pľúc možno už v počiatočnom štádiu preukázať
prípadnú infekciu a choroba sa dá v takomto prípade
úspešne liečiť.

Vzniku tuberkulózy pľúc sa dá väčšinou predísť očkovaním
BCG vakcínou. Názov vakcíny Bacillus Calmette-Guerren je
skratka nesúca v sebe mená dvoch francúzskych lekárov, ktorí ju
vynašli a v prvej štvrtine 20. storočia zaviedli ochranné očkovanie.

Aj zápal pľúc a zápal pohrudnice spôsobujú baktérie.
Choroboplodné baktérie oboch chorôb sa dostávajú
do organizmu kvapôčkovou infekciou. Následkom infek-
cie dochádza v pľúcach, ba niekedy aj medzi blanami
pohrudnice, k tvorbe veľkého množstva hlienov. Nah -
romadené výlučky sťažujú dýchanie a zmenšujú dýcha-
ciu plochu.

Fajčenie vedie k závažným zmenám dýchacej plochy
pľúc. Z vdýchnutého dymu sa ukladajú na steny pľúcnych
mechúrikov sadze a kvapky dechtu. Následkom toho sa
zmenšuje dýchacia plocha, do krvi sa dostáva menej kys-
líka a klesá výkonnosť organizmu. Tieto nečistoty dráždia
dýchacie cesty, preto fajčiar často a kŕčovito kašle. Aj
krátkodobé fajčenie, ba dokonca i vdychovanie vzduchu
znečisteného cigaretovým dymom poškodzuje pľúca.

Fajčenie zapríčiňuje popri iných chorobách aj zápal
pľúc. V priebehu vzniku tejto choroby pľúca nebudú
o nič väčšie. Spočiatku klesá pružnosť stien pľúcnych
mechúrikov, potom sa mechúriky sploštia a neskôr cel-
kom splynú. Tým klesá pružnosť pľúc a dýchacia plocha
sa čoraz viac zmenšuje.

Preventívne snímkovanie pľúc
poskytne informácie o stave našej

dýchacej sústavy

• Informuj sa u dospelých v tvojom
okolí, kedy boli naposledy na
snímkovaní pľúc! Porozprávaj im,
prečo je potrebné každoročne ho
opakovať!

• Ktoré najčastejšie choroby posti-
hujú oblasti označené na obrázku?
Ako možno chrániť našu dýchaciu
sústavu?

V organizme detí najčastejšie ochorie
dýchacia sústava
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Čím skôr začne niekto fajčiť, tým je
pravdepodobnosť vzniku rakoviny pľúc

väčšia
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častosť výskytu
rakoviny pľúc %

• Zisti, aké choroby spôsobuje
fajčenie v označených orgánoch!

Zdravé a fajčením znečistené pľúca (mikroskopický obraz)

mozog

priedušnica
ústna
dutina pľúca

srdce

žalúdok

cievna
sústava

pohlavný
orgán

OTÁZKY A ÚLOHY

• Čo je podstatou dýchania?

• V čom sa líši zloženie vdýchnutého a vydýchnutého vzduchu? 

• Čo sa stane s vdýchnutým vzduchom v nosovej dutine?

• Kde sa nachádza hltan?

• Vymenuj, cez ktoré časti prúdi vzduch, kým sa dostane do pľúc-
nych mechúrikov?

• Kam sa dostane kyslík z pľúcnych mechúrikov?

• Ako sa dostane kyslík z pľúc k bunkám?

• Ktoré svaly umožňujú pohyb dýchacích plynov v dýchacích ces-
tách?

• Ako sa zmení tlak v pľúcach, keď sa bránica stiahne?

• Ako vzniká hlas?

• Koľko kyslíka spotrebujeme za hodinu?

• Akou cestou sa dostane oxid uhličitý z buniek do vonkajšieho
prostredia?

• Ako chrániš zdravie svojej dýchacej sústavy?

• Ako možno trénovať dýchaciu sústavu?

• Ktorý šport najlepšie rozvíja funkciu dýchacej sústavy?

• Ktorý šport najlepšie rozvíja odolnosť dýchacej sústavy?

• Vymenuj choroby horných dýchacích ciest!

• Vymenuj také choroby, ktoré poškodzujú pľúca!

• Akým spôsobom poškodzuje fajčenie dýchaciu sústavu?

Mnohí sú precitlivelí na prach, srsť, peľ a iné rastlinné látky, ako aj na infekciu dýchacích ciest.
Podstatou choroby zvanej priedušková astma je, že vplyvom dráždivých látok prenikajúcich do dýchacích
ciest sa hladké svalstvo priedušničiek kŕčovite stiahne, sliznica produkuje veľa hlienu a priedušničky sa tak-
mer celkom uzavrú. Kyslík sa tak nedostane k dýchacej ploche a dôjde k dýchavičnosti.
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Organizmus potrebuje pre svoje fungovanie veľa energie.
Energia je potrebná na pohyb, udržanie stálej telesnej
teploty, stavbu nášho tela, vylučovanie prebytočných
látok, ba dokonca i na myslenie. Energiu na udržiavanie
životných funkcií získavame spaľovaním živín, presnejšie
ich oxidáciou. Naše živiny sú: rôzne bielkoviny, tuky
a uhľohydráty obsiahnuté sa v našich jedlách. K tomu, aby
bunky dokázali spracovať tieto látky, musia sa dostať
z vonkajšieho prostredia do buniek. Darmo pokrájame
vajce, plátok chleba alebo kus slaniny na celkom drobné
čiastočky, nedokážeme ich dostať bezprostredne do
buniek. Látky potrebné pre bunky sa z potravy odbúrava-
jú v tráviacom trakte. Tento proces sa volá trávenie.

Pšenica, bravčovina, mnohé rastlinné a živočíšne časti sa neda-
jú konzumovať v celosti alebo v pôvodnom stave, preto sa z nich
vyrábajú potraviny. Potraviny sa upravujú rôznymi spôsobmi ako
pečenie, varenie a tým sa menia na jedlá. Jedlá obsahujú živiny,
bielkoviny, tuky, uhľohydráty, vodu, minerálne soli a mnohé ďalšie
látky nevyhnutné pre naše životné funkcie. Vlákniny a iné nestrávi-
teľné časti sú tiež dôležitými zložkami našich jedál. Je málo takých
jedál, v ktorých by bol iba jeden druh živiny, väčšinou sa v nich
nachádzajú všetky, len v rôznom pomere. Mnoho bielkovín obsahu-
jú prirodzene mäsá, vajcia a mlieko, ale aj fazuľa, hrášok a šošovica
sú bohaté na bielkoviny. Veľa tukových látok je v slanine, mastných
mäsách, olejnatých semenách, masle a margaríne. Medzi jedlá
s obsahom uhľohydrátov patria rôzne pekárenské výrobky, cestovi-
ny, pečivá a zákusky, cukrovinky a zemiaky.

Keď si z chuti odhryzneme z naservírovaného jedla,
celá tráviaca sústava sa pripraví na jeho spracovanie.
Zatiaľ, kým zubami nadrobno rozdrvíme sústo, sliznica

OD JEDLA K ŽIVINÁM: VÝŽIVA

Najčastejšie konzumujeme potravu
obsahujúcu uhľohydráty

K príprave jedál používame rôzne
druhy zeleniny a ovocia

Pri jedení konzumujeme bielkoviny , tuky aj jedlé oleje

• Ktoré potraviny sem patria?
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ústnej dutiny a slinné žľazy už vylučujú množstvo výluč-
kov, čiže slín. Jedna zložka slín zabezpečuje, aby sa
pohryzené jedlo stalo klzkým a vhodným na prehltnutie,
druhá látka začne štiepenie uhľohydrátov – škrobov.

Dospelý človek má 32 zubov, z nich osem rezákov, štyri očné
zuby, ostatné sú stoličky s korunkou s viacerými hrbolčekmi. Stavba
a vnútorná štruktúra zubov je napriek ich odlišnému tvaru rovnaká. 

Do ústnej dutiny ústia vývody troch párov slinných žliaz. Jeden
pár sa nachádza pod jazykom, druhý pod sánkou a tretí pred ušni-
cou. Tráviace šťavy obsiahnuté v slinách štiepia veľké škrobové
molekuly na menšie jednotky. Sliny sú potrebné nielen na trávenie,
ale aj na vytvorenie sústa a chránia sliznicu ústnej dutiny pred pora-
neniami spôsobenými potravou. Denne sa vytvorí 1 až 2 litre slín
v závislosti od toho, aké jedlá konzumujeme.

Jazyk je orgán chuti a zohráva dôležitú úlohu aj pri požutí
potravy. Neslúži len na otáčanie sústa, ale spolupracuje s tvárovými
svalmi a tým drží jedlo medzi zubami.

Sústo vzniknuté v ústnej dutine zhltneme. Pri prehltá-
vaní sa nám pery spoja a jazyk posunie sústo dozadu do
hltana. Mäkké podnebie sa vtedy zdvihne a uzavrie cestu
do nosovej dutiny. To, že sa sústo alebo hlt tekutiny dosta-
ne do pažeráka a nie inde, je výsledkom pohybu hrtano-
vej príklopky. Táto totiž pri hltaní uzavrie priedušnicu,
preto sa potrava môže dostať len do pažeráka.

Sústo, ktoré sa dostalo do hltana, pokračuje do hornej časti
pažeráka už samovoľne. Pažerák je 25 – 30 cm dlhý orgán zvnútra
vystlatý sliznicou. V hornej časti hýbu potravou priečne pruhované
svaly, v ďalšej časti posúvajú sústo smerom k žalúdku sťahy hlad-
kých svalov. Prstencovité sťahy sú natoľko silné, že dokážeme jesť
a piť dolu hlavou bez toho, aby sa nám jedlo alebo nápoj dostal
naspäť do úst.

Štruktúra zuba
1. korunka 2. krčok 3. koreň

4. sklovina 5. dentín 6. cement 
7. zubná dreň s cievami a nervami 

8. sánka 9. ďasno
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Trvalý chrup

horný chrup

dolný chrup

Vzorec chrupu:

horný chrup 2 1 2 3

dolný chrup 2 1 2 3

Priebeh hltania                                                      Zabehnutie potravy
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Hltanie je usporiadaný rad pohybov rôzneho druhu. Niekedy táto funkcia nie je dokonalá, napríklad, ak
pri jedení rozprávame. Vtedy sa sústo dostane namiesto pažeráka do dýchacích ciest a zabehnuté jedlo vyvo-
lá prudký kašeľ. Tento odstráni cudziu látku z priedušnice a hrtana. 

Pri prehltnutí príliš veľkého sústa môže dôjsť k tomu, že rozšírený pažerák dráždi bránicu a tá produkuje
krátke zášklby. Zášklby spôsobujú, že vdychy sú kratučké a vzduch prúdiaci prudko cez hrtan vydáva prí-
značný zvuk. To je čkanie. Čkanie sa dá zastaviť tak, že niekoľkými malými hltmi vody odstránime dráždenie
bránice.

Dĺžka tráviacej sústavy je takmer 10 metrov

ústna dutina

slinné žľazy
hltan

pažerák

žalúdok

podžalúdková žľaza

tenké črevo

konečník

ritný otvor

červovitý prívesok

slepé črevo

hrubé črevo

žlčník

pečeň
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Žalúdok má hákovitý tvar a nachádza sa pod bránicou.
Sliznica žalúdka je zriasená a jej žľazy produkujú žalú-
dočnú šťavu, čiže tráviacu šťavu žalúdka. Táto zložitá
tekutina zaháji trávenie bielkovín, kým sliny ďalej štiepia
vo vnútri jedla škrob.

V žalúdočnej šťave sa nachádza pepsín, ktorý len v kyslom pro-
stredí dokáže začať tráviť bielkoviny. Mierne alkalické zloženie slín
neutralizuje kyselina soľná, ktorá sa tvorí v žalúdku a vytvára pod-
mienky potrebné pre pôsobenie pepsínu.

V žalúdočnej stene sa nachádza vrstva pozdĺžnej, okružnej
a šikmej hladkej svaloviny. Obsah žalúdka posúva smerom
k tenkému črevu predovšetkým pozdĺžna svalová vrstva. Okružná
a šikmá svalová vrstva premiešava obsah žalúdka. Pri stiahnutí
a uvoľnení týchto svalových vrstiev sa potrava neposúva, len sa
dobre premieša so žalúdočnou šťavou.

V žalúdku sa potrava stane tekutou a v ľahko stráviteľ-
nej forme napreduje smerom k tenkému črevu. V tenkom
čreve sa skončí štiepenie všetkých stráviteľných látok a tu
sa vstrebú aj odbúrané látky. Ostatné tráviace šťavy potreb-
né na štiepenie produkuje podžalúdková žľaza a pečeň,
ktorá sa pripája k začiatočnej časti tenkého čreva, respek-
tíve sliznica tenkého čreva. Podžalúdková žľaza produku-
je pankreatickú šťavu. Nachádzajú sa v nej tráviace šťavy
štiepiace bielkoviny, uhľohydráty aj tuky. V pečeni sa tvorí
tráviaca šťava – žlč, ktorá nerozkladá tuky chemicky, ale
ich rozpúšťa na drobné kvapky a tým ich sprístupňuje pre
látky štiepiace tuky.

Časť žlče, ktorá vzniká v pečeni, je uskladnená v žlčníku ulože-
nom pod pečeňou a tam hustne. Do začiatočnej časti tenkého čreva
sa dostáva cez žlčovod.

Črevná šťava tenkého čreva je tráviaca šťava, ktorá
vzniká v najväčšom množstve. Obsahuje látky štiepiace
bielkoviny a uhľohydráty. Tieto dokončujú trávenie, čiže
premieňajú čiastočne rozložené látky na také drobné
molekuly, ktoré sa môžu vstrebať cez stenu čreva a bunky
nášho organizmu ich môžu zužitkovať. 

V tenkom čreve sa cesta obsahu čreva zase rozdelí.
Nestráviteľné časti pokračujú v ceste do hrubého čreva
a zložky strávených živín sa vstrebú. Toto sa uskutočňuje
zväčša cez zriasenú sliznicu tenkého čreva.

Plochu sliznice veľmi zväčšujú črevné klky. Črevné
klky sú prstovité výbežky sliznice tenkého čreva. Vďaka

Roentgenová snímka žalúdka

Zväčšený nákres štruktúry črevných
klkov

Obrázok prierezu tenkého čreva

sliznica

žľaza

svalová vrstva
cievy

spojivové tkanivo
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nim dosahuje vnútorný povrch tenkého čreva takmer
200 m2, čo je viac ako dýchacia plocha. V nich sa nachá-
dzajú tie vlásočnice, ktoré vstrebávajú strávené látky.

Určité látky ako voda, soli, alkohol a niektoré lieky sa vstrebú aj
cez sliznicu žalúdka.

Sťahy a uvoľnenia okružnej a šikmej svalovej vrstvy v stene ten-
kého čreva miešajú a posúvajú obsah čreva smerom k hrubému
črevu.

Tenké črevo ústi do hrubého čreva. Hrubé črevo začí-
na slepým črevom a jeho výbežok sa volá červovitý prí-
vesok. Je to orgán, ktorý funguje podobne ako mandle
v hltane a hrdle. Zápal červového prívesku sa mylne nazý-
va zápalom slepého čreva. V hrubom čreve nie sú črevné
klky, tu už neprebieha trávenie. Tento črevný úsek je mies-
tom vstrebávania vody. Tu dochádza k zahusteniu riedke-
ho črevného obsahu a tu sa následkom činnosti kvasných
a hnilobných baktérií žijúcich v hrubom čreve mení na
stolicu. Stolica sa zhromaždí v konečníku, ktorý je
posledným úsekom tráviacej sústavy a tlakom na stenu
čreva vyvoláva vyprázdňovací reflex. Nevyvoláva však
okamžité vyprázdnenie, lebo vyprázdnenie stolice vieme
ovládať vôľou.

Pocit hladu spôsobuje pokles obsahu cukru v krvi a pohyby
prázdneho žalúdka. Keď človek vidí alebo ovonia známu potravu,
môže sa naštartovať tvorba výlučkov slinných žliaz a žalúdka.
Pohyby tráviacej sústavy a produkciu štiav však väčšinou vyvoláva
samotný obsah čriev. 

Po skonzumovaní potravy prejde črevný obsah cez žalúdok
a tenké črevo po ústie hrubého čreva za 3 – 4  hodiny. Po začiatok
šikmého úseku sa obsah čreva dostane za ďalšie 3 hodiny a cesta po
konečník trvá odtiaľto 12 hodín. V hrubom čreve dlhom približne
1,5 metra sa teda črevný obsah zdržiava oveľa dlhšie, ako v štyrikrát
dlhšom tenkom čreve.

Látky vstrebané v tenkom čreve sa dostávajú do krvi.
Skôr však, ako by sa táto krv dostala k všetkým bunkám
nášho tela, prejde ešte cez pečeň. Pečeň neprodukuje len
žlč, zúčastňuje sa aj na ďalšej premene všetkých vstreba-
ných látok. Do pečene sa dostávajú a tu sa rozkladajú aj
všetky toxíny, ktoré sa vstrebali z črevnej sústavy. Pečeň
pritom všetkom však uskladňuje aj výživné látky.

Pečeň premieňa molekuly hroznového cukru vstrebané z črevnej
sústavy na škrob a takto uskladňuje cukor, ktorý slúži ako hlavné
palivo organizmu. Náš organizmus neskladuje jednotlivé zložky

Molekuly vstrebaných živín sa dostanú
do pečene prostredníctvom krvného

obehu

Rozklad a vstrebávanie živín

vstrebávanie strávených živín
TENKÉ ČREVO

PEČEŇ

vlásočnice

posúva
premieňa

skladuje
detoxikuje

uhľohydráty
bielkoviny
tuky

ústna dutina

žalúdok

tenké črevo

hrubé črevo voda
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bielkovín, ktoré sa dostali do krvi v priebehu trávenia. Tieto použije
ako stavebné látky predovšetkým na nahradenie rozkladajúcich sa
bielkovín. Jedna časť prijatých tukov sa hneď zužitkuje v bunkách,
zbytok sa zhromažďuje v tukových skladoch. Väčšina skladovaných
tukov však nepochádza z prijatých tukov, ale pre organizmus práve
zbytočných uhľohydrátov premenených na tuky. 

Človek potrebuje na udržanie svojho obvyklého bežné-
ho života určité množstvo energie. Časť tejto energie je
potrebná pre fungovanie organizmu, druhá časť pre pohyb
súvisiaci s každodennými činnosťami, čiže výkon práce.
Množstvo energie potrebnej pre fungovanie organizmu sa
volá základná energetická potreba. Je to energia, ktorú
spotrebuje dospelý, zdravý, oddychujúci a aspoň jeden deň
hladujúci organizmus za 24 hodín. Základná energetická
potreba v našich klimatických podmienkach je 7000 –
7600 kJ. Množstvo energie, ktorú potrebujeme k práci, je
závisle od činnosti človeka vždy iné. 

Základná energetická potreba sa dávnejšie nazývala základná
látková premena a mernou jednotkou jej množstva bola kilokalória
(kcal). Štandardnou mernou jednotkou je v súčasnosti kilojoule (kJ),
ale dodnes sa popri tomto označení energetickej hodnoty našich
jedál uvádza aj predošlá merná jednotka. 

Energetickú potrebu organizmu môžeme pokryť pre-
dovšetkým spaľovaním uhľohydrátov a tukov. Avšak nie-
len energetický obsah živín je v našom stravovaní dôleži-
tý, zo živín musíme dopĺňať aj stavebné látky nášho orga-
nizmu. Mimoriadne dôležitým z tohto hľadiska je, aby sme
denne skonzumovali 80 - 100 gramov bielkovín, lebo polo-
vica tohto množstva je potrebná na doplnenie rozložených
bielkovín. Na vykonávanie bežných denných činností stačí
400 gramov uhľohydrátov a 100 gramov tukov.

Veľmi dôležité je, aby sme konzumovali také bielkoviny, ktoré
obsahujú všetky stavebné látky potrebné pre stavbu nášho organiz-
mu. Z tohto hľadiska sa za plnohodnotné považujú bielkoviny živo-
číšneho pôvodu, väčšina bielkovín rastlinného pôvodu nie je taká.

Pre organizmus sú nevyhnutné aj vitamíny.
Potrebujeme veľmi málo týchto organických zlúčenín
s pomerne malými molekulami, ale pre procesy látkovej
premeny sú nepostrádateľné. Vitamíny sa rozdeľujú podľa
rozpustnosti do dvoch skupín. Medzi vitamíny rozpustné
v tukoch patrí vitamín A a D, vitamíny rozpustné vo vode

Súvislosť medzi vekom a dennou
potrebou živín

Deti
1/2–1 3 300 20 36 100

1–2 5 000 30 45 180
2–3 5 900 35 55 200
3–5 6 700 40 62 220
5–7 7 500 45 65 280
7–9 8 800 53 70 320

Chlapci
9–12 10 500 63 90 380

12–15 11 700 70 100 420
15–18 12 600 75 100 450
Dievčatá

9–12 9 600 58 80 340
12–15 10 400 63 90 360
15–18 11 700 70 100 420
Dospelí
18–65 13 000 90 90 490
65–75 10 100 70 80 350
75 nad 8 800 65 70 300

Vek

Počet rokov (v gramoch)

Ener-
gia
(kJ)

Biel-
ko-
viny

Tuky Škrob,
cukor

Energetická potreba v prípade 
niektorých činností

Spánok 234 56
Ležanie 280 67
Sedenie 305 73
Státie 351 84
Prechádzanie sa 707 169
Chôdza 799 191

Cvičenie 1104 264
Futbal 1552 371
Bicyklovanie 1410 337
Beh 1883 450
Plávanie - prsia 2351 562

Sedavá práca 377 90
Upratovanie 636 152
Plenie 682 163
Ryľovanie 1079 258
Práca na stavbe 1222 292

Činnosť
Energetická potreba

kJ/
hodina

kcal/
hodina
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sú rôzne vitamíny skupiny B a vitamín C. Telo neskladuje vo vode rozpustné vitamíny, preto
sa musia najmä tieto priebežne dopĺňať.

Organizmus aj sám dokáže vytvoriť viaceré vitamíny menšou premenou ich predvitamínov. Na fyziolo-
gický účinok vitamínov sa dá usudzovať predovšetkým zo zmien a chorôb spôsobených ich nedostatkom.

Nedostatok vitamínu A sa dá rozoznať podľa zmien pokožky. Pokožka sa stáva suchou,

Niektoré charakteristiky dôležitejších vitamínov

Názov Úloha Príznaky Denné Miesto Poznámka
nedostatku množstvo výskytu

Vitamín A vitamín chrániaci rohovatenie kože, 1 mg rybí tuk, pečeň, 
pokožku, pot- šeroslepota mlieko, maslo, 
rebný pre zrak vaječný žĺtok

Vitamín D potrebný pre deformácia 1-5 mg tuky, mlieko, vzniká zo svojho
kosti a tvorbu kostí, maslo, pečeň, predvitamínu, 
zubov krivica rastlinné oleje účinkom UV 

žiarenia

Vitamín E pre zvyšovanie neplodnosť, 10 mg mäsá, pečeň, 
plodnosti, strata jedlý olej, 
zníženie pohlavného obilné semená, 
krvných tukov pudu, potrat orechy

Vitamín K zohráva úlohu poruchy 10-20 mg zelené listy, k vstrebaniu 
v zrážanlivosti zrážanlivosti špenát, je potrebná 
krvi krvi, mlieko, kel žlč

krvácavosť

Vitamín B1 látková premena v beri-beri, 1-2 mg obilné otruby, 
nervových a svalo- ochrnutie orechy, 
vých bunkách svalu mäsá

Vitamín B2 chráni nervy zápal kože 2-3 mg droždie, produkujú ho 
a pokožku,  a nervové mlieko, vajce, aj črevné 
potrebný poruchy zemiaky baktérie
pre látkovú 
premenu síry 
a železa

Vitamín B12 pre tvorbu červe- akútna 0,5 mg pečeň, droždie, 
ných krviniek chudokrvnosť mlieko, vajce

Vitamín C redoxná látka, pokles 100 mg čerstvá od teploty sa 
posilňuje odolnosti, denne zelenina, rozkladá
imunitný skorbut ovocie
systém
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popraskanou, klesne tvorba výlučkov sliznice, v detskom
veku môže dôjsť k poruchám tvorby zubov a kostí. Prvým
badateľným príznakom nedostatku vitamínu je, že chorý
za súmraku, v pološere zle vidí, jeho oči sa ťažko prispô-
sobujú tme. Vzniku choroby sa dá predísť pravidelnou
konzumáciou napr. pečene, vajec, mrkvy, tekvice na peče-
nie či marhúľ.

Vitamín D vplýva na vývoj kostí. Pri jeho nedostatku
prebiehajú procesy kostnatenia nedokonale, obsah vápnika
v kostiach ostáva nízky, následkom čoho zostávajú kosti
mäkké a ohybné, čiže dochádza k ich mäknutiu. Je to
nebezpečné predovšetkým v dojčenskom a batoliacom
veku. Stravou prijímame predovšetkým predvitamíny
tohto vitamínu a z nich vplyvom slnečného žiarenia vzni-
ká v pokožke vitamín D. Mnohé z predlátok sa nachádza-
jú v droždí, v rastlinných olejoch a kakau, hotový vitamín
je v pečeni morských rýb, vajciach a šampiňónoch. Keďže
organizmus skladuje vitamín A a D, môže dôjsť k prebytku
vitamínu, čo môže byť tiež škodlivé. 

Aj vitamíny E a K sú rozpustné v tukoch. V rôznych
potravinách sa nachádza toľko vitamínu E, že za prirodze-
ných okolností nemôže dôjsť k ochoreniu z jeho nedostat-
ku. Na pokusných zvieratách preukázali, že tento vitamín
je potrebný na tvorbu životaschopných spermií a na vyno-
senie dieťaťa v tehotenstve. Vitamín K je dôležitý pre zrá-
žanlivosť krvi, množstvo postačujúce pre normálnu zrá-
žanlivosť krvi produkujú baktérie žijúce v ľudskom čreve.

Medzi vitamíny B zaraďujeme mnohé vo vode roz-
pustné zlúčeniny. Jedna z nich zabezpečuje normálne fun-
govanie nervovej sústavy, druhá je nevyhnutná pre proce-
sy látkovej premeny buniek a je aj taká, ktorej nedostatok
spôsobuje akútnu chudokrvnosť. Veľa vitamínov skupiny
B obsahuje droždie, otruby a pečeň.

Vitamín C je potrebný pre procesy látkovej premeny
buniek. Na účel skúmania týchto procesov Albert Szent-
Györgyi izoloval vitamín C z konzumnej (zelenej) papri-
ky. Za výsledky dosiahnuté v oblasti skúmania procesov
látkovej premeny získal Nobelovu cenu. Veľké množstvo
vitamínu C obsahuje kyslá kapusta, zemiaky, plody šípky,
citróny, jahody a mnohé iné druhy ovocia. Táto zlúčenina
je veľmi citlivá, pri varení alebo na vzduchu sa ľahko
stratí.

Potraviny obsahujúce vitamíny 
rozpustné vo vode

Potraviny obsahujúce vitamíny 
rozpustné v tukoch
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Zdravie – choroba

Zubný kaz spôsobujú baktérie premieňajúce cukor
a múčne jedlá na kyslé látky. Zubná dreň je riedke spo-
jivové tkanivo popretkávané mnohými cievami a ner -
vovými vláknami, preto je také bolestivé, keď sa zapáli.
Pravidelné a dôkladné umývanie zubov odstraňuje
z povrchu zubov povlak a zbytky jedál a tým zabraňuje
rozmnoženiu baktérií.

Zubný povlak môže od minerálnych látok v slinách zvápena-
tieť a môže vzniknúť zubný kameň. Zubný kameň môže viesť
k chorobám ďasien a paradentóze.

Zdravie zubov treba každoročne kontrolovať!Zubný kaz je najčastejšia choroba zubov

Ak sa do žalúdka dostanú pokazené, dráždivé látky alebo príliš veľké množstvo potravy,
vydávime ich. Účinkom látok dráždiacich sliznicu sa bránica a brušné svaly stiahnu a zo
stlačeného žalúdka sa cez otvorené vrchné ústie žalúdka vyprázdni jeho obsah, čo je vlastne
obrana organizmu proti škodlivým vplyvom. Dávenie môže vyvolať aj dráždenie sliznice
hltana, tehotenstvo, morská choroba alebo jednoducho nechutný jav.

Pred účinkami kyseliny soľnej a pepsínu chráni stenu žalúdka pri normálnom fungovaní sliz obsiahnutý
v žalúdočnej šťave. Ak sa však cievna sieť žalúdka v dôsledku stáleho nervového napätia alebo z iného dôvo-
du trvalo zúži, môže vzniknúť žalúdočný vred. K vzniku žalúdočného vredu môže viesť aj bakteriálna
infekcia. Od tráviacej šťavy vzniknú následkom zlého zásobenia krvou na sliznici žalúdka rany a môže dôjsť
ku krvácaniu žalúdka, ba v ťažšom prípade sa môže stena žalúdka aj prederaviť.

Nesprávne fungovanie črevnej sústavy môže spôsobiť poruchy trávenia a vstrebávania. Pri
hnačke sa pohyb čriev z rôznych príčin  zrýchli, trávenie a vstrebávanie nie je normálne.
Hnačka môže byť nebezpečná preto, lebo pre zlé vstrebávanie je príjem živín menší, pričom
dochádza k strate veľkého množstva soli a tekutiny. Zápchu spôsobuje spomalenie pohybu
hrubého čreva. V takomto prípade je trávenie dobré, ale zvýši sa vstrebávanie vody a preto
črevný obsah veľmi zhustne. 

Strojček na zuby

30430-34-77.qxp:30430-34-77uj.qxd  3/23/11  2:33 PM  Oldal 50



ĽUDSKÉ TELO A ZDRAVIE OD JEDLA K ŽIVINÁM: VÝŽIVA 51

Ak organizmus neprijme také množstvo výživných látok, ktoré je potrebné na pokrytie
základnej energetickej potreby, zužitkuje najprv zásoby uhľohydrátov, potom nasleduje
obsah tukových zásob a následne je organizmus nútený uvoľniť energiu z bielkovín slúžia-
cich na jeho stavbu. 

Ak hladovanie pokračuje, môže dôjsť k ohrozeniu života. Ak konzumujeme dostatok
uhľohydrátov a tukov, ale v potrave je málo bielkovín a vitamínov, taktiež dochádza
k narušeniu fungovania organizmu.

Ak pravidelne jeme viac ako je potrebné, stučnieme. Tuk sa ukladá v organizme pre-
dovšetkým z potravy obsahujúcej uhľohydráty a tuky. Tučnota (obezita) poškodzuje v prvom
rade kostrovú sústavu, svaly, obehovú sústavu a dýchacie orgány. Pravdepodobná dĺžka živo-
ta obézneho človeka je preto kratšia, ako človeka s normálnou telesnou hmotnosťou. Telesná
hmotnosť zodpovedajúca vzrastu a veku sa dá udržať pravidelným jedením, prijímaním pri-
meraného množstva potravy a výdatným pohybom. Bezdôvodné odtučňovanie viac škodí,
než osoží.

V našej krajine je veľa obéznych ľudí. Tučnota začína už v detskom veku, keď niekto pra-
videlne konzumuje viac potravy, ako je pre jeho organizmus potrebné.

Telesná výška Telesná hmotnosť v kg
v cm minimum priemer maximum

145 42 46,0 53

148 42 46,5 54

150 43 47,0 55

152 44 49,5 58

154 44 49,5 58

156 45 50,4 58

158 46 51,3 59

160 48 52,6 61

164 50 55,4 64

166 51 56,8 65

168 52 58,1 66

170 53 60,0 67

172 55 61,3 69

174 56 62,6 70

176 58 64,0 72

178 59 65,3 74

Telesná výška Telesná hmotnosť v kg
v cm minimum priemer maximum

158 51 55,8 64
160 52 57,6 65
162 53 58,6 66
164 54 59,6 67
166 55 60,6 69
168 56 61,7 71
170 58 63,5 73
172 59 65,0 74
174 60 66,5 75
176 62 68,0 77
178 64 69,4 79
180 65 71,0 80
182 66 72,6 82
184 67 74,2 84
186 69 75,8 86
188 71 77,6 88
190 73 79,3 90

Zdravá telesná hmotnosť dospelých žien Zdravá telesná hmotnosť dospelých mužov

• Preštuduj si tabuľku zdravej telesnej hmotnosti!
• Porovnaj svoje údaje s údajmi v tabuľke!
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K tomu, aby sme získali dostatok uhľohydrátov, bielkovín a tukov, musíme konzumovať veľa chleba
a cestovín. Za tým nasleduje v menšom množstve zelenina a ovocie. Ešte menšie množstvo postačuje

z mlieka, mliečnych výrobkov a mäsa. Najmenšiu časť našich jedál tvoria mastné, olejnaté jedlá.

Potravinová pyramída

Jednodňový jedálny lístok 11-14 ročných detí

Jedálny lístok Obilniny Zelenina Mlieko Mäso
V jednotkách

Raňajky:
čaj s citrónom
ražný chlieb 2 plátky 2
tvarohová nátierka 1
polovica zelenej papriky 0,5
Desiata:
viaczrnný rožok 1 ks 1
margarín vymiešaný so 
strúhanou mrkvou
jablko 1 ks 1
Obed:
zemiaková polievka 1
morčacie prsia s hubami 0,5 1
ryža ako príloha 2
cviklový šalát 1
Olovrant:
ovocný koktail 3 dl 1 1,5
koláč 1 plátok 1
margarín
Večera:
grilovaný párok 1 ks 1
hráškový prívarok 2 0,5
ražný chlieb 1 plátok 1

Spolu: 7 7 3 2
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POLIEVKY (1 porcia – 3 dl)
Zemiaková polievka 6,6 11,4 44,0
Polievka z kostí so zeleninou 2,8 0,4 13,5
Hubová polievka 4,4 11,7 17,4
Gulášová polievka 18,4 11,1 40,5
Rybacia polievka 24,5 6,0 3,3
Kalerábová polievka 6,3 11,25 26,1
Mäsová polievka so zeleninou 10,9 1,8 13,7
Karfiolová polievka 6,65 12,3 18,9
Cestovinová pastierska polievka 5,2 10,7 31,3
Paradajková polievka 5,2 8,0 40,4
Zapražená polievka 3,7 14,3 21,5
Fazuľová polievka 13,2 12,1 39,0
Polievka zo zelenej fazuľky 6,2 11,9 25,2
Hrášková polievka 9,2 9,2 34,7
Zeleninová polievka 5,4 8,6 22,3

PRÍVARKY,
PRÍLOHY (1 porcia)
Zemiakový prívarok 300 g 7,5 13,4 50,0
Zemiakové hranolky 100 g 6,0 18,0 42,5
Zemiaky (varené v šupke) 300 g 9,1 – 60,6
Zemiakový paprikáš 300 g 5,3 15,3 48,4
Zemiakové pyré 300 g 7,6 7,7 42,0
Hráškovo-mrkvový 
prívarok 300 g 8,5 13,6 34,8
Halušky 100 g 14,0 10,2 70,6
Kelový prívarok 300 g 9,5 10,9 36,5
Lečo 300 g 3,5 12,1 11,7
Šošovicový prívarok 100 g 28,3 14,9 65,0
Špenátový prívarok 300 g 9,8 17,1 20,7
Ryža s hráškom 100 g 8,2 10,1 54,0
Ryža ako príloha 100 g 6,4 8,2 62,4
Tarhoňa 100 g 11,2 12,1 60,5
Tekvicový prívarok 300 g 5,2 14,6 28,6
Prívarok zo zelenej 
fazuľky 300 g 6,9 13,6 25,0
Hráškový prívarok 300 g 11,3 13,0 15,0

MÄSÁ,
MÄSOVÉ JEDLÁ (1 porcia)
Kurací paprikáš 200 g 22,6 14,3 2,9
Pečené bravčové mäso 100 g 18,7 10,1 2,4
Pečené kurča 100 g 20,6 26,6 6,7
Koložvárska kapusta 300 g 24,0 52,7 29,2
Cibuľová roštenka 100 g 31,0 39,6 60,0
Parížsky rezeň 100 g 20,7 23,3 15,5
Vyprážaný tuniak 100 g 24,0 18,3 31,9
Francúzske zemiaky 300 g 13,3 19,6 73,5
Nakladaný kel 300 g 23,2 19,4 39,6
Opekaná bravčová pečeň 100 g 20,1 28,3 3,8
Bravčový perkelt 100 g 19,7 28,2 0,7
Vyprážaný bravčový rezeň100 g 23,8 14,9 33,5
Plnená kapusta 300 g 21,5 42,4 36,2
Plnená paprika 100 g 22,1 32,8 73,3
Sekaná 100 g 16,7 10,3 12,3

Názov potraviny
(v gramoch)

Biel-
koviny Tuky Škrob,  

cukor

CESTOVINY, SLADKOSTI

Šiška 1 ks 10,1 12,4 59,0
Palacinka 1 ks 4,9 3,2 48,9
Tvarohové slíže 200 g 27,7 30,2 87,5
Tvarohový závin 1 ks 20,0 29,4 45,0
Jablkový koláč 1 ks 5,0 9,0 40,0
Orechové rezance 150 g 17,0 10,0 110,0
Makové rezance 150 g 18,0 16,0 96,0
Krupicová kaša 200 g 16,3 13,6 79,5
Mliečna ryža 200 g 18 13,7 99,3
Čokoládová torta 1 ks 1,0 16,0 21,0
Francúzsky krémeš 1 ks 4,0 15,0 36,0

OSVIEŽUJÚCE NÁPOJE

Coca-Cola
Pepsi-Cola 2 dl 11,0 cukor
Pomarančová limonáda 2 dl 12,0 cukor
Broskyňová šťava 2 dl 16,0 cukor
Paradajková šťava 2 dl 9,0 cukor
Traubisóda 2 dl 8,0 cukor

PEKÁRENSKÉ
VÝROBKY

Biely chlieb 100 g 9,8 1,0 52,3
Rožok 1 ks 3,5 1,5 20,8
Žemľa 1 ks 5,1 0,4 30,8
Brioška 1 ks 4,7 3,7 28,5

MÄSOVÉ VÝROBKY

Čabajská klobása 100 g 19,8 41,9 0,3
Strojová šunka 100 g 22,6 7,1 0,4
Pečeňová nátierka 100 g 15,9 27,7 0,3
Klobása do leča 100 g 16,3 22,9 0,3
Párok 100 g 12,5 20,0 0,2
Bravčová masť 100 g 0,1 99,7 0,0
Oškvarky 100 g 12,1 83,2 –

MLIEKO
A MLIEČNE VÝROBKY

Konzumné mlieko 2 dl 3,5 3,0 4,6
Kakaové mlieko 2 dl 3,5 2,1 11,4
Biela káva 2 dl 2,2 2,2 8,4
Joghurt 2 dl 3,5 3,5 4,6
Smotana 2 dl 3,3 1,0 3,9
Maslo 20 g 0,1 12,0 0,1
Tvaroh 100 g 17,9 12,4 3,5
Ochutený tvarohový 
krém 100 g 11,4 2,6 21,0
Bryndza 100 g 18,2 21,2 3,0
Tvrdý syr 100 g 26,8 29,1 1,5
Tavený syr s  
vitamínom C 100 g 16,0 19,9 1,5
Vajce 1 ks 5,4 4,8 0,3

Názov potraviny
(v gramoch)

Biel-
koviny Tuky Škrob, 

cukor

Obsah živín v potravinách a jedlách
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OTÁZKY A ÚLOHY

• Aký je rozdiel medzi jedlom a živinou?

• Čo je podstatou trávenia?

• V ktorej časti tráviacej sústavy začína trávenie?

• V ktorej časti tráviacej sústavy končí trávenie?

• Čo sa stane s potravou v ústnej dutine?

• Čo sa stane vtedy, keď prehltneme sústo?

• Aké tkanivá sú v žalúdočnej stene?

• V ktorých častiach tráviacej sústavy prebieha trávenie bielkovín?

• V ktorých častiach tráviacej sústavy prebieha trávenie uhľohydrátov?

• Čo pomáha tráviť žalúdočná šťava? Čo pomáha tráviť pankreatická šťava?

• Ktorý orgán produkuje žlč? Čo je funkciou žlče?

• Tráviaca šťava ktorého orgánu dokončuje trávenie?

• V ktorej časti tráviacej sústavy sa vstrebávajú látky potrebné pre náš organizmus?

• Čo je funkciou hrubého čreva?

• Kam sa dostanú vstrebané látky z ciev črevných klkov?

• Čo nazývame základnou energetickou potrebou? Zisti, koľko energie potrebuješ denne?

• Na čo sú potrebné rôzne vitamíny? Prečo treba určité vitamíny užívať denne?

• Ako chrániš zdravie svojej tráviacej sústavy?

• Preskúmaj, nakoľko zodpovedá tebou konzumovaná potrava požiadavkám zdravej výživy? Použi k tomu
tabuľku na strane 53!

• Aké vlastnosti musia mať materiály a prostriedky potrebné pre úspešné ošetrovanie chrupu?

• Porovnaj hnačku a zápchu!

• Čo všetko môže spôsobiť hladovanie a čo tučnota?
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Pre život a fungovanie našich buniek sú potrebné živiny
a kyslík. Náš organizmus ich prijíma prostredníctvom trá-
viacej a dýchacej sústavy. Časť látok, ktoré vzniknú pri
činnosti buniek, odstraňuje z tela vylučovacia sústava.
Látky prepravuje medzi rôznymi orgánovými sústavami
krv prúdiaca v obehovej sústave.

Neustály kolobeh krvi zabezpečuje predovšetkým
srdce. Cievy a srdce tvoria obehovú sústavu. Cievy, ktoré
vedú zo srdca sú tepny (artérie). Ako sa tepny vzďaľujú
od srdca, tak sa viac a viac rozvetvujú a majú čoraz menší
priemer, až sa nakoniec rozvetvia na vlásočnice (kapilá-
ry). Vlásočnice sa vyskytujú v nespočetnom množstve a sú
v bezprostrednom spojení s bunkami.  Zo siete vlásočníc
sa krv vracia naspäť do srdca cez čoraz hrubšie žily (vény).
Krv prúdi teda zo srdca tepnami s pružnými, svalnatými
stenami, až sa dostáva do vlásočníc a z vlásočníc je odvá-
dzaná naspäť do srdca žilami s čoraz väčším priemerom,
ktoré však majú menej svalového tkaniva ako tepny. Srdce
má v sebe štyri dutiny, v pravej i ľavej polovici srdca po
dve. Dutina, z ktorej krv prúdi smerom von sa volá komo-
ra a dutina, do ktorej priteká je predsieň. Pravá a ľavá
polovica srdca je navzájom celkom oddelená, spojenie je
len medzi predsieňami a komorami nachádzajúcimi sa na
rovnakej strane

Stenu ciev s väčším priemerom a stenu srdca tvorí niekoľko tka-
nivových vrstiev. Stena tepien – artérií - je hrubšia ako stena žíl, čiže
vén, nakoľko sa v nich nachádza viac hladkého svalového tkaniva.
Stenu srdca tvorí poväčšine srdcové svalové tkanivo. Cievy pokrýva
zvnútra jednovrstvový plochý epitel a zvonka pružná sieť tvorená
vláknami spojivového tkaniva. Toto isté tkanivo sa v prípade srdca
volá vnútorná srdcová blana, respektíve osrdcovník. Najvnútornejšia
vrstva veľkých ciev a srdca je tvorená rovnakým jednovrstvovým
plochým epitelom, ako u vlásočníc.

Celková dĺžka ciev nachádzajúcich sa v tele človeka je približne
desaťtisíc kilometrov, čo je jedna štvrtina dĺžky rovníka. Vlásočnice
sú cievy s najmenším priemerom, v skutočnosti sú desaťkrát tenšie
ako vlas. 

V dutinách srdca je síce veľa krvi, ale srdce z nej nepokrýva
vlastnú potrebu živín a kyslíka. Svaly srdca zásobuje potrebnými lát-
kami osobitná cievna sústava. Táto cievna sústava vencovito obopína
srdce po celom jeho povrchu, preto sa nazýva sústavou vencovitých
srdcových tepien. Ak sa v niektorej vetve vyskytne prekážka a zaha-
tá cestu krvi, tak sa kyslík a živiny  nedostanú do oblasti, ktorú sieť
zásobuje. V takomto prípade postihnutá oblasť odumrie a dôjde
k infarktu. Veľkosť infarktu závisí od veľkosti odumretej časti srdca.

NEUSTÁLY  KOLOBEH:  TRANSPORT  LÁTOK

Krvný obeh spája jednotlivé
orgánové sústavy

vylučovacia
sústava

tráviaca
sústava

dýchacia
sústava

tkanivá,
bunky

koža

príjem látok
vylučovanie látok

Stavba cievnej steny
A) prierez tepny (artérie)

B) prierez žily (vény)

• Odpovedz pomocou obrázku! 
Ako funguje transportný systém?

A

B
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Obehová sústava človeka

cievy prepravujúce krv
bohatú na kyslík

cievy prepravujúce krv
bohatú na kysličník uhličitý
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Krv uvádzajú do pohybu sťahy srdca. Srdcové svalové
tkanivo je najhrubšie v stene ľavej komory, lebo táto časť
srdca posúva krv cez hlavnú tepnu (srdcovnica - aorta)
do celého tela. Rozvetvené tepny tvoria sieť, ktorá pretká-
va našu kožu, svaly, tráviace ústrojenstvo, obličky, nervo-
vú sústavu a pohlavné orgány. Krv z týchto orgánov odvá-
dzajú naspäť do pravej predsiene srdca žily. Krv prúdiaca
z ľavej komory a pritekajúca do pravej predsiene predsta-
vuje veľký (telový) krvný obeh. Keď sa stiahne sval
v stene pravej predsiene, krv sa vypudí z pravej predsiene
do pravej komory. Aj z pravej komory vystupuje tepna
(pľúcnica), ktorá sa potom v pľúcach rozvetvuje na vlá-
sočnice. Žila, ktorá vedie z pľúc smerom k srdcu, ústi do
ľavej predsiene. Tento krvný obeh sa volá malý krvný
obeh. Jednosmerné prúdenie krvi zabezpečujú chlopne.
Svaly obidvoch komôr sa stiahnu prakticky súčasne a krv
sa vytlačí do tepien. Do predsiení sa už nevie vrátiť, lebo
cípovité chlopne pri sťahu komory uzavrú priechod medzi
oboma dutinami. Keď sa komory vyprázdnia a srdcový
sval ochabne, v komorách síce klesne tlak, ale polmesiači-
kové chlopne, ktoré sa nachádzajú na hranici komôr
a tepien, uzavrú spiatočnú cestu. Súčasne s ochabnutím
komôr ochabnú aj cípovité chlopne a umožnia, aby
z naplnených predsiení krv voľne prúdila do komôr. 

Srdce sa sťahuje účinkom vlastného prevodného systému.
Centrum prevodného systému srdca je v stene pravej predsiene.
Účinkom jeho elektrickej aktivity sa stiahne najprv svalovina pred-
siene, potom svalovina komory. Zmenu elektrického napätia vzni-
kajúceho počas fungovania srdca ukazuje elektrokardiogram (EKG).
Lekári vedia z tvaru kriviek zistiť mnoho vecí o fungovaní srdca. 

Srdce zdravého dospelého človeka, ktorý je v pokoji, sa
stiahne asi 72-krát za minútu. Už pri jedinom sťahu sa
z ľavej komory dostáva do tepien okolo 70 ml krvi. Teda
srdce uvedie do pohybu takmer 5 litrov krvi za minútu.

Keď sa stiahne ľavá komora a vypudí krv do počiatoč-
ného úseku tepien, tepny sa rozšíria a ich steny sa napnú.
Pri ochabnutí komory krv prúdi z tohto rozšíreného úseku
tepny ďalej. Táto cyklická činnosť srdca zabezpečuje ply-
nulú cirkuláciu krvi. Pružné rozšírenie cítiť, síce v menšej
miere, aj v tepnách vzdialených od srdca. Tento tep, toto
vlnenie cievnych stien sa nazýva pulz. Dobre ho možno
nahmatať na zápästiach, kde tepna leží na kosti.

Malý (A) a veľký krvný obeh (B) sa
stretávajú v srdci

Elektrokardiogram (EKG) poskytuje
informácie o činnosti srdcového svalu

A) zdravá činnosť srdca
B) nepravidelná činnosť srdca

A

B

pravá komora

pravá predsieň

ľavá komora

ľavá
predsieň

B

A

žila 

žila 

tepna

tepna

telo

pľúca
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Ľavá komora vykoná pri jedinom sťahu srdca toľko práce, ktorá
by stačila na zdvihnutie menšieho pohára vody do výšky jedného
metra. Keď si uvedomíme, že srdce 70-ročného človeka sa stiahlo už
viac ako dve miliardykrát, dostaneme obraz o tom, koľko práce
vykoná srdce počas nášho života. A to zdanlivo bez oddychu!
Samozrejme, len zdanlivo, lebo srdce medzi dvomi sťahmi jednu
šestinu sekundy stojí. Tento oddych sa zdá byť veľmi krátkym, ale dá
sa vypočítať, že celková doba týchto krátkych oddychov môže
v priebehu jedného dňa dosiahnuť aj päť hodín. 

Okolité tkanivá stlačia cievy a prúdiaca krv sa trie
o cievne steny. Srdce musí pôsobiť teda aj proti týmto
silám. Na vypudenie krvi z ľavej komory je potrebný tlak
16 kPa (120 mmHg). Pri ochabnutí srdca klesne krvný
tlak na počiatočnom úseku cievnej sústavy na 11 kPa 
(80 mmHg).

Krvný tlak sa tradičným spôsobom meria tak, že sa za použitia
gumovej nafukovacej manžety stlačením zahatá cesta prúdenia krvi.
Tlak vzduchu v manžete sa sleduje prístrojom. Pomalým znižova-
ním tlaku vzduchu možno dosiahnuť takú hodnotu tlaku, pri ktorej
ešte krv prejde cez stlačenú cievu. Ak je toto miesto dosť blízko
k srdcu, prístroj nám ukazuje tlak krvi prúdiacej zo srdca. Pri ďal-
šom uvoľnení stlačenia krv pri určitej hodnote znova voľne prúdi
v cieve. Táto hodnota ukazuje hodnotu krvného tlaku pri ochabnutí
komory, ktorá je merateľná v dôsledku rozšírenia počiatočného
úseku cievnej sústavy.

Naša obehová sústava sa rozvetvuje od hlavnej tepny
smerom k vlásočniciam na čoraz viac ciev. Rýchlosť prú-
denia krvi v cievach a jej tlak, postupne klesajú, a preto
krv prúdi najpomalšie práve tam, kde prebieha výmena
látok medzi krvou a tkanivami, respektíve bunkami. 

V žilovej časti veľkého krvného obehu ústia cievy
jedna do druhej, prúdenie krvi je v nich stále rýchlejšie,
ale jej tlak je už sotva vyšší, ako krvný tlak merateľný
v pravej predsieni.

Cyklická srdcová činnosť

Zásobovanie srdca krvou zabezpečujú
vencovité srdcové tepny

Meranie krvného tlaku
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Krv v žilách nepoháňa len rozdielny krvný tlak. Krv v nich
„pumpujú“ aj rytmicky sa zmršťujúce a ochabujúce kostrové svaly.
Samotná svalová pumpa by tlačila krv všetkými smermi. Preto sú
v žilách chlopne, ktoré zabezpečujú prúdenie krvi len smerom
k srdcu. Chlopne teda prispievajú k efektívnosti svalovej pumpy.

Automatické srdcové sťahy podnecuje alebo brzdí nervová sústa-
va. Na cievnu sústavu pôsobí aj mozog a miecha. Keď tieto zúžia
počiatočný úsek tenších tepien a vlásočníc, krvný tlak stúpne. Keď
nervové centrá nevyšlú k cievam vzruch, svaly ciev ochabnú a krvný
tlak klesne. Takto nervová sústava ovplyvňuje distribúciu krvi
k jednotlivým orgánom. Porucha distribúcie krvi vyvoláva bezvedo-
mie. Nedostatočné zásobenie mozgu krvou môže viesť k dočasnej
strate vedomia.

Okrem uzavretej cievnej obehovej sústavy je v našom
tele aj iná cievna sústava. Je to lymfatická cievna sústava
(miazgovo – cievna). Prúdi v nej lymfa (alebo miazga),
tekutina pochádzajúca z medzier medzi tkanivami
a bunkami. Táto cievna sústava pozostáva len zo zberných
ciev. Cievy sa začínajú jemnou sieťou, potom sa zjednocu-
jú do čoraz hrubších ciev, napokon najhrubšia lymfatická
cieva ústi v blízkosti srdca do žily. Pozdĺž lymfatických
ciev vznikli lymfatické uzliny a lymfatické orgány.
Medzi lymfatické orgány patrí napríklad detská žľaza,
mandle, červovitý prívesok a slezina. Zo srdca von vedie
teda jedna cesta, kým naspäť do srdca vedú dve.

• Nahmataj si lymfatickú uzlinu!

Lymfatická sústava: 
1. lymfatické cievy 2. lymfatické uzliny 

3. lymfatické orgány

Lymfa vzniká z časti telovej tekutiny
prenikajúcej cez steny vlásočníc

pretkávajúcich orgány

Srdcové chlopne zabezpečujú v srdci jednosmerné 
prúdenie krvi

2

3

3

3

1

cípovité chlopne

polmesiačikovité chlopne
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Zdravie – choroba

Zdravé fungovanie sústavy krvného obehu môžeme
udržať pravidelným telesným pohybom. Nesprávne stra-
vovacie návyky, tučnota, nedostatok pohybu a fajčenie
môžu už sami osobe poškodzovať obehovú sústavu.
Vieme však, že navzájom posilňujú svoje účinky a čím
je pre jedinca príznačnejších viac takýchto činiteľov,
tým je pravdepodobnejšie, že ho postihne kôrnatenie
ciev, vysoký krvný tlak, prípadne mu odumrie menšia
alebo väčšia časť srdcového svalu, čiže dostane infarkt.

V organizme trénovaných športovcov možno počet srdcových
sťahov vystupňovať na dva a pol násobok a množstvo jedným
sťahom vypudenej krvi na jeden a pol násobok. Pri práci sa zvýši
teda nielen počet srdcových sťahov, ale aj množstvo krvi
vytlačenej pri jednom stiahnutí.

Stav srdca a ciev zásadne ovplyvňuje funkciu obeho-
vej sústavy človeka. Z krvného tlaku možno usúdiť, aký
je stav ciev. Ak sa dutina ciev v dôsledku upchatia zúži,
a svaly sú v ich stenách priebežne v stiahnutom stave,
alebo ak stena ciev stuhla, skôrnatela, krv možno cez
cievy prepumpovať len väčšou silou, tým sa zvýši krvný
tlak. Ak sa srdce v dôsledku vysokého krvného tlaku
alebo poruchy chlopne preťaží, môže dôjsť k zlyhaniu
srdca. Aj fajčenie spôsobuje zúženie ciev.

V tepnách dolných končatín často dochádza
k zúženiu ciev. Na počiatku tohto ochorenia sa epitel
pokrývajúci vnútornú stenu cievy stane nerovno-
merným. Na poškodené miesta sa z krvi ukladajú tuko-
vité zlúčeniny, až dôjde k odumretiu pružných zložiek
cievnych stien. Miesto odumretého tkaniva napokon
vyplní vápnik vytvárajúci pláty podobné kôre. Odtiaľto
pochádza bežne zaužívaný názov: kôrnatenie ciev.
Kŕčové žily postihujú žily dolných končatín.

Mandle chránia pred choroboplodnými baktériami
a vírusmi, ktoré vnikajú do organizmu cez nosovú
a ústnu dutinu. V prípade infekcie sa môžu ľahko zapá-
liť, nahnisať, ale choroba sa dá vhodnými liekmi dobre
liečiť.

Často sa opakujúci zápal mandlí môže ľahko viesť k zápalu
kĺbov, k zápalu vnútrosrdia alebo nedomykavosti chlopní. Aj
zapálený červovitý prívesok je nebezpečný. Preto sa zvyknú
mandle neschopné obrany a červovitý prívesok odstrániť.

Po srdcovom infarkte v určitých
častiach srdca prestane zásobovanie

svalového tkaniva krvou

Vznik zúženia v cieve

usadenina na
stene cievy

usadenina na
stene cievy
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OTÁZKY A ÚLOHY

• Ktoré sú časti našej obehovej sústavy?

• Nakresli schematicky naše dva krvné obehy a označ na nich smer prúdenia krvi!

• Porovnaj stenu tepien a žíl!

• Čo je spoločné v činnosti chlopní nachádzajúcich sa v našej obehovej sústave?

• Kde sú v našej obehovej sústave chlopne?

• Čo umožňuje plynulé prúdenie krvi?

• Koľko krvi sa vytlačí z pravej komory za minútu?

• Čo je pulz?

• Čo je krvný tlak?

• Aký je obvykle krvný tlak zdravej dospelej osoby?

• Porovnaj krvný obeh a lymfatický obeh!

• Ako chrániš zdravie svojej obehovej sústavy?

• Ako poškodzuje fajčenie obehovú sústavu?

• Prečo je zúženie ciev nebezpečné?

Pri moderných vyšetreniach dobre vidieť činnosť srdca

30430-34-77.qxp:30430-34-77uj.qxd  3/23/11  2:33 PM  Oldal 62



30430-34-77.qxp:30430-34-77uj.qxd  3/23/11  2:34 PM  Oldal 63



64 TEKUTÉ TKANIVO: KRV ĽUDSKÉ TELO A ZDRAVIE

Krv sa dostáva do styku so všetkými orgánovými sústava-
mi, lebo toto tekuté medzibunkové tkanivo je prítomné
všade a kolujúc v cievach spája jednotlivé orgány. Krv
prepravuje k bunkám látky potrebné pre ich fungovanie
a z buniek odvádza smerom k vonkajšiemu svetu splodiny
látkovej premeny, ale bez krvi sa nedá predstaviť ani rov-
nováha vnútorného prostredia nášho organizmu, ani obra-
na proti choroboplodným mikroorganizmom, ktoré sa
dostanú do nášho tela.

V našej obehovej sústave prúdi priemerne 5 litrov krvi.
U dospelých mužov môže byť toto množstvo vyššie, v tele
žien zasa nižšie. Krv nie je jednoduchá tekutina, ale
zvláštne spojivové tkanivo, čiže nájdeme v nej bunky, aj
medzibunkovú hmotu. Bunky predstavujú takmer polovi-
cu celkového objemu krvi. Tekutá medzibunková hmota,
čiže krvná plazma je vodný roztok obsahujúci bielkoviny,
bielkovinové zložky, cukry, tukovité zlúčeniny, rôzne
minerálne soli a mnoho ďalších látok. Prepravuje živiny,
splodiny látkovej premeny buniek, zlúčeniny regulujúce
funkciu buniek a látky chrániace organizmus.

90% krvnej plazmy tvorí voda, 7 – 8% bielkoviny. Krvné biel-
koviny sú dôležité z hľadiska presunu látok, obrany a zrážania krvi.
V krvnej plazme je stále prítomný hroznový cukor. Okrem týchto
veľmi dôležitých látok sú v krvi aj splodiny látkovej premeny.
Z katiónov obsiahnutých v krvnej plazme sú najdôležitejšie sodík,
draslík a vápnik, z aniónov ióny chlóru a hydrouhličitanu.

V krvi sa nachádzajú rôzne typy buniek a každá má inú
funkciu. Červené krvinky prepravujú kyslík od dýchacie -
ho povrchu pľúc po tkanivá a bunky. Červené krvinky sa
tvoria v červenej kostnej dreni vypĺňajúcej špongióznu
hmotu kostí. Tam ešte majú bunkové jadro, ale kým sa
dostanú do obehovej sústavy, už ho nemajú. Červené
krvinky sú ploché diskovité bunky v strede trochu prelia-
čené, preto sa v priereze podobajú na detskú piškótu.
Z tohto typu buniek je v krvi najviac, v 1 mm3 sa ich
nachádza priemerne 4,5 – 5 miliónov. 

Väčšinu kyslíkových molekúl viaže komplexná bielkovina čer-
venej farby obsiahnutá v červených krvinkách zvaná hemoglobín.
Hemoglobín a kyslík sa viažu k sebe chemicky, ale toto ich vzájom-
né spojenie tak ľahko zanikne, ako ľahko vzniklo.

TEKUTÉ TKANIVO: KRV

Krvný náter (kresba) 1. červené
krvinky 2. biele krvinky 3. krvné

doštičky

Krvinky sa tvoria v červenej kostnej
dreni

Krvný náter (foto)

3

2

2

1

1

3
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Kysličník uhličitý sa neprepravuje viazaný na hemoglobín, ale
v krvnej plazme ako hydrouhličitanový ión. 

Kolujúce červené krvinky nemajú jadro, preto ich nazývajú aj
červenými krvnými telieskami. Tieto bunky žijú z krviniek naj-
dlhšie, asi štyri mesiace slúžia na prepravu kyslíka. Po zostarnutí sa
dostanú do sleziny a tam sa rozkladajú. Organizmus zužitkuje ich
látky na tvorbu nových buniek. 

V dôsledku nedostatočnej funkcie červenej kostnej drene môže
vzniknúť chudokrvnosť (najnovšie málokrvnosť). To neznamená,
že chudokrvný (alebo málokrvný) človek má málo krvi, ale že mu
v krvi klesol počet červených krviniek, respektíve množstvo červe-
ného krvného farbiva - hemoglobínu. Hemoglobín je zlúčenina
obsahujúca železo, to znamená, že chudokrvnosť môže vzniknúť aj
vtedy, ak je kostná dreň zdravá, ale potrava obsahuje málo železa
alebo ak nie je vstrebanie železa pre nedostatok vitamínu B12 doko-
nalé.

Krvné doštičky sú najmenšie telieska v krvi. Majú
nepravidelný tvar. Podobne červeným krvinkám vznikajú
v červenej kostnej dreni, ale nemajú bunkové jadro.
V jednom mm3 krvi je ich 200 – 400-tisíc. Keď sa cievna
sústava niekde poškodí, poškodený cievny úsek sa trochu
zovrie, čo však iba zmierni vytekanie krvi. Na mieste
poranenia sa krvné doštičky prilepia na stenu poškodenej
cievy a k prilepeným krvným doštičkám sa ukladajú vždy
novšie. Škvrna vzniknutá z krvných doštičiek sa takto
zväčšuje, a ak je poranenie malé, môže stačiť na uzavretie
poraneného úseku. Ak je však poranenie väčšie, môže
pomôcť zrazenie krvi.

Podstatou zrazenia krvi je, že sa z rozpustených biel-
kovín krvnej plazmy jedna vyzráža v podobe nerozpust-
ných nitiek. Na vláknitej kostre vzniknutej z nitiek sa
zachytia krvinky a vytvoria lepkavý útvar, ktorý upchá
väčšie poranenie cievnej steny.

Ľudská krv sa zrazí za 5 – 10 minút. Krvinky spolu s bielkovi-
novými nitkami vyzrážanými z krvnej plazmy vytvoria krvný koláč.
Krvný koláč sa zmršťuje a vytláča žltú priehľadnú tekutinu zvanú
krvné sérum. Zrážanie krvi je komplikovaný proces, na ktorom sa

Červené krvinky

Krvné doštičky

Ak sa stena cievy poraní, otvory v
poranenej časti upchajú prvky

rôznych tvarov,ktoré sa zachytia  v
spleti bielkovinových nitiek

vyzrážaných z krvnej plazmy.

Bunkové zložky krvi

Krvinky Ich počet v 1 mm3 Priemer Životnosť

červené krvinky 4,5 – 5 miliónov 7 – 8  mikrometrov 120 dní

biele krvinky 6 – 8 tisíc 5 – 25 mikrometrov niekoľko dní 
– niekoľko mesiacov

krvné doštičky 200 – 400 tisíc 2 – 4  mikrometre 8 – 9 dní
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zúčastňujú mnohé rozpustené krvné bielkoviny, ale nevyhnutné sú aj
látky, ktoré sa uvoľňujú z krvných doštičiek, respektíve vitamín K. 

Krv niektorých ľudí sa zrazí namiesto niekoľkých minút až
o niekoľko hodín. Títo ľudia trpia krvácavosťou, iným názvom
hemofíliou. Táto porucha zrážania krvi je v mnohých prípadoch
dedičná a je príznačná predovšetkým pre mužov.

Existuje niekoľko druhov bielych krviniek, a to podľa
vzniku, rozmerov a funkcie. V jednom mm3 krvi zdravého
človeka sa ich nachádza celkove 6 - 8 tisíc. Oproti červen-
kastým červeným krvinkám sú bezfarebné. Väčšina z nich
sa nachádza v lymfe, v lymfatických orgánoch. Všetky
biele krvinky sa zúčastňujú na vnútornej obrane organiz-
mu. V prípade infekcie ich počet značne vzrastie.

Fagocyty putujú medzi tkanivami smerom
k choroboplodným mikroorganizmom a pohlcujú ich.
V tomto boji padne za obeť aj časť fagocytov. Zaniknuté
fagocyty, rozpadnuté tkanivá a usmrtené choroboplodné
zárodky vytvárajú hnis. 

Lymfocyty alebo miazgové bunky sú menšie ako fago-
cyty a v porovnaní s bunkou majú obrovské bunkové jadro.
Rovnako ako fagocyty, aj tieto vznikajú v červenej kostnej
dreni. Jeden druh fagocytov produkuje protilátku, ktorou
zneškodňuje cudzie látky vniknuté do organizmu, kým iné
fagocyty sami ničia choroboplodné mikroorganizmy. Krv
je teda prostredníctvom bielych krviniek druhou obrannou
líniou nášho organizmu.

Fagocyt pohlcujúci baktériu

Fagocyt

Biele krvinky

Zdravie – choroba

Zápal je všeobecný spôsob vnútornej obrany. Často sa
však stáva, že sa infekcia dá zdolať len prostredníctvom
reakcie zameranej výhradne proti danej chorobe. Tento
druh obrany je imunitná obrana, ktorá je predovšetkým
výsledkom funkcie bielych krviniek. 

Náš vnútorný obranný systém, inými slovami imu-
nitný systém dokáže rozlíšiť cudzie látky vniknuté do
organizmu od vlastných látok organizmu. Svojou čin-
nosťou cudzie látky buď odstráni alebo ich zneškodní.
Tento proces sa volá imunitná odpoveď a látky vyvolá-
vajúce imunitnú odpoveď sa nazývajú antigény alebo
imunogény.

Ochorenie AIDS je získaná nedostatočná imunita.
Vírusy spôsobujúce toto ochorenie, ktorých vedecký
názov je HIV, napádajú lymfocyty a tie sa následne
stanú neschopnými plniť svoju obrannú funkciu. Vírus
nevie preniknúť cez zdravú prvú obrannú líniu nášho
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organizmu, čiže sa nešíri bežným každodenným stykom,
ani podaním ruky či prostredníctvom potravín alebo rôz-
nych predmetov. 

Imunita vzniká v prípade určitých imunitných proce-
sov tak, že organizmus sám produkuje obrannú látku
proti choroboplodným mikroorganizmom. V záujme
predchádzania vzniku choroby sa v mnohých prípadoch
robí ochranné očkovanie. Jedným druhom ochranného
očkovania je podanie oslabených alebo usmrtených cho-
roboplodných mikroorganizmov do organizmu. Imunita,
ktorá sa vytvorí proti nim neskôr ochráni organizmus
pred skutočnými chorobami vzniknutými v dôsledku
vážnej infekcie. Druhou formou ochranného očkovania
je injekčné podanie hotovej protilátky, ktorá slúži na
zdolanie choroby vzniknutej v dôsledku infekcie.
Imunita pochádzajúca od matky je tiež zvonka získaná
imunita, z tela matky sa ochranná látka dostáva do plodu
cez placentu. Novorodencov a dojčatá chráni ochranná
látka pochádzajúca z materského mlieka.

Očkovanie BCG vakcínou chráni pred vznikom tuberkulózy.
Vakcína Di-Per-Te (alebo skrátene DTP) bráni vzniku diftérie,
ľudovo zvanej záškrt, ďalej zabraňuje vzniku ochorenia zvaného
pertussis, čiže čierny kašeľ a ochorenia na tetanus sprevádzaného
kŕčovým stavom. Každá osoba dostane očkovanie aj proti zápalu
príušných žliaz (mumps), ktorý sa šíri formou epidémie, proti
osýpkam (morbilli) a proti ružienke (rubeola). Ochranná látka
proti detskej obrne sa podáva cez ústa.

Alergia je hromadné podstatné meno pre obranné
reakcie na podnety, na ktoré je telo precitlivelé. Je spre-
vádzaná príznakmi zápalu slizníc. Alergická reakcia sa
prejavuje napríklad ako žihľavka, ekzém, jeden druh
astmy, senná nádcha, alebo v podobe mnohých ďalších
častých ochorení. Tieto choroby sa dajú liečiť pre-
dovšetkým tak, že sa vyhneme alergizujúcim látkam.

Biela krvinka s vírusmi HIV

Štruktúra vírusu HIV

V súčasnosti platný očkovací kalendár pre povinné očkovanie podľa veku v Maďarsku 

Termín Vo veku 4 mesiacov Názov očkovacej látky

0 – 6 týždeň po narodení tuberkulóza Očkovanie BCG vakcínou

Vo veku 3 mesiacov záškrt, čierny kašeľ, Očkovanie vakcínou 
tetanus a detská obrna Tetracoq (DTP 1/a + IPV)

Vo veku 4 mesiacov záškrt, čierny kašeľ,
tetanus a detská obrna Očkovanie DTP 1/b
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Peľový kalendár. Ambrózia je nebezpečne sa šíriaca agresívna burina

stromy
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0
I.   II.  III.  IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

ambrózia

počet peľových zŕn/kubický meter vzduchu

trávy

Termín Proti akej chorobe? Názov očkovacej látky

Vo veku 5 mesiacov záškrt, čierny kašeľ,
tetanus a detská obrna Očkovanie DTP 1/c 

Vo veku 15 mesiacov zápal príušných žliaz, Očkovanie MMR 
ružienka, vakcínou
osýpky a detská obrna

Vo veku 3 rokov záškrt, čierny kašeľ,
tetanus a detská obrna Očkovanie DTP II.

Vo veku 6 rokov záškrt, čierny kašeľ,
tetanus a detská obrna Očkovanie DTP III.

Vo veku 6 - 7 rokov zápal príušných žliaz Očkovanie proti mumpsu

Vo veku 11 – 12 rokov záškrt, tetanus, Očkovanie DT
osýpky Opakované očkovanie 

proti osýpkam

Vo veku 12 - 13 rokov ružienka Očkovanie proti rubeole

Obrannú reakciu môže vyvolať veľmi veľa druhov látok. Takouto sú napríklad roztoče,
ktoré sa rozmnožia v nepravidelne upratovaných bytoch alebo alergia spôsobená rôznymi
peľmi.

Skoro na jar je vo vzduchu množstvo peľu zo stromov, ktoré kvitnú jahňadami. Začiatkom leta kvitnú
kvety tráv a tie znepríjemňujú život ľudí, ktorí sú precitlivelí na ich peľ. Koncom leta a začiatkom jesene
napĺňa ovzdušie peľ ambrózie palinolistej. Jeden kvet môže vyprodukovať až osem miliárd peľových
zrniečok. Ročne sa ich teda dostáva do vzduchu aj niekoľko tisíc ton. Z ľudí alergických na peľ je takmer
každý alergický aj na ambróziu.
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Najzávažnejšie ochorenie súvisiace s bielymi krvinkami je leukémia. Pri tejto chorobe sa počet bielych
krviniek môže zvýšiť aj nad stotisíc. Mnohé z buniek sú ešte mladé, nevyvinuté. Nezrelé biele krvinky nie sú
schopné obrániť organizmus, pritom odoberajú živiny ostatným bunkám.

Zápal vzniká pri obrane proti choroboplodným mikroorganizmom, ktoré vnikli do tela. Má
charakteristické príznaky. Zapálené miesto je pre intenzívne zásobenie krvou červené a teplé.
Od tekutiny prenikajúcej z ciev opuchne a stane sa bolestivým. Zvýšené prenikanie tekutiny
a objavenie sa obranných bielych krviniek pomáha zdolať zápal.

Pri transfúzii krvi a transplantácii orgánov je veľmi dôležité, aby sa látky, ktoré sa dostanú
do nášho organizmu čo najviac podobali látkam vlastného organizmu. V opačnom prípade
obranné mechanizmy organizmu zničia cudzie tkanivá. Pri transfúzii krvi treba mať na zreteli
v prvom rade podobnosti v rámci krvných skupín systému ABO a Rh-faktor.

V systéme krvných skupín ABO delíme ľudí do štyroch skupín. Jednu skupinu tvoria
ľudia s krvnou skupinou A, druhú ľudia s krvnou skupinou B, tretiu ľudia s krvnou skupinou
AB a štvrtú ľudia s krvnou skupinou 0. Ak sa pri krvnej transfúzii dostane do organizmu krv
inej skupiny, imunitný systém organizmu ju bude považovať za látku cudziu telu a bude sa proti
nej brániť tak, že ju neprijme.

V Rh faktor systéme môžeme ľudí zaradiť do dvoch skupín, do skupiny s pozitívnym Rh-
faktorom a negatívnym Rh-faktorom. Krv ľudí s pozitívnym Rh-faktorom neprijme krv s nega-
tívnym Rh-faktorom, preto krv patriacu do týchto dvoch skupín nemožno miešať.

Na povrchu červených krviniek sa nachádzajú také bielkoviny, ktoré vstupujú do reakcie s protilátkami
zastúpenými v krvnej plazme človeka s inou krvnou skupinou. V dôsledku imunitnej reakcie sa červené krvin-
ky vyzrážajú a spoja sa do nefunkčných hrudiek.

Vývoj biologického znečistenia vzduchu

Mesiac Biologické nečistoty spôsobujúce alergiu

Január roztoče

Február peľ zo stromov, roztoče

Marec peľ zo stromov

Apríl peľ zo stromov

Máj peľ z  tráv a stromov

Jún peľ z  tráv

Júl peľ z  tráv a burín

August peľ z  burín a ambrózie, výtrusy plesní

September peľ z  burín a ambrózie, výtrusy plesní, roztoče 

Október peľ ambrózie, výtrusy plesní, roztoče

November roztoče

December roztoče
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OTÁZKY A ÚLOHY

• Aké funkcie plní krv?

• Čo je lymfa?

• Z čoho sa skladá krv?

• Čo prepravuje krvná plazma?

• Ako prepravuje krv dýchacie plyny?

• Ako sa zráža krv?

• Aké funkcie plnia biele krvinky?

• Ako chránia biele krvinky naše vnútorné prostredie?

• Aké systémy krvných skupín poznáš?

• Ako sa môže vytvoriť v našom organizme imunita?

• Ako sa možno brániť vzniku alergie?

• Akým spôsobom možno posiľňovať imunitný systém?

• Zisti, ktoré choroby znižujú funkciu imunitného systému?

• Ak ešte nepoznáš svoju krvnú skupinu, daj si ju určiť!

Formy ochrany organizmu

Imunita

prirodzená umelá

zdedená získaná preventívne ochranné 
očkovanie

liečebné ochranné 
očkovanie

Krvná skupina AB0 Možnosti darovania krvi v krvnej skupine AB0

Krvná skupina Na červenej krvinke V krvnej plazme

A Anti-B

Anti-A

Anti-A
Anti-B

B

AB

0

A
Anti-B

B
Anti-A

AB
——da

rc
a 

kr
vi

0
Anti-A     Anti-B

A
Anti-B

B
Anti-A

AB
——

0 
Anti-A
Anti-B

príjemca krvi
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Každý deň jeme a pijeme, čiže dostávame do svojho organizmu rôzne látky. Naša telesná
hmotnosť sa napriek tomu veľmi nemení, objem našej obehovej sústavy je tiež pomerne stály,
množstvo a koncentrácia živín a iónov v krvi je takmer vždy tá istá a aj chemická reakcia telo-
vých tekutín je stála. Je to možné len tak, že určitý veľmi citlivý orgán priebežne pociťuje špe-
cifickosti nášho vnútorného prostredia, a keď sa ktorákoľvek odchýli od najpriaznivejšej
hodnoty, okamžite obnoví pôvodný stav. Takto udržiava naše vnútorné prostredie v rovnováhe.

Stálosť vnútorného prostredia sa cudzím slovom nazýva homeostáza. Homeostáza je výsledkom kompli-
kovaného regulačného procesu. Ak sa naruší vnútorná rovnováha organizmu, dôjde k závažnej poruche našich
životných funkcií.

Jemný regulačný systém zabezpečuje vnútornú rovnováhu len vtedy, ak sa doplnia látky,
ktoré chýbajú pre fungovanie nášho organizmu, a ak sa zbytočné látky vylúčia. V pečeni, ktorá
je zásobárňou živín, je vždy k dispozícii cukor. V organizme však nie je žiadna zásobáreň
tekutín ani iónov. Potrebné tekutiny a ióny musíme teda organizmu dodávať denne
z vonkajšieho sveta a prebytok denne vylúčiť. Prebytočné tekutiny a v nich rozpustené látky sa
vylučujú obličkami. 

Moč je vodný roztok látok, ktoré sú zbytočné, prípadne sú pre organizmus škodlivé. Moč
vzniká v obličkách a ostatné časti vylučovacej sústavy odvádzajú tekutinu do vonkajšieho
 prostredia.

STÁLOSŤ VNÚTORNÉHO PROSTREDIA:
VYLUČOVANIE

Naša vylučovacia sústava

oblička

močovod

močový mechúr

močová rúra
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Oblička je párový orgán uložený napravo a naľavo od
driekových stavcov v zadnej časti brušnej dutiny.
V stredovej časti vstupuje do orgánu fazuľového tvaru veľ-
kosti päste obličková tepna a žila a vystupuje z nej močo-
vod. Na pozdĺžnom reze obličky vidieť tri dobre rozlíšiteľ-
né vrstvy: tmavšiu kôrovú vrstvu hutnejšej štruktúry, svet -
lejšiu voľnejšiu dreňovú vrstvu, dutinový systém
a obličkovú panvičku, z ktorej sa odvádza hotový moč.

Jedna oblička je orgán s hmotnosťou 200 – 300 gramov. Kôrová
vrstva obličky je približne 8 – 10 mm hrubá a dreňovú vrstvu oblič-
ky tvoria obličkové pyramídy. Na hrote obličkových pyramíd sa
otvárajú obličkové kanáliky vedúce do obličkovej panvičky.

V kôrovej vrstve obličky sa obličková tepna rozvet-
vuje na sieť vlásočníc. Vlásočnice tvoria miestami klbká.
Klbká vlásočníc obaľuje puzdro, z ktorého sa otvára
odvodný kanálik. Klbko vlásočníc spolu s puzdrom vytvá-
ra obličkové teliesko. V obličkovom teliesku sa z krvi
vyfiltruje časť krvnej plazmy. Tento filtrát je pre organiz-
mus zbytočný a obsahuje nielen jedovaté látky, ale aj také,
ktoré ešte potrebujeme.

Množstvo filtrátu je obrovské. Denne sa ho vytvorí v oboch
obličkách priemerne 180 litrov. Keďže sa vyfiltruje asi 20% krvnej
plazmy pretekajúcej klbkom vlásočníc, 180 litrov filtrátu vznikne
z 1800 litrov krvi, to znamená, že toľko krvi prejde denne obidvomi
obličkami.

Začiatočný úsek odvodného kanálika je veľmi kľuka-
tý. Na tomto úseku sa väčšina látok obsiahnutých vo filt-
ráte vstrebe späť do krvi. Tu vlastne vzniká z filtrátu moč.
Moč potom odvádzajú zberné kanáliky už bez ďalšej pre-
meny cez dreň obličky smerom k vonkajšiemu svetu. 

Oblička nie je jednoduchý filter! Látky neprenikajú cez steny
odvodných kanálikov len sami od seba, bunky v stene kanálika vsajú
niektoré z nich s vynaložením energie späť, iné zasa, napríklad ióny,
dokážu vylúčiť.

Moč tečie z obličky cez močovod do močového
mechúra. Moč sa skladuje v močovom mechúre a
vyprázdňuje sa cez močovú rúru. Vyprázdnenie moču
reguluje miecha na základe impulzov prichádzajúcich zo
steny močového mechúra, no už jedno - dvojročné dieťa sa
naučí, aby moč vyprázdňovalo len v správnom čase. Roentgenová snímka obličky. Cievny

systém obličky naplnili pred vyšet -
rením farbou pohlcujúcou roentgenové

lúče, preto je cievna sieť dobre
viditeľná

V kľukatých kanálikoch vzniká
z filtrátu moč

1. obličkové teliesko 2. obličkový
kanálik 3. zberný kanálik

Obraz priečneho rezu obličky 
1. obličková kôra 2. dreň obličky 
3. obličková panvička 4. močovod 

5. obličková tepna 6. obličková žila

⎫
⎪
⎬
⎪
⎭

4

1

2

2

3

3

6

5

1

2
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Zdravie – choroba

Zdravý moč je priehľadná tekutina slamovožltej farby. Lekári vedia z jeho farby, čistoty,
hustoty, chemického zloženia a mikroskopického vyšetrenia posúdiť vnútorný stav organiz-
mu. Preto robia v mnohých prípadoch vyšetrenie moču a kontrolujú, či moč obsahuje biel-
koviny, hnis, cukor a také látky, ktoré sa v moči zdravého človeka nenachádzajú, alebo ak
áno, tak len v inom množstve.

Ak sa v moči vyskytnú bielkoviny alebo hnis, v močovej sústave je zápal. Dochádza k nemu väčšinou
v dôsledku bakteriálnej infekcie. Infekcia sa môže dostať aj do obličkovej panvičky a zápal môže v takomto
prípade poškodiť i funkciu obličky. Časté nutkanie na močenie upozorňuje na zápal vylučovacieho systému. 

Stáva sa, že sa v obličkovej panvičke vyzráža z moču nerozpustná látka. Drobnozrnný močový piesok
ľahko odchádza z organizmu. Močové kamene väčších rozmerov môžu pri pohybe poraniť močové cesty
alebo sa môžu na niektorom úseku zaseknúť a brániť vyprázdneniu moču. Tlak moču spôsobuje v takomto
prípade veľkú bolesť a zastaví sa aj činnosť obličkových teliesok. 

Červené krvinky v moči poukazujú na krvácanie niektorej časti vylučovacieho systému.

Vylúčenie splodín látkovej premeny organizmu je pre vylučovací systém veľká úloha.
Kým vznikne denne priemerne 1,5 litra moču, musí obličkami opakovane pretiecť už známe
množstvo kolujúcej krvi a približne tých 2,5 litra krvnej plazmy. Dočasné alebo definitívne
zlyhanie činnosti obličiek je teda mimoriadne nebezpečné. Jedovaté splodiny látkovej pre-
meny, ktoré sa v takomto prípade nahromadia v krvi, môžu viesť k strate vedomia, ba až
k smrti. Ak v dôsledku obličkových ochorení dôjde k ich dočasnému zlyhaniu, funkciu
obličiek môže nahradiť dialýza. Definitívne zaniknutie tkaniva obličky sa dá liečiť len tran-
splantáciou obličky.

Množstvo prijatej a vylúčenej tekutiny je rovnaké

vylúčená tekutina (2,7 l)

stolica
(0,4 l)

pot
(0,6 l)

výdych
(0,2 l)

moč
(1,5 l)

nápoje
(1,5 l)

jedlo
(1,2 l)

prijatá tekutina (2,7 l)
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OTÁZKY A ÚLOHY

• Vymenuj príznačnosti nášho vnútorného prostredia!

• Minimálne koľko tekutín musíme denne prijať, aby sa zachoval stály objem tekutín v našom organizme?

• Prečo znášame smäd ťažšie ako hlad?

• Z ktorých častí sa skladá vylučovacia sústava?

• V ktorom orgáne vzniká moč?

• V ktorej časti obličky sú obličkové telieska?

• Ako funguje obličkové teliesko?

• Čo sa stane s filtrátom v odvodných kanálikoch?

• V ktorej časti obličky sú zberné kanáliky?

• Aký je rozdiel medzi filtrátom a močom?

• V ktorej časti vylučovacieho systému sa skladuje moč?

• Prečo je vyšetrenie moču dôležitým lekárskym vyšetrením?

Dialyzačné zariadenie
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ZHRNUTIE

Látková premena je najzákladnejšia životná funkcia. Jej podstatou je, že v rámci životných
funkcií organizmus prijme z prostredia rôzne látky, prijaté látky premení a zbytočné vylúči,
respektíve ich vráti do vonkajšieho prostredia. Látková premena organizmu pozostáva
z dvoch vzájomne súvisiacich, ale protichodných procesov. Z jednej časti prijatých látok
bunka buduje seba samú, druhú časť odbúra, spáli a tým pokrýva energetickú potrebu pro-
cesov budovania. Na látkovej premene sa zúčastňujú mnohé orgánové sústavy.

Pri dýchaní sa dostáva do organizmu kyslík potrebný na odbúravacie procesy látkovej
premeny a do prostredia sa dostáva oxid uhličitý. Vzduch sa dostáva cez dýchacie cesty do
pľúcnych mechúrikov. Ich steny tvoria dýchaciu plochu. Vzduch v dôsledku opakovaných
sťahov a ochabnutia bránice a činnosti medzirebrových svalov rytmicky prúdi v dýchacej
sústave dnu a von.

Človek pripravuje z potravín jedlo, a takto prijíma stavebné a energetické látky, iným slo-
vom živiny, potrebné pre organizmus. Bielkoviny, tuky a uhľohydráty sú organické zlúčeni-
ny, voda a minerálne soli sú anorganické látky. Pre procesy látkovej premeny v bunkách sú
nevyhnutné aj vitamíny.

V tráviacej sústave človeka sa jedlo rozdrobí a zmieša s tráviacimi šťavami. Strávené
živiny sa vstrebávajú cez črevné klky na stene tenkého čreva. Voda sa dostáva do organiz-
mu z hrubého čreva. Nestráviteľné časti sa vylučujú do vonkajšieho prostredia.

Vstrebané látky a kyslík prepravuje na miesto ich použitia, čiže k bunkám, obehová
sústava. Naša obehová sústava pozostáva zo srdca a ciev. Máme dva vzájomne spojené
krvné obehy. Jeden pretkáva celý organizmus, druhý len pľúca. V prípade obidvoch krvných
obehov vychádzajú zo srdcových komôr tepny a do predsiení ústia žily. Tepny a žily spája
sieť krvných vlásočníc. Jednosmerné prúdenie krvi zabezpečujú chlopne. Spojenie medzi
krvou a bunkami vytvára lymfa, ktorá sa späť do obehového systému dostáva cez osobitnú
sieť lymfatických ciev. Lymfatické uzliny a lymfatické orgány, ktoré sa nachádzajú pozdĺž
lymfatických ciev, sú potrebné pre vnútornú obranu nášho organizmu.

Krv je spojivové tkanivo, ktoré obsahuje rôzne bunky a tekutú medzibunkovú hmotu.
Červené krvinky prepravujú kyslík viazaný na červené krvné farbivo, ktoré sa v nich nachá-
dza. Z bielych krviniek fagocyty pohlcujú choroboplodné mikroorganizmy, ktoré sa dostali
do tela a lymfocyty (miazgové bunky) produkujú protilátku. Krv je teda druhou, vnútornou
obrannou líniou nášho organizmu. Na poranených miestach sa krvné doštičky zachytia na
vyzrážaných bielych krvinkách a zrazená krv upchá miesto poranenia. 

Pri látkovej premene buniek vznikajú zbytočné a škodlivé látky (splodiny), ktoré z krvi
odstraňuje vylučovacia sústava. Moč vzniká v kôrovej a dreňovej vrstve obličiek, ktoré sú
popretkávané krvnými vlásočnicami. Do vonkajšieho prostredia sa vylučuje cez močové
cesty. Vodná bilancia organizmu, čiže prijaté a odovzdané množstv tekutín, je v rovnováhe
v dôsledku vylučovacej funkcie obličiek. Na vytvorení tejto rovnováhy sa podieľajú aj potné
žľazy uložené v koži.
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OTÁZKY A ÚLOHY

• Čo je podstatou látkovej premeny?
• Nakresli schematicky dýchaciu sústavu, pomenuj jej jednotlivé

časti a povedz, akú majú funkciu!
• Koľko vzduchu sa vymení v našich pľúcach za jeden deň?
• Vymenuj jednotlivé časti tráviacej sústavy a povedz, akú

funkciu majú jednotlivé časti!
• Zostav pomocou výživovej tabuľky na strane 53. týždňový jedál-

ny lístok!
• Zostav pomocou výživovej tabuľky na strane 53. diétny jedálny

lístok na celý týždeň!
• Na čo musia dbať tí, ktorí odtučňujú?
• Aký je energetický obsah potravy, ktorú skonzumuješ za jeden

deň?
• Akým spôsobom sa môže vytvoriť v našom organizme imunita? 
• Porovnaj stavbu  a funkciu veľkého a malého krvného obehu!
• Prečo nemôžeme povedať, že oblička funguje ako filter?
• Ako možno zachovať zdravie orgánovej sústavy súvisiacej

s látkovou premenou? Mlieko a mliečne výrobky sú naše
najdôležitejšie potraviny

Jedávaj pri prestretom stole v kľudnom prostredí!
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Doteraz sme hovorili o sústavách, ktoré zabezpečujú chod
nášho života. Tieto sústavy sú u mužov, aj u žien stavbou
takmer rovnaké, a ani v ich fungovaní nie sú podstatné
rozdiely. Existuje však sústava, ktorá je stavbou
aj funkciou u oboch pohlaví odlišná. Je to sústava, ktorá
robí muža mužom a ženu ženou, teda rozmnožovacia
sústava.

Jedna časť rozmnožovacej sústavy žien a mužov pro-
dukuje pohlavné bunky. Ostatné časti rozmnožovacej
sústavy pomáhajú pohlavným bunkám v tom, aby sa stret-
li. Keď sa stretnú a splynú, začne sa život nového jedinca.
Rozmnožovacia sústava je sústava, ktorá sa vyvinula za
účelom plodenia potomkov a zachovania rodu.

Mužské pohlavné bunky sa skladajú z hlavičky, krčka
a bičíka. Väčšiu časť hlavičky tvorí bunkové jadro. Krčná
časť slúži na usmerňovanie a bičík zabezpečuje pohyb
mužskej pohlavnej bunky. Mužské pohlavné bunky vzni-
kajú v semenníku. Semenník je párový orgán uložený
mimo brušnej dutiny, v miešku. Semenníky obsahujú
komplikovanú spleť kanálikov, medzi ktorými je spojivové
tkanivo. Mužské pohlavné bunky vznikajú z epitelu stien
kanálikov, sú produkované priebežne a zrelé mužské
pohlavné bunky sú schopné samostatného pohybu.

K vzniku mužských pohlavných buniek je potrebná o 2 - 3º C
nižšia teplota ako normálna telesná teplota. Hladké svalstvo kože
mieška sa v chlade stiahne a v teple povolí. Takto sa semenníky
dostanú buď bližšie k telu alebo ďalej od tela, čím sa udržuje ich tep-
lota, ktorá je pre produkovanie pohlavných buniek najoptimálnejšia.

Systém kanálikov semenníkov pokračuje v nad -
semenníku. Z nadsemenníka vychádzajú dve rúrky so ste-
nou z hladkej svaloviny, zvané ako semenovody, ktoré
vyúsťujú v blízkosti močového mechúra do močovej rúry.
Močová rúra vedie cez pohlavný úd do vonkajšieho prost-
redia.

Z DVOCH JEDEN: ROZMNOŽOVANIE

Dvorenie

Voľba partnera, láska

Stavba mužskej pohlavnej bunky

krček
bičík

bunkové jadro

hlavička
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Ženské pohlavné bunky sa volajú vajíčka. Nevedia
sa pohybovať, ale majú v zásobe veľké množstvo výživ-
ných a alkalických látok. Zvonka ich pokrýva ochranný
obal. Vajíčka vznikajú vo vaječníkoch. Nezrelé vajíčka sa
nachádzajú vo folikuloch (váčikoch) vaječníkov.
V priemere každých 28 dní z nich jedno dozrie a uvoľní sa
z folikulu. Proces uvoľnenia sa volá ovulácia. Ženské vaje-
čníky sú, podobne ako semenníky, párové orgány.
K hornej časti vaječníkov sa pripája rozšírený, otvorený
koniec vajíčkovodu. Vajíčkovod sa pre svoj rozširujúci
tvar smerom k vaječníkom, nazýva aj ako vajcovod.
Vaječníky nie sú s vajíčkovodmi zrastené. 

Vajíčko je najväčšia ľudská bunka. Už pri narodení sa v oboch
vaječníkoch nachádza približne 400 tisíc folikulov, z ktorých počas
života ženy dozrie len zhruba 500 vaječných buniek, čiže vajíčok.

Počas ovulácie sa vajíčko uvoľnené z vaječníka dostá-
va do vajíčkovodu. Vajíčko vo vajíčkovode posúva slizni-
ca s riasinkami (riasinkový epitel), lebo nie je schopné
samostatného pohybu. Obidva vajíčkovody vyúsťujú do
maternice. Sliznica maternice sa po ovulácii prekrví
a zdurí. Takáto sliznica je vhodná na prijatie a vyživovanie
vyvíjajúceho sa potomka. Maternica je s vonkajším prost-
redím spojená pošvou. Stena pošvy je klzká vďaka tomu,
že produkuje hlien. Jej horný koniec sa pripája k hrdlu
maternice. Pošvový vchod chránia veľké pysky ohanbia.

Sledujme cestu oboch pohlavných buniek od ich vzni-
ku až po stretnutie! Mužské pohlavné bunky sa dostávajú
z kanálikov semenníkov do nadsemenníkov, kde sú usklad-
nené. Vajíčko sa po dozretí uvoľní z folikulu a dostáva sa
do vajíčkovodu. V dôsledku pohlavného vzrušenia sa
pohlavný úd stoporí a jeho objem sa zväčší. Stoporenie
(erekcia), je spôsobené vyplnením dutinkatých telies
v pohlavnom úde krvou. Stoporenie pohlavného údu umo-
žňuje uskutočnenie pohlavného styku, vedecky zvaného
koitus. Pri pohlavnom vzrušení sa zvýši aj prekrvenosť
ženských pohlavných orgánov a produkcia hlienu, čo
napomáha, aby stoporený pohlavný úd vnikol do pošvy. 

Dutinkaté telesá sú duté útvary, ktoré sa skladajú z väzivového
obalu, hladkého svalového tkaniva a hustej siete drobných pružných
žíl. Do dutinkatých telies voľne prúdi krv z tepien, ale v stoporenom
stave nevie odtiaľ vytiecť. Pohlavný úd sa teda od nazhromaždenej
krvi stoporí.

Medzi veľkými pyskami ohanbia sa nachádzajú malé pysky
ohanbia a dráždec. Dráždec zodpovedá dutinkatým telesám pohlav-
ného údu, len je oveľa menší. Medzi malými pyskami ohanbia vyú-
sťuje močová rúra, posledný úsek močovej sústavy.

Stavba vajíčka

Mikrofotografia vajíčka 
Vajíčko je 30-krát väčšie,

ako hlavička mužskej pohlavnej bunky

Rozmnožovacia sústava ženy
(bočný pohľad)

1. vaječník 2. vajíčkovod
3. maternica 4. pošva

2

1

3

4

bunkové jadro
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Ejakulácia, teda výron semena je vystreknutie
mužských pohlavných buniek. V tomto procese sa mužské
pohlavné bunky dostávajú prostredníctvom semenovodu
so svalnatou stenou z nadsemenníkov do močovej rúry.
V nadsemenníkoch sa mužské pohlavné bunky ešte nepo-
hybujú samostatne. V semenovodoch sa zmiešajú
s hlienovitou látkou a od nej sa stanú samostatne sa pohy-
bujúcimi bunkami. Pohlavné bunky spolu s hlienovitou
látkou sa volajú spermie. Spermie opúšťajú mužské telo
cez pohlavný úd a do pošvy ženy sa dostávajú pri pohlav-
nom styku.

Vývodná trubica semenného mechúrika a prostaty ústi do seme-
novodu. Semenný mechúrik je párový orgán, ktorý sa nachádza
v blízkosti močového mechúra. Vylučuje hlien obsahujúci cukor,
ktorý je dôležitý pre život a pohyb mužských pohlavných buniek.
Cukor je najdôležitejším zdrojom energie mužských pohlavných
buniek. Mužské pohlavné bunky sa s hlienovitou látkou dostanú do
styku len pri vystreknutí spermií a vtedy sa spermie začnú pohybo-
vať. Zároveň sa k nim primieša aj výlučok prostaty. Táto alkalická
tekutina zrýchľuje pohyb a podporuje tvorbu energie spermií.

Počas jednotlivých pohlavných stykov sa dostávajú do
pošvy žien milióny mužských pohlavných buniek. Mužské
pohlavné bunky sú schopné života len v alkalickom pro-
stredí, preto v kyslom prostredí pošvy mnohé z nich zahy-
nú. Sťahy pošvy a svalstva maternice pri pohlavnom styku
pomáhajú mužským pohlavným bunkám dostať sa do
maternice. Odtiaľto už napredujú samostatne, preto len
málo z nich dôjde až po vajíčkovod. Mužské pohlavné

Rozmnožovacia sústava muža
(bočný pohľad)

1. semenník 2. nadsemenník 
3. semenovod 4. semenný mechúrik 

5. prostata 6. močová rúra
7. pohlavný úd

Mikrofotografia mužských pohlavných
buniek

Oplodnenie a putovanie zygoty

7

6

oplodnenie delenie

zahniezdenie

1

4

5

3

2
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bunky sa môžu so zrelým živým vajíčkom stretnúť až vo
vajíčkovode. Tu ho obklopia a nakoniec sa jednému z nich
podarí hlavičkovou a krčnou časťou vniknúť do plazmy
vajíčka, z dvoch buniek polovičnej hodnoty vznikne jedna
plnohodnotná bunka, čiže vajíčko sa oplodní. Bunka, ktorá
vznikne pri oplodnení, sa volá zygota.

Zygota sa behom troch dní premiestni do maternice.
Počas tejto cesty sa delí a keď doputuje k dutine materni-
ce, zahniezdi sa v zadnej stene maternice. Vtedy sa začína
tehotenstvo.

Z tehotenstva sa obvykle vyvinie jeden potomok. Zriedkavo
môžu vzniknúť 2 – 3 alebo aj viac embryí. V určitej časti tehoten-
stiev s dvojičkami sa z jedného oplodneného vajíčka vyvinú dvaja
alebo viacerí potomkovia. Jednovaječné dvojičky sú vždy rovnaké-
ho pohlavia. Ak sa počas ovulácie uvoľní naraz viac vajíčok, každé
vajíčko sa môže zvlášť oplodniť. Takto môže dôjsť k tehotenstvu
s dvojvaječnými alebo viacvaječnými dvojičkami. Potomkovia môžu
byť v tomto prípade odlišného pohlavia a zvyčajne sa na seba menej
podobajú ako jednovaječné dvojičky. 

Stáva sa, že po zápale vajíčkovodu sa tento zúži. V tomto prípa-
de vajíčko nevie preniknúť cez zúženú časť a zostane vo vajíčkovo-
de. Veľmi zriedka sa môže prihodiť aj to, že sa oplodnené vajíčko
dostane do brušnej dutiny, nakoľko vajíčkovod nie je zrastený
s vaječníkom. Ak dôjde k mimomaternicovému tehotenstvu na kto-
romkoľvek mieste mimo maternice, život ženy je vždy ohrozený.

Ak sa vajíčko počas svojho putovanie nestretne
s mužskými pohlavnými bunkami, zahynie. V tomto prí-
pade sa približne v 14. deň po ovulácii odlúpi časť slizni-
ce maternice. Toto je mesačné krvácanie, známe ako
menštruácia, trvá spravidla 3 až 5 dní. Nové vajíčko sa
vyvinie približne behom 14 dní od začiatku menštruácie
a za tento čas sa obnoví aj sliznica maternice. Počas ďal-
ších 14 dní sa ukáže, či je v maternici zárodok alebo nie.
Ak nie je, sliznica sa odlúpi a začne sa nový cyklus.
Vaječníky a maternica fungujú teda obvykle v 28-dňovom
rytme. 

K uvoľneniu vajíčka, čiže k ovulácii, dochádza najpravdepo-
dobnejšie v strede pohlavného cyklu ženy. Vajíčko je vhodné na
oplodnenie po dobu 6 – 24 hodín, mužské pohlavné bunky sú 48
hodín schopné oplodnenia. Najvhodnejší čas na oplodnenie je teda
v období medzi 10. až 17. dňom cyklu.

K menštruácii dochádza preto, lebo cievy v sliznici maternice
popraskajú, pod sliznicou vzniknú súvislé krvné podliatiny
a sliznica sa v podobe menších či väčších kusov odlúpi.
Menštruačná krv sa z tela vylúči cez hrdlo maternice a pošvu.

Tehotenstvo s jednovaječnými
dvojičkami

Tehotenstvo s dvojvaječnými dvojičkami
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Cyklickosť pohlavného fungovania žien sa počas tehotenstva dočasne preruší. Prvým prí-
znakom tehotenstva pre ženu je vynechanie menštruácie. Cykliskosť úplne končí okolo 50.
roku života, lebo vo vaječníkoch už nedozrievajú ďalšie vajíčka, preto nedochádza ani
k ovulácii. Obdobie skončenia pravidelných cyklov sa nazýva prechod, vedecký názov tohto
stavu je klimax.

Stavbu tela, výšku hlasu, ochlpenie, čiže druhotné pohlavné znaky charakteristické pre
mužov ovplyvňujú chemické látky. Produkujú ich určité bunky nachádzajúce sa v tkanive
medzi semenovodmi. Druhotné pohlavné znaky žien vznikajú účinkom látok produkovaných
zrelými folikulmi.

Fázy pohlavného cyklu ženy 
Zmeny vo vaječníku a v maternici

1. týždeň 2. týždeň

3. týždeň 4. týždeň

1. týždeň: Sliznica maternice sa odlúpi
(menštruácia), žlté teliesko
zaniká.

2. týždeň: Sliznica maternice sa rege-
neruje, vo vaječníkoch
dozrieva nové vajíčko.

3. týždeň: Sliznica maternice hrubne,
zrelé vajíčko sa uvoľní.

4. týždeň: Sliznica maternice ďalej
hrubne, na mieste uvoľnené-
ho vajíčka sa vyvíja žlté
teliesko.

• Oplatí sa viesť si menštruačný kalendár!

• S menštruačnými problémami vyhľadaj detského gynekológa alebo svojho domáceho lekára!

Mesiac

Liek

Bolesť

Silná

Mierna

Slabá
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Zdravie – choroba

Pohlavný život je u ľudí zdrojom potešenia,
v partnerských vzťahoch zohráva dôležitú úlohu ako
puto a je súčasťou lásky. Pohlavné akty sa teda neobme-
dzujú len na termíny, keď chcú partneri splodiť dieťa. Je
veľmi dôležité, aby sa ženy rozhodli pre tehotenstvo až
v období, ktoré je pre nich z duševného, telesného
a ekonomického hľadiska najoptimálnejšie, preto je
dôležitá aj antikoncepcia. Umelé prerušenie tehotenstva,
zvané aj kyretáž (výškrab) alebo abortus, ohrozuje zdra-
vie žien, sťažuje neskoršie počatie a vynosenie dieťaťa
počas nových tehotenstiev.

Jedna z mnohých antikoncepčných metód je antikoncepcia
v podobe tabletiek. Účinné  látky antikoncepčných tabletiek
zabraňujú ovulácii. Spôsobujú len dočasnú neplodnosť, po
skončení užívania dôjde k želanému otehotneniu.

Vírus AIDS sa najčastejšie prenáša pohlavným sty-
kom. Infekcii AIDS a neželanému tehotenstvu sa dá
predísť používaním gumeného prezervatívu. Mužský
ochranný prostriedok chráni pred pohlavnými choro -
bami.

Hygiena pohlavných orgánov patrí jednak ku kultúr-
nemu zjavu, jednak slúži ako prevencia pred infekciami.
Infekcia pohlavného ústrojenstva môže mať za následok
bolestivý zápal, ba môže brániť normálnemu pohlavné-
mu styku a zabrániť splodeniu potomstva. Ak teda pocí-
time v tejto oblasti svrbenie, pálenie alebo sa vyskytne
akákoľvek iná anomália, netreba sa hanbiť, ale treba sa
obrátiť na lekára. Na liečenie pohlavných chorôb dnes už
existujú rôzne účinné metódy.

Stretnutie vajíčka a mužskej 
pohlavnej bunky - mikrofotografia

Oplodnenie  - mikrofotografia

Antikoncepčné prostriedky a antikoncepčné prípravky

• Zisti, aké antikoncepčné prostried-
ky sa odporúčajú mladistvým!
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OTÁZKY A ÚLOHY

• Ako funguje naša rozmnožovacia sústava?
• Nakresli mužskú pohlavnú bunku a pomenuj jej časti!
• Kde vznikajú mužské pohlavné bunky?
• Z čoho sa skladá spermia?
• Porovnaj vznik mužských pohlavných buniek a vajíčok!
• Kde sú uskladnené zrelé mužské pohlavné bunky a kde zrelé vajíčka?
• Vymenuj, cez ktoré orgány sa dostávajú mužské pohlavné bunky do vonkajšieho prostredia?
• Vymenuj jednotlivé časti rozmnožovacej sústavy ženy!
• Čo sú folikuly a kde sa nachádzajú?
• Čo pomáha vajíčku v pohybe?
• Kde sa môže mužská pohlavná bunka stretnúť s vajíčkom?
• Čo pomáha a čo bráni mužským pohlavným bunkám v pohybe?
• Čo je zygota a ako vzniká?
• Čo sa stane po oplodnení vajíčka?
• Čo sa deje počas pohlavného cyklu ženy?
• Kde sa tvoria látky ovplyvňujúce vznik druhotných pohlavných znakov?
• Ako chrániš zdravie svojej rozmnožovacej sústavy?
• Prečo je dôležitá kontrola pôrodnosti?
• Aké antikoncepčné metódy poznáš?
• Ako súvisí AIDS s pohlavným životom a imunitným systémom?

• Porovnaj druhotné pohlavné znaky žien a mužov!

Druhotné pohlavné znaky – dievčenské
telo získava ženský tvar

Ochlpenie tváre u mužov je druhotný
pohlavný znak
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Pre zdravie nášho organizmu a zladenosť jeho funkcií
je nevyhnutné vnímať vplyvy a podnety vonkajšieho pro-
stredia a v závislosti od nich zmeniť svoje životné funkcie.
Nutné je však aj to, aby sa organizmus po zaniknutí
takých to podnetov vrátil do pôvodného stavu, čo sa usku-
točňuje prostredníctvom rôznych typov regulácie činnosti
našich orgánových sústav a orgánov. Reguláciu našich
životných procesov vykonáva nervová a hormonálna
sústava. 

Keď napríklad letí smerom k našej tvári chrobák,
okamžite bez rozmýšľania zažmúrime oči, zavrieme
viečka, čiže sa bránime Toto je reflex. Nervová regulácia
našich životných procesov je založená na takýchto refle-
xoch. 

Približovanie sa chrobáka vníma špeciálna bunka.  V tejto
nervovej bunke, ktorá sa volá receptor, sa signál prichádzajúci
z vonkajšieho sveta, v biológii odborne nazývaný podnet, zmení na
nervový vzruch, čo je v podstate elektrický prúd.  Neuróny odvedú
elektrické signály do centier riadiacich jednotlivé funkcie. Odpoveď,
ktorá vznikne v centrách sa dostáva tiež vo forme elektrického sig-
nálu cez motorické (hybné) nervové bunky k výkonným orgánom,
v našom prípade k svalom, ktoré hýbu viečkami.

Reflex je teda činnosť nervovej sústavy, ktorá premení
vonkajší alebo vnútorný podnet na vzruch. Rad nervových
buniek (neurónov), ktorý vedie od receptora vnímajúceho
podnet  po výkonný orgán sa volá reflexný oblúk, reflexná
dráha a reflexný kruh. 

Nervovú sústavu môžeme podľa stavby rozdeliť na dve
časti: na centrálnu časť a obvodovú časť, ktorá pretkáva
naše telo. Centrálnu časť tvorí mozog a miecha.
V centrálnej nervovej sústave rozlišujeme sivú a bielu
hmotu. Sivá hmota obsahuje bunkové telá, biela hmota
dlhé výbežky nervových buniek, nervové vlákna.
Obvodovú (periférnu) nervovú sústavu tvoria nervy vystu-
pujúce z mozgu a miechy, respektíve zhluky nervových
buniek nachádzajúcich sa v tele, takzvané nervové uzliny.

Sivá hmota bola pomenovaná podľa farby bunkového tela nervo-
vej bunky, biela hmota podľa farby „izolačnej“ myelínovej pošvy.
V centrálnej nervovej sústave sa dlhé výbežky nervových buniek
zoskupujú do dráh, v obvodovej nervovej sústave do nervov.

ORGANIZÁCIA ŽIVOTNÝCH PROCESOV:
NERVOVÁ REGULÁCIA

Stavba nervovej bunky
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• Hľadaj príklady na reflexnú čin-
nosť vo svojich životných funk -
ciách!
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Miecha je uložená v chrbtovom kanáli chrbtice. Je
v neoddeliteľnom spojení s mozgom. Vo vnútornej časti
miechy je sivá hmota, ktorú obklopuje biela hmota. Biela
hmota vedie  vzruchy z obvodovej nervovej sústavy do
mozgu, respektíve z mozgu do miechy alebo do
výkonných orgánov.

Nervové vlákna vstupujúce a vystupujúce medzi stavca-
mi miechy vytvárajú 31 párov miechových nervov. V týchto
nervoch sa nachádzajú dostredivé (senzitívne) vlákna a odstredivé
(motorické) vlákna, ktoré umožňujú funkciu kostrových svalov
a vnútorných orgánov. 

Lekári zvyknú pri kontrole činnosti miechy vyvolať kolenný ref-
lex. Robia to tak, že jemne klepnú pod koleno prekríženej
nohy, v dôsledku čoho sa napínač predĺži. Tento vzruch vyvolá
stiahnutie svalu. Keď stúpime bosou nohou do tŕňa, rýchlo odtiah-
neme nohu. V takomto prípade sa stiahnu nielen ohýbače nohy, ale
aj napínače druhej nohy, vďaka čomu nespadneme.

Najdôležitejším regulátorom centrálnej nervovej sústa-
vy je mozog. Nachádza sa v mozgovej časti lebky. Hlavné
časti mozgu sú : mozgový kmeň, veľký mozog a malý
mozog. Mozgový kmeň je bezprostredným pokračovaním
miechy. Sivá a biela hmota nie sú v ňom tak ostro oddele-
né, ako v ostatných častiach centrálnej nervovej sústavy.
Tu sa nachádzajú prvotné centrá regulácie srdcovej čin-
nosti, krvného obehu, dýchania a prijímania stravy. Okrem
toho mozgový kmeň zosúlaďuje aj činnosť dráh, ktoré
vedú do jednotlivých centier k výkonným orgánom. 

Údery do tyla môžu byť životu nebezpečné, lebo
v dôsledku nich môže ľahko dôjsť k poškodeniu centier v
mozgovom kmeni. 

Podobne ako z miechy, aj z mozgového kmeňa vystu-
pujú nervy. V niektorých z 12 párov mozgových nervov
sú len dostredivé vlákna, v iných len odstredivé, motoric-
ké vlákna. Sú však aj také, v ktorých sa nachádza aj sen-
zitívne aj motorické vlákno, ktoré umožňuje pohyb kostro-
vého svalu či vnútorného orgánu.

Prierez miechy

Kolenný reflex je jeden
z najjednoduchších reflexov, zabezpečuje

udržanie normálnej polohy tela

Keď stúpime pravou nohou na
pichľavý predmet, okamžite odvracia -

me podnet bolesti

• Vykonaj na sebe tieto skúšky
reflexov! Všimni si pohyby rôznych
svalov!

biela hmota

sivá hmota
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Stavba nervovej sústavy
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Čuchové, zrakové a sluchové orientačné nervy sú senzitívne mozgové nervy. Motorické
mozgové nervy inervujú očnú guľu a jazyk. Senzitívne a motorické vlákna blúdivého nervu
opustia oblasť hlavy a pretkávajú orgány hrudnej a brušnej dutiny. 

Veľký mozog človeka sa skladá z dvoch pologúľ. Povrch veľkého mozgu zväčšujú závity,
brázdy a ryhy. Sivá hmota pokrývajúca jeho vonkajší povrch je sivá mozgová kôra. Tu sa
nachádza 10 – 15 percent zo 100 miliárd nervových buniek ľudského mozgu. Vytvoril sa medzi
nimi mimoriadne komplikovaný systém spojení. Pod kôrou sa nachádza biela hmota, v ktorej
sa roztrúsene nachádzajú skupinky nervových buniek, čiže jadrá. 

Zvonka chránia miechu a mozog tkanivové obaly, medzi ktorými je výživná tekutina. Mozgové pologule
spája svorové teleso.

Mozgovú kôru môžeme rozdeliť podľa funkcie na senzitív-
ne a motorické časti a časti, ktoré ich spájajú. Senzitívna
centrálna časť mozgu spracúva a uvedomuje si informácie
prichádzajúce zo zmyslových orgánov. Motorické časti
usmerňujú činnosť nášho kostrového svalstva. Väčšiu časť

Časti mozgu (sagitálny rez)

veľký mozog

zväzok
nervových
vlákien

malý mozog

mozgový kmeň

Prierez veľkého mozgu
1. mozgová kôra 2. biela hmota

3. podkôrové jadrá
4. zväzok nervových vlákien

1

2

3

4

• Porovnaj časti viditeľné na kresbe mozgu a na roentgenovej
snímke!

Takto sa zhotovujú CT snímky mozgu
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mozgovej kôry zaberajú nervové bunky spájajúce senzitív-
ne a motorické časti.

V senzitívnej kôre sa nachádza veľa takých malých buniek,
ktoré sú prostredníctvom svojich krátkych výbežkov v spojení
s mnohými nervovými bunkami. Toto spojenie umožňuje jemné
spracovanie vzruchov prichádzajúcich zo zmyslových orgánov. Pre
motorickú kôru je príznačný veľký počet buniek pyramídového
tvaru.

Zmyslové orgány sú citlivé na podnety prichádzajúce
z vonkajšieho sveta a vnútorného prostredia. Podnety vní-
majú receptorové bunky. Podnety sú rôzneho charakteru
a na ich vnímanie sa vyvinuli receptorové bunky adekvát-
ne podnetu. V niektorých receptoroch dochádza na zákla-
de podnetov k elektrickej zmene. Táto elektrická zmena je
vzruch, ktorý sa dostáva cez vstupné nervy a dráhy do
senzitívneho centra nervovej sústavy. V dôsledku vzru-
chov sa v centrách vytvára vnem. Receptorové bunky
spolu s doplňujúcimi orgánmi tvoria zmyslové orgány. 

Podnet najmenšej sily, ktorým možno v receptore vyvolať
vzruch sa volá podnetový prah.

V koži sú receptory slúžiace na vnímanie dotyku,
tlaku, bolesti, chladu a tepla. Receptory tlaku, nervové
zakončenia vnímajúce bolesť a receptory tepla sa nachá-
dzajú aj v kostrovom svalstve a v stenách vnútorných orgá-
nov. 

Vo vnútri ucha je umiestnený orgán pre pociťovanie
polohy a rovnováhy. Volá sa labyrint. Skladá sa z troch
polkruhovitých kanálikov, vačku a vrecúška. V polkru ho -
vitých kanálikoch dráždi receptory pohyb tekutiny. Po zí -
ciu hlavy v priestore vnímajú receptorové bunky prostred-
níctvom polohy vápenatých kryštálikov nachádzajúcich sa
vo vačku a vrecúšku. 

Sluchové podnety sú kmity vzduchu prichádzajúce
z vonkajšieho sveta, ktoré prenikajú cez vonkajšie ucho a
rozkmitajú ušný bubienok. Kmity sa dostávajú do vnútor-
ného ucha prostredníctvom sluchových kostičiek stredné-
ho ucha. Vo vnútornom uchu sa nachádza slimák, ktorý

Roentgenová snímka mozgu 
(vrstvová CT snímka)

Umiestnenie senzitívnych a 
motorických centier mozgovej kôry 

• Receptory ktorého podnetu sa
nachádzajú v epiteli?

• Hľadaj vysvetlenie na to, prečo
pociťujeme bolesť pri takých pod-
netoch ako silné teplo, silný chlad,
bodnutie alebo úder!

motorická
oblasť

senzitívna
oblasť

Proces pociťovania

podnet Vzruch na 
senzitívnom nerve

Receptor 
(premena energie)

Senzitívne centrum
v mozgu (Vznik pocitu)
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je vyplnený tekutinou. Komplikovaný pohyb tekutiny
dráždi receptory uložené v slimáku. Od nich vedie slu-
chový nerv do sluchového centra, kde vzniká sluchový
vnem.

Vzruch vzniká závisle od kmitočtov (frekvencie) vždy v inom
receptore. Z hľadiska vnímania zvuku však zohráva dôležitú úlohu
okrem kmitočtu aj sila a farba zvuku. Vzruchy pochádzajúce
z polohového orgánu sa dostávajú nielen do mozgovej kôry, ale aj do
miechy a malého mozgu. V malom mozgu (mozočku) sú dôležité
reflexné centrá na reguláciu rovnováhy. 

Chuťové receptory sa nachádzajú na jazyku. Sú citli-
vé na slanú, sladkú, kyslú a horkú chuť. Ostatné chute
pozostávajú z rôzneho pomeru zmiešania týchto štyroch

Receptory uložené v koži

Receptory pociťovania polohy

nervové vlákna

tekutina

senzitívne bunky

rôsolovitá
membrána

Stavba sluchového a polohového orgánu

sluchové
kostičky

bubienok

polkruhovité
kanáliky

slimák

Eustachova
trubica

vonkajšie ucho stredné
ucho

vnútorné
ucho

⎧ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎨ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎩ ⎧ ⎨ ⎩ ⎧ ⎪ ⎨ ⎪ ⎩
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základných chutí. Čuchové receptory sa nachádzajú
v hornej časti nosovej dutiny. Doteraz sa ešte nepodarilo
rozlíšiť, podobne ako pri chutiach, základné pachy.

Na jazyku sa nachádzajú hrbolčeky rôzneho tvaru. V ich epiteli
sú chuťové poháriky. Chuťové poháriky pre vnímanie horkej chuti
sú umiestnené na hrbolčekoch obkolesených brázdou. Horkú chuť
preto pociťujeme tak dlho, lebo chuťová látka sa z brázdy len ťažko
vymýva. 

Vnímanie pachu je pociťovanie, ktoré sa „najrýchlejšie unaví“.
Po jednej minúte cítime pachy už len vtedy, keď sa zvyšuje ich
intenzita. Čuch a chuť zohráva dôležitú úlohu z hľadiska prijímania
potravy. 

Oko je zmyslový orgán citlivý na svetelné podnety.
Svetlo vnikajúce do oka prechádza viacerými priehľadný-
mi vrstvami, kým sa dostane k receptorom na sietnici.
Z nich možno zmeniť len mieru lomu svetla a ohniskovej
vzdialenosti šošovky. Obraz predmetov umiestnených v
rôznej vzdialenosti od nás bude však po zmene ohniskovej
vzdialenosti na sietnici vždy ostrý. 

V sietnici sa nachádzajú dva typy receptorov. Podľa tvaru rozo-
znávame tyčinky a čapíky. Tyčinky sú receptory pre vnímanie svet-
la a tieňov, čapíky slúžia na vnímanie farieb. Jedna časť čapíkov je
citlivá na zelenú farbu, druhá na červenú a tretí typ na modrú farbu.
V žltej škvrne, ktorá sa nachádza približne v strede sietnice, sú
výlučne čapíky. Smerom k okraju sietnice počet čapíkov klesá a ich
miesto preberajú tyčinky.

Slzná žľaza vylučuje slznú tekutinu, ktorá udržiava očnú guľu
vlhkou. Slznú tekutinu rozotierajú po povrchu oka očné viečka. 

Množstvo svetla vnikajúceho do oka reguluje otvor v očnej
dúhovke, čiže zrenica. Pri ostrejšom svetle sa otvor zúži, pri slabom
svetle sa zrenička roztiahne.

Chuťové receptory na jazyku
1. sladké 2. slané 3. kyslé

4. horké

Čuchové receptory v nosovej dutine

Stavba oka

okohybný sval

očné bielko

cievovka

sietnica

žltá škvrna

zrakový nerv

slepá škvrna
sklovec

šošovkové vlákna

dúhovka

zrenica

rohovka

šošovka

3

4

2

1

čuchový epitel

čuchové receptory
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Sú ľudia, ktorí dokážu rozlíšiť len bielu a sivú farbu. U iných je
podnetový prah vysoký len v prípade receptora citlivého na jednu
alebo druhú farbu. Obidva nedostatky sú u mužov častejšie ako
u žien a väčšinou sa dedia. 

Nervové vlákna vystupujúce z receptorov na sietnici vytvárajú
zrakový nerv. Tam, kde zrakový nerv vystupuje z oka, sa nenachá-
dza žiadny receptor. Táto časť oka ja slepá škvrna.

Zrakový nerv vedie vzruch do zrakového centra
v mozgovej kôre, kde sa mení na vnem. Obraz, ktorý vzni-
ká v oboch očných guliach a je navzájom odlišný,
umožňuje priestorové videnie. Ľavé oko vníma viac pod-
netov z ľavej strany predmetu a pravé oko z pravej strany
predmetu. Obidva rovinné, no predsa odlišné obrazy sa
v zrakovom centre zjednocujú do priestorového obrazu.

Vedenie vzruchu je funkciou bunkovej blany nervovej bunky.
Na vnútornej a vonkajšej strane bunkovej blany sa nenachádza rov-
naké množstvo iónov s negatívnym a pozitívnym nábojom. Toto
nerovnomerné rozdelenie iónov umožňuje vznik elektrického napä-
tia. Ak nervová bunka zaznamená podnet, napätie sa zmení a zmena
napätia sa šíri pozdĺž výbežku nervovej bunky ďalej. 

Miesto styku nervových buniek sa volá synapsa. Za synapsu sa
považujú aj spoje nervových buniek s inými bunkami. V oblasti
synáps sa v dlhom výbežku nachádzajú mechúriky. V týchto mechú-
rikoch sú látky prenášajúce nervové vzruchy, ktoré sa uvoľnia
a dráždia nasledujúcu bunku. Takéto synapsy vedú vzruch vždy len
jedným smerom, lebo mechúriky prenášajúce vzruch sa nachádzajú
vždy len v nervovej bunke pred synapsou. 

V motorickom centre umiestnenom v mozgovej kôre
má riadenie každého orgánu svoje zvláštne miesto.
Nervové bunky umožňujúce pohyb jednotlivých orgánov
zaberajú však rôzne veľké plochy.

Zúžená (A) a rozšírená (B) zrenička

Pripojenie nervovej bunky k inému
nervu

Obrázok pre rozoznanie farbosleposti

A B
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Pohyb hrtana a jazyka, čiže orgánov súvisiacich
s rečou, alebo pohyb palca súvisiaceho s vykonávaním
jemných prác riadi oveľa viac pohybových buniek, než
pohyb oveľa väčších brušných svalov. Z pohybového cent-
ra sa vzruchy dostávajú ku kostrovým svalom cez moz-
gový kmeň a miechu.

Pohybové centrum je v zadnej časti čelového laloka mozgovej
kôry. Veľká časť nervových vlákien vystupujúcich z pohybového
centra sa prekríži, čiže vlákna z ľavej strany pokračujú na pravej stra-
ne a vlákna z pravej strany na ľavej strane. Preto pravá mozgová
pologuľa uvádza do pohybu kostrové svaly na ľavej strane nášho tela
a ľavá pologuľa zasa kostrové svaly na pravej strane tela.

Okrem pohybového centra v mozgovej kôre existuje aj
ďalší veľmi dôležitý orgán riadenia pohybu, ktorým je
malý mozog. Aj táto časť mozgu pozostáva zo sivej
a bielej hmoty. Malý mozog (mozoček) spája s mozgovým
kmeňom množstvo vlákien. Malý mozog je jedným
z hlavných centier regulácie rovnováhy. Cez dráhy, ktoré
smerujú dovnútra, získava informácie o polohe tela, preto
môže cez výstupné dráhy účinne zladiť pohyby v čase
a priestore. 

Už viackrát bola reč o tom, že nevieme žiť bez von-
kajšieho prostredia. Vplyvy vonkajšieho prostredia nielen
znášame, ale ich dokážeme aj neutralizovať a prostredníc-
tvom rôznych činností sa snažíme pre náš život zachovať
priaznivé podmienky a nepriaznivým sa vyhýbať. Súhrn
týchto činností sa volá správanie alebo chovanie. Tieto
procesy riadi kôra veľkého mozgu.

Časť správania sme zdedili, druhú časť sme sa naučili.
Zdedené formy správania vykonávajú všetci rovnakým
spôsobom. K prejaveniu určitej formy správania je však
potrebná aj vnútorná pohnútka, motivácia. Takouto vnú-
tornou pohnútkou je hlad, smäd, strach, zvedavosť, sexuál-

Pohyby pravej časti tela riadia
motorické bunky ľavej mozgovej

pologule. Väčšina ľudí sú praváci.

Naučené formy správania

Skokan do výšky vykonáva zladený
pohyb

30430-78-108.qxp:30430-078-108uj  3/23/11  2:46 PM  Oldal 95



96 ORGANIZÁCIA ŽIVOTNÝCH PROCESOV: NERVOVÁ REGULÁCIA ĽUDSKÉ TELO A ZDRAVIE

na túžba a mnohé ďalšie. Činnosti vyvolané vnútornými
pohnútkami sa nazývajú inštinktívnym správaním, čo je
staré a všeobecne známe pomenovanie. 

Rozdiely v správaní ľudí vznikli v dôsledku naučeného
správania. Prostredníctvom naučených foriem správania
sa dokážeme prispôsobiť meniacim sa podmienkam pro-
stredia. V tomto zmysle je teda učenie trvalou zmenou
správania sa jedinca, ale táto zmena nie je dedičná.
Zdedené a naučené správanie sa nedá od seba meravo
oddeliť, nakoľko sú totiž vo viacerých formách správania
sa vzájomne spojené. 

Základom zdedeného správania je nepodmienený ref-
lex. Odpoveďou na určitý podnet prostredia je v prípade
nepodmieneného reflexu taká životná funkcia, ktorá zod-
povedá podnetu. Napríklad vôňa jedla vyvolá u nás
vylučovanie slín, čo sa nemusíme učiť. Vôňa jedla je
v tomto prípade kľúčový podnet. Odpoveď na kľúčový pod-
net je vždy rovnaká: spustí sa tvorba slín. 

Základom naučených foriem správania je podmienený
reflex. Sami na sebe môžeme pozorovať, že v čase obeda
sa tvorba slín spustí už pri počutí štrngotu tanierov. Tento
zvuk a samotné jedlo sú pre nás podnety celkom nesúvi-
siaceho charakteru len dovtedy, kým nepôsobia v tom
istom čase. Ak obidva podnety viackrát a súčasne pôsobia
na náš organizmus, podnety sa k sebe pridružia. Naučíme
sa, že štrngot tanierov oznamuje jedenie a sliny sa začnú
vylučovať už od prvého podnetu. Výsledkom reflexného
vylučovania slín, v tomto prípade podmienkou produkova-
nia slín, je vlastne podnet, ktorý je z hľadiska výživy úplne
indiferentný.

Existujú však aj iné formy učenia. Takouto je učenie pokusom
a omylom, základom ktorého sú spojenia vzniknuté z náhodných
podnetov. Ďalšou formou je použitie skôr naučených prvkov správa-
nia v kombinácii zodpovedajúcej cieľu, ktoré sa volá učenie
vhľadom (postrehom).

Reč a vedomie sú navzájom neoddeliteľné, reč je jednou z naj-
typickejších foriem prejavu ľudského vedomia. Reč je v prvom rade
fyziologická funkcia veľkého mozgu. Jazyk je osobitým prostried-
kom spoločenského styku ľudí. 

Rečové centrá sú u väčšiny ľudí v ľavej pologuli veľkého
mozgu. V čelovom laloku sa nachádza motorické rečové centrum,
chápanie reči umožňuje funkcia centra chápania reči v spánkovom
laloku. 

Ľavá pologuľa mozgu je kvôli rečovým centrám u veľkej väčšiny
ľudí väčšia ako pravá, preto sa ľavá pologuľa nazýva aj dominantnou
pologuľou. Dominantná pologuľa je aktívnejšia aj z hľadiska počíta-
nia či riadenia logiky, než druhá.

NEPODMIENENÝ REFLEX

PODMIENENÝ REFLEX

chuť jedla (podnet)

vylučovanie slín (odpoveď 
na podnet)  

vylučovanie slín (odpoveď 
na podnet)

(odpoveď na podnet)
vylučovanie slín

štrngot tanierov (1. podnet)

štrngot tanierov (1. podnet)

chuť jedla (2. podnet)

Naučené správanie

Pridruženie podnetov

chuťové
cen-
trum

slu-
chové

centrum

Prestretý stôl alebo pohľad na jedlo
pôsobí na nás ako podmienený reflex

slu-
chové

centrum

chuťové
cen-
trum

chuťové
cen-
trum
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Pravá pologuľa je špecializovaná na videnie, vnímanie geometrických útvarov a orientáciu v priestore.
Nedisponuje zmyslom pre čas, ale hrá dôležitú úlohu v pochopení emócií a tvorivosti. V tejto pologuli je
ukrytý aj zmysel pre humor. K plnohodnotnej funkcii sú však potrebné obidve pologule, lebo ľudské vedomie
je výsledkom harmonickej spolupráce oboch mozgových pologúľ.

Nervová sústava reguluje aj činnosť vnútorných orgánov a útrob. Tento regulačný systém
nie je celkom samostatný a ani formálne sa nedá celkom odlíšiť. Tá časť nervovej sústavy, ktorá
riadi vnútorné orgány sa volá vegetatívna nervová sústava. Aj táto má senzitívne a motorické
(hybné) dráhy a centrum.

Rozdiely medzi funkciami mozgových pologúľ

Odpoveď na podnet v orgáne: svalstvo cievnej steny sa stiahne, cieva sa zúži, stúpa krvný tlak

vzruch

vzruch

vegetatívne centrá
reflexný oblúk

podnet v recep-
toroch orgánu

vzruch

vzruch

tlak krvi na
cievnu stenu je

nízky

miechové
centrum

centrum v
mozgovom

kmeni

• Analyzuj kresbu! Zisti, ktoré vedomé činnosti spadajú pod riadenie pravej a ľavej mozgovej pologule!

vedecké 
myslenie

logické myslenie predstavivosť

priestorové vnímanie

hudobný sluch
hovorené
slovo

riadenie pravej
ruky

riadenie ľavej
ruky

umelecké nadanie

písaný jazyk (čítanie)

schopnosť rátania

intuícia,
poznanie
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V centrálnej nervovej sústave sú vegetatívne centrá umiestnené
v poschodovitej štruktúre. Činnosť vegetatívnych centier v mieche
riadia centrá uložené v mozgovom kmeni, ktoré kontroluje nadrade-
ná mozgová plocha na spodnej časti veľkého mozgu. Tieto jadrá sú
zasa pod vplyvom účinkov mozgovej kôry.

Informácie do vegetatívnych centier prinášajú senzi-
tívne vlákna vystupujúce z vnútorných orgánov. Tieto
vzruchy vyvolávajú množstvo takých vegetatívnych refle-
xov, ktoré sú potrebné pre udržanie normálnej funkcie
organizmu.

Z vegetatívnych centier smerujú k vnútorným orgánom
dva typy vzruchov: jeden zrýchľuje a druhý brzdí činnosť
daného orgánu. Ku každému vnútornému orgánu vedú
teda dva typy nervových vlákien, jeden vedie vzruchy so
sympatickým, druhý s parasympatickým účinkom.

Stáva sa, že počas pretekov alebo pred skúškou je orga-
nizmus prinútený spotrebovať veľké množstvo energie.
Zrýchli sa činnosť srdca, častejšie sa nadýchneme, ale
nedokážeme zhltnúť ani hlt jedla a vyschne nám v ústach.
V takomto prípade nervové vlákna so sympatickým účin-
kom zrýchľujú činnosť srdca a dýchacej sústavy, ale
brzdia, bránia činnosti tráviacej sústavy. Po veľkom vypä-
tí síl znova doplníme zásoby: bohato sa najeme. Teraz pre-
važuje parasympatický účinok, tep srdca sa spomalí, počet
vdychov sa zníži, ale ožije činnosť tráviacej sústavy. Tieto
dva systémy kooperujú a tak riadia činnosť vnútorných
orgánov.

Prijímanie potravy reguluje 
vegetatívna nervová sústava

Energetické zásoby organizmu mobi-
lizuje počas behu alebo v súťažnej

situácii vegetatívna nervová sústava

Všetky vnútorné orgány majú dvojitú inerváciu

Názov orgánu a funkcie Sympatický účinok Parasympatický účinok

Srdce činnosť sa zrýchľuje činnosť sa spomaľuje

Vencovité srdcové tepny rozširujú sa zužujú sa

Pľúca frekvencia dýchania stúpa frekvencia dýchania klesá

Priedušničky rozširujú sa zužujú sa

Cievy kostrových svalov rozširujú sa zužujú sa

Krvný tlak stúpa klesá

Žalúdok - črevná sústava pohyb čriev sa spomaľuje pohyb čriev sa zrýchľuje

Slinné žľazy tvorba slín klesá tvorba slín stúpa

Zrenička rozširuje sa zužuje sa
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Aj tepelná regulácia tela je možná len vďaka činnosti vegeta-
tívnych centier. Intenzívny pohyb a vzrušenie zrýchľujú procesy
odbúravania látok. Zároveň sa produkuje viac tepla ako v kľude.
Zbytočnú tepelnú energiu vieme vydať cez povrch nášho tela.
Regulačné centrum nastaví pôvodnú telesnú teplotu zosilnením
potenia a zvýšením prekrvenia kože. Ak sa v organizme netvorí
dostatok tepla alebo je vo vonkajšom prostredí veľmi chladno, regu-
lačný systém zníži množstvo tepla odvádzaného do vonkajšieho pro-
stredia. Výsledkom týchto dvoch procesov je stála vnútorná telesná
teplota človeka.

Telesná teplota nameraná v konečníku je obvykle 37,1° C a pod
pazuchou 36,5° C. Teplota pokožky závisí jednak od šatstva, jed-
nak od teploty vonkajšieho prostredia, ale obvykle je nižšia ako
teplota vzniknutá vo vnútri tela. Vyššia telesná teplota sa volá
zvýšená teplota alebo horúčka. Telesná teplota dieťaťa je vždy
vyššia ako telesná teplota dospelých. Nie je to príznak choroby, ale
zdravia. Keď je chladno oblečieme sa, lebo

nám je zima

V teple si ochladzujeme telo

Stresový spôsob života

Zdravie – choroba

Naše životné funkcie pracujú v pravidelnom rytme.
Jedným z najdôležitejších faktorov zdravého spôsobu
života je preto denný režim prispôsobený tomuto vnú-
tornému rytmu. Významným faktorom zachovania zdra-
via je, aby učenie, práca, zábava a oddych nasledovali po
sebe v našom dennom režime v stálom rytme. 

Najdokonalejšou formou oddychu je spánok, ale
mnohí nevenujú dostatok pozornosti spaniu v zdravých
podmienkach. Oddych neznamená len úplný kľud, oddy-
chom môže byť aj zábava alebo práca, ktorá má odlišný
charakter, ako tá naša každodenná. Takáto forma oddy-
chu sa nazýva aktívnym oddychom. Pre človeka, ktorý
trávi príliš veľa času sedením na jednom mieste
a zaoberá sa duševnou prácou, je oddychom aj fyzické
zaťaženie. Relaxačná činnosť a správne zvolené
posilňovanie tela postupne privyká organizmus na čoraz
väčšie zaťaženie.

Mozog nie je počas spánku úplne pasívny. Činnosť nervových
buniek neustáva, ba občas dokonca zintenzívnie.  Existujú dva
typy spánku: bezsenný spánok a spánok so snami, ktoré sa strie-
dajú v nepravidelnom rytme. 

Nervové bunky nášho mozgu patria medzi najvýkonnejšie
bunky nášho organizmu. Základnou podmienkou činnosti mozgu
je preto jeho priebežné zásobovanie živinami a kyslíkom. Ak sa
mozgový krvný obeh čo len na 10 – 20 sekúnd zastaví, dochádza
k strate vedomia, čo môže mať za následok trvalé poškodenie
mozgu.
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Nepravidelná životospráva a prepracovanosť vedie skôr alebo neskôr k vyčerpanosti
a nakoniec k nervovému zrúteniu. Únavu možno na krátku dobu premôcť užitím povzbu-
dzujúcich prostriedkov ako káva, cigarety, alkohol či drogy a tým oklamať nervovú sústa-
vu. Účinok týchto prostriedkov je však len dočasný a na dosiahnutie želanej bdelosti, pozor-
nosti a pracovného tempa je potrebná čoraz väčšia dávka. Aktivitu vystupňovanú povzbu-
dzujúcimi prostriedkami zmierňujú a neutralizujú utišujúce prostriedky (lieky). Užívanie
týchto dvoch druhov prostriedkov môže viesť k úplnému narušeniu normálnej činnosti regu-
lačnej sústavy a organizmus sa stane od nich závislým. 

V prípade niektorých druhov omamných prostriedkov sa človek môže stať od nich závislým už po jedi-
nom vyskúšaní. Odvykanie je veľmi ťažké aj s pomocou lekára, lebo úplné odňatie prípravku spôsobuje rov-
nako veľké škody ako ich užívanie.

Nezanedbateľnou podmienkou zdravého fungovania nervovej sústavy sú normálne
medziľudské vzťahy. Napäté, nervózne ovzdušie, strach či nedostatok dôvery zhoršuje výkon-
nosť človeka a spôsobuje príznaky podobné skutočnej chorobe.

Choroby duševného pôvodu, vedecky zvané aj psychosomatické ochorenia potvrdzujú, že telesné
a duševné procesy sú v úzkom vzájomnom spojení a obidva rovnako vplývajú na naše zdravie aj choroby.

Názov drogy
Spôsob užívania Krátkodobý účinok

bežný vedecký

koko, koks, sneh, lajna,
charlie, cukor, 

speed, rýchly, zrýchľovač,
lastovička, anfet

ex, e, XTC, ixtécé, éčko, ekina, extáza, koliesko, madam 

2. OMAMNÉ LÁTKY (OPIÁTY)

acid, cyklista, kyselina, papierik,
trip, vitamín L, známka

konope, Mariánka, Mariša,
Mariška, seno, tráva, zelená

čaros, čira, čokoláda, haš,
maslo, pot, šit, slama

kokain

crack

anfetamíny

ecstasy

ópium

morfium

heroin

LSD

meskalín

marihuana
(THC)

hašiš

vdychovanie nosom,
injekcia, inhalovanie

fajčenie, inhalovanie

tablety, injekcia

tablety

ópiová fajka, v nápoji alebo
jedle, prášok, injekcia

injekcia

inhalovanie, vdychovanie
nosom, injekcia, 

tablety, cez nosiče (papier,
cukríky, plátno)

cigareta, injekcia

cigareta, v čaji

cigareta, špeciálna fajka,
v jedle

Spočiatku: pokles únavy, zvýšená
duševná a telesná kapacita, veľmi
dobrá nálada.
Telesné príznaky: rozšírené zreničky,
rýchly dych, zvýšená teplota

Spočiatku: veľmi dobrá nálada,
blúznenie. Neskôr: omámenosť,
pasivita. Telesné príznaky: zúžené
zreničky, nutkanie na zvracanie,
poruchy dýchania,  zvýšená teplota,
spomalená činnosť srdca

Spočiatku: zvuky sa premenia na
úkazy a farby na hlasy, poruchy
vnímania priestoru a času, zmeny
nálady, snaha nadviazať priateľstvo, 
Telesné príznaky: rozšírené zreničky,
nutkanie na zvracanie, poruchy
dýchania, závraty, poruchy videnia

3. PRÍPRAVKY VYVOLÁVAJÚCE ZMYSLOVÉ PRELUDY (HALUCINOGÉNY)

1. PRÍPRAVKY S POVZBUDZUJÚCIM, DRÁŽDIVÝM ÚČINKOM (STIMULÁTORY)

Omamné prostriedky a ich účinky
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OTÁZKY A ÚLOHY

• Čo je potrebné k tomu, aby sme sa vedeli prispôsobiť meniacemu sa vonkajšiemu prostrediu?
• Na ktoré časti môžeme rozdeliť centrálnu časť nervovej sústavy?
• Z ktorých častí sa skladá obvodová nervová sústava?
• Z čoho pozostáva biela a sivá hmota centrálnej nervovej sústavy?
• Z čoho pozostáva reflexný oblúk?
• Na ktoré časti delíme mozog?
• Ktoré funkcie vykonáva mozgový kmeň?
• Ktoré funkcie vykonáva malý mozog?
• Ktoré funkcie vykonáva veľký mozog?
• V čom sa líši stavba miechy a mozgového kmeňa?
• Kde sú vo veľkom mozgu nervové bunky?
• Na aké časti môžeme rozdeliť mozgovú kôru podľa jej funkcií?
• Čo je funkcia receptorových buniek?
• Aký je rozdiel medzi receptorom a zmyslovým orgánom?
• Aký je rozdiel medzi podnetom a vzruchom?
• Aké receptory sú v koži?
• Čo všetko vnímajú receptory nachádzajúce sa v strednom uchu?
• Kde sa nachádza polohový orgán?
• Vymenuj, cez ktoré časti sa dostávajú zvukové kmity k receptorom!
• Kde vzniká sluchový vnem?
• Porovnaj čuchové a chuťové pociťovanie!
• V ktorej časti oka možno zmeniť lom svetla?
• V ktorej časti oka sa nachádzajú receptory?
• Čo nazývame správaním?
• Do akých skupín môžeme rozdeliť formy správania?
• Vymenuj vnútorné pohnútky!
• Porovnaj nepodmienený a podmienený reflex!
• Čo je kľúčový podnet?
• Z ktorých častí sa skladá vegetatívna nervová sústava?
• Akým spôsobom si vieš chrániť zdravie svojej regulačnej sústavy?
• Prečo je užívanie prípravkov vplývajúcich na činnosť nervovej sústavy nebezpečné?
• Zisti, aké možnosti uzdravenia majú osoby trpiace závislosťou od omamných prostriedkov!

Užívatelia omamných prostriedkov sa rýchlo stanú
drogovo závislými

Ľudia žijúci v harmónii s prostredím nepotrebujú
omamné prostriedky
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Činnosť orgánov riadi okrem nervovej sústavy aj iná sústa-
va, ktorá sa skladá zo žliaz uložených na rôznych miestach
nášho organizmu. Žľazy nemajú samostatné vývody, preto
sa volajú žľazy s vnútorným vylučovaním. Vylučujú
hormóny, ktoré sa dostávajú priamo do krvi. Krv ich
potom prepravuje k jednotlivým orgánom a tkanivám, kde
buď zrýchľujú alebo brzdia ich funkcie.

Výlučok žliaz produkujúcich tráviace šťavy sa dostáva na mies-
to určenia cez žľazové vývody. Žľazy tohto typu sa volajú žľazy
s vonkajším vylučovaním. Žľazy s vnútorným vylučovaním produ-
kujúce hormóny a nervová sústava vytvárajú spolu jednotný regu-
lačný systém. Nervová sústava vykonáva väčšinou rýchlu reguláciu.
Hormóny žliaz s vnútorným vylučovaním pôsobia síce pomaly,
ale trvalo.

LÁTKOVÉ RIADENIE ORGANIZMU:
HORMÓNY

Hormonálne žľazy ľudského tela

žľaza

povrch
tela

cieľový
orgán

telesná
dutina

žľazový
vývod

A) Žľaza s vonkajším vylučovaním

B) Žľaza s vnútorným vylučovaním

prúdiaca krv
hor-

monálna
žľaza

štítna žľaza

nadobličky

ostrovčeky
podžalúdkovej
žľazy

vaječníkysemenníky

podmozgová žľaza
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Podmozgová žľaza (hypofýza) je žľaza s vnútorným
vylučovaním centrálneho významu. Je v úzkom spojení
s časťou mozgu ležiacou nad ňou a práve tu sa v najväčšej
miere spájajú aj funkcie nervovej a hormonálnej sústavy.
Hormóny podmozgovej žľazy pôsobia na náš organizmus
prostredníctvom regulácie funkcií jednotlivých orgánov
produkujúcich hormóny. Podmozgová žľaza vylučuje však
aj také hormóny, ktoré bezprostredne pôsobia na jednotli-
vé orgány.

Rastový hormón sa tvorí v podmozgovej žľaze
a v mladosti riadi rovnomerný rast organizmu. Okrem
toho vplýva na využitie a skladovanie živín. Rastový hor-
món pôsobí teda na celý organizmus.

Ak sa v predpubertálnom období tvorí malé množstvo rastového
hormónu, vyvíjajúce sa deti ostanú veľmi nízke. Stavba tela týchto
ľudí trpasličieho vzrastu je obvykle súmerná a ich duševné schop-
nosti sú tiež plnohodnotné. Nadmerná tvorba rastového hormónu
spôsobuje u detí gigantizmus, u dospelých akromegáliu.

Hormón vplývajúci na činnosť obličiek zohráva dôležitú úlohu
z hľadiska zloženia a množstva moču. Pri pôrode sa svalstvo materni-
ce sťahuje účinkom hormónu stimulujúceho sťahy hladkých svalov. 

Hormóny podmozgovej žľazy, ktoré pôsobia na štítnu
žľazu, kôru nadobličky a pohlavné orgány, vplývajú aj
na činnosť iných žliaz s vnútorným vylučovaním. 

Nadoblička sa skladá z kôry a drene. V kôre nadob-
ličiek sa tvorí niekoľko druhov hormónov. Jeden reguluje
skladovanie a využitie živín, druhý pôsobí v obličkách na
zloženie moču a v tretej skupine sú zlúčeniny s podobným
účinkom ako mužské pohlavné hormóny.

Ak sa dostáva do organizmu väčšie množstvo zlúčeniny podob-
ného zloženia ako mužský pohlavný hormón, čiže testosterón,
dochádza k rýchlemu nárastu svalstva športovcov, či sa jedná o ženy
alebo o mužov. Tieto anaboliká užívajú predovšetkým v tých špo-
rtových odvetviach, kde je na dosiahnutie dobrého výsledku potreb-
ná sila a hmotnosť svalov.

Adrenalín sa tvorí v nadobličkách. Zrýchľuje činnosť
srdca a krvného obehu a zvyšuje množstvo cukru v krvi.
Tvorbu hormónov nadobličkovej drene neriadi podmozgo-
vá žľaza, ale priamo vegetatívna nervová sústava.

Inzulín je hormón s opačným účinkom ako adrenalín.
Produkuje ho podžalúdková žľaza, presnejšie jej
ostrovčeky s vnútorným vylučovaním. Pôsobí súčasne
dvoma spôsobmi, v dôsledku čoho klesá množstvo cukru
v krvi. Jednak zintenzívňuje príjem cukru tkanivami a jeho
odbúravanie, jednak zvyšuje jeho skladovanie v kostrovom

Akromegália

Trpasličí vzrast

+ v. –

+

+

+

–

–

cieľový orgán

podmozgová žľaza

iné žľazy s vnútorným
vylučovaním

bunky nervovej 
sústavy–

Vzťahy podmozgovej žľazy 
(+: zvýšenie, -: zníženie)
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svalstve a v pečeni. Ani tvorbu inzulínu neovplyvňuje pod-
mozgová žľaza, reguluje ju priamo koncentrácia cukru
v krvi.

Latinské slovo insula znamená po slovensky ostrov. Meno hor-
mónu, ktorý sa tvorí v ostrovčekoch podžalúdkovej žľazy bolo odvo-
dené od tohto slova. 

Štítna žľaza je umiestnená pod hrtanom a je nepárový
orgán. Jej hormóny zvyšujú tvorbu energie v bunkách,
preto je nevyhnutná pre normálnu funkciu, vývin a rast
nášho organizmu.

Štítna žľaza vytvára hormón tyroxín, ktorý je vlastne zlúčenina
obsahujúca jód. Je to hormón, ktorý štítna žľaza produkuje
v najväčšom množstve. Ľudia so zvýšenou tvorbou tohto hormónu
sú popudliví, trpia zrýchlenou činnosťou srdca, základná energetic-
ká spotreba sa môže u nich zvýšiť na dvojnásobok normálnej hod-
noty a ich telesná hmotnosť klesá i napriek tomu, že veľa jedia.
Žľazová hmota na krku sa postupne zväčšuje, až vznikne struma.
Struma vznikne aj vtedy, ak je hmota spojivového tkaniva štítnej
žľazy väčšia ako normálne. 

Ak sa tyroxín už od narodenia vytvára v menšom množstve,
dieťa psychicky zaostane a ani v dospelom veku nedosiahne nor-
málnu výšku. Bude trpasličieho vzrastu s nesúmernou stavbou tela.
Nedostatok tyroxínu v dospelosti spôsobuje zníženie základnej ener-
getickej spotreby. Príznaky nedostatku tohto hormónu sa môžu pre-
javiť aj v prípade konzumácie potravy alebo vody chudobnej na jód.
Aby k tomu nedošlo, kuchynská soľ sa pri výrobe obohacuje
o zlúčeninu jódu v takom množstve, aké je pre náš organizmus
potrebné.

Ostrovčeky podžalúdkovej žľazy 
a dreň nadobličky vplýva na obsah

cukru v krvi
(+: zvýšenie, -: zníženie)
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Skladovanie cukru 
(pečeň, svaly)

Obsah cukru v krvi

Spotreba cukru v bunkách

–

Vyšetrenie štítnej žľazy

Preukázanie jódu v štítnej žľaze.
Najsvetlejšie časti na 

obrázku sú miesta obsahujúce 
najviac jódu.

30430-78-108.qxp:30430-078-108uj  3/23/11  2:46 PM  Oldal 105



106 LÁTKOVÉ RIADENIE ORGANIZMU: HORMÓNY ĽUDSKÉ TELO A ZDRAVIE

V podmozgovej žľaze sa vytvárajú aj také hormóny,
ktoré vplývajú na činnosť rozmnožovacej sústavy. Tieto
pôsobia jednak na vznik pohlavných buniek, jednak regu-
lujú tvorbu výlučkov žliaz s vnútorným vylučovaním v
pohlavných orgánoch.

Hormón stimulujúci folikuly (HSF) sa tvorí v podmozgovej
žľaze a u žien i mužov pôsobí v prvom rade na dozrievanie pohlav-
nej bunky. Luteinizačný hormón (lutropín alebo LH) reguluje
u oboch pohlaví hormonálnu produkciu pohlavných žliaz. Účinok
laktačného hormónu (prolaktín alebo luteotropný hormón – LTH)
je známy len v prípade žien, zatiaľ sa nepodarilo zistiť, či má nejakú
funkciu aj v organizme mužov. 

Činnosť pohlavného ústrojenstva žien charakterizujú
vzhľadom na funkciu cyklické zmeny. Ich regulácia je
preto oveľa zložitejšia ako u mužov. Folikul produkuje
pred ovuláciou iný hormón ako po uvoľnení vajíčka, keď
sa premení na žlté teliesko. Tieto hormóny pôsobia spätne

Pohlavná funkcia žien je proces riadený hormónmi

Materinské mlieko sa začne tvoriť
účinkom hormónov
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nielen na podmozgovú žľazu, ale riadia aj nárast sliznice
maternice, respektíve jej odlúpenie.

V prípade tehotenstva žlté teliesko vzniknuté na mieste uvoľ-
neného vajíčka nezanikne, ale začne vo zvýšenej miere produkovať
hormóny. Okolo 10. dňa od oplodnenia vajíčka po jeho usadenie v
maternici sa spustí aj tvorba hormónu sliznice maternice. Ako plod
rastie, tak sa účinkom pôsobenia hormónu zväčšuje a mení i mater-
nica. Podmozgová žľaza produkuje počas tehotenstva len malé
množstvo pohlavných stimulačných hormónov, preto ďalšie vajíčko
nedozrieva a pohyby maternice ubúdajú.

Počnúc dosiahnutím pohlavnej zrelosti sa v se men -
níkoch mužov priebežne tvoria spermie a mužský pohlav-
ný hormón. Tento hormón zohráva úlohu pri vzniku
a udržaní druhotných pohlavných znakov. S pribúdajúcimi
rokmi sa produkcia spermií a hormónov pomaly znižuje,
ale môže sa zachovať aj v staršom veku.

Udržanie tehotenstva a vývin plodu
zabezpečujú hormóny vaječníkov a

maternice

Zdravie – choroba

Žľazy s vnútorným vylučovaním fungujú vo veľmi
úzkej vzájomnej súčinnosti. Ak napríklad potrebujeme,
aby sa zrýchlila produkcia energie našich buniek, zvýši
sa tvorba tyreostimulujúceho hormónu (TSH, tyreotro-
pín) ,ktorý stimuluje štítnu žľazu. Štítna žľaza produkuje
viac hormónu a v bunkách dochádza k zvýšenej oxidá-
cii. V krvi sa pritom zvýši množstvo adrenalínu
a následne aj inzulínu. 

Ak už organizmus nepotrebuje zvýšenú produkciu
energie buniek, zníži vylučovanie adrenalínu. V dôs -
ledku toho, respektíve od inzulínu, klesne hladina cukru
v krvi. Pokles hladiny cukru v krvi zase znižuje tvorbu
hormónov podmozgovej žľazy. Aj ostatné žľazy produ-
kujúce hormóny sú podobne zložité a vytvárajú systém,
ktorý recipročne ovplyvňuje ich vzájomné účinky. Preto
narušenie funkcie ktoréhokoľvek orgánu vytvárajúceho
hormóny, má dopad na celý organizmus.

Antikoncepčné tabletky zasahujú do regulácie organizmu,
preto môže ich užívanie v puberte a ranej mladosti, keď sa ženský
organizmus ešte len vyvíja, ukrývať veľa nebezpečenstiev. Mali by
ich užívať len dospelé osoby so zdravým organizmom a vždy pod
primeraným lekárskym dohľadom.

Nadmerné rozvíjanie svalstva

Keď cukrovkárom klesne hladina
cukru v krvi, často si sami podajú

inzulín
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Najčastejším a najznámejším ochorením hormonál-
nej sústavy je cukrovka (diabetes). Ostrovčeky podža -
lúdkovej žľazy produkujú v tomto prípade málo hormó-
nu. Hladina cukru v krvi je v dôsledku nedostatku inzu-
línu vysoká, napriek tomu tkanivá trpia nedostatkom
cukru. V organizme ľudí chorých na cukrovku vznikajú
aj také produkty, ktoré zvyšujú kyslosť krvi, napríklad
kyselina octová a acetón, čo môže v ťažších prípadoch
viesť aj k strate vedomia. Normálna hodnota hladiny
cukru v krvi sa dá udržať, ak pacienti trpiaci cukrovkou
dostávajú umele vyrobený inzulín.

Užívanie tabliet obsahujúcich hormóny za účelom nárastu
svalovej hmoty vedie k narušeniu tvorby ženských a mužských
pohlavných buniek a pohlavnej funkcie, k poškodeniu pečene a
k ťažkým kĺbovým ochoreniam. Užívanie dopingových prostried-
kov je preto zakázané nielen kvôli neoprávnenému získaniu
výhod, ale aj z lekárskeho dôvodu.

OTÁZKY A ÚLOHY

• Čo produkujú žľazy s vnútorným vylučovaním?

• Čo prepravuje hormóny?

• Ako vplývajú hormóny na funkciu buniek, tkanív a orgánov?

• Vymenuj žľazy s vnútorným vylučovaním!

• Ktorý hormonálny orgán reguluje funkciu iných žliaz s vnútorným vylučovaním?

• Ktoré hormóny sa vytvárajú v podmozgovej žľaze?

• Ako môžeme zoskupiť hormóny podmozgovej žľazy?

• Ktoré hormóny pôsobia na obsah cukru v krvi?

• Od čoho a akým spôsobom sa mení tvorba hormónov v podmozgovej žľaze?

• Aké hormóny sa tvoria v nadobličkách a aký je ich účinok?

• Funkciu ktorých hormonálnych žliaz ovplyvňuje nervová sústava priamo?

• Ako sa mení počas mesačného cyklu žien produkcia hormónov podmozgovej žľazy a maternice?

• Porovnaj hormonálnu produkciu mužských a ženských pohlavných orgánov!

• Čo prebieha v hormonálnej sústave organizmu bežca v cieľovej rovinke? 

• Vymenuj choroby, ktoré vznikajú v dôsledku nedostatočnej funkcie hormonálnej sústavy!

• Prečo je nebezpečné zasahovať do ktorejkoľvek časti našej hormonálnej sústavy?

Cukrovkári konzumujú 
uhľohydráty predovšetkým vo forme

zeleniny
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Keď splynie vo vajíčkovode vajíčko a mužská pohlavná
bunka, začne sa nový život. Životné funkcie oplodneného
vajíčka čiže zygoty sa zrýchlia, preto sa energetická potre-
ba vajíčka viacnásobne zvýši. Zygota sa viackrát delí, ale
bunky sa po delení neodlúčia, zostávajú spolu. Na pôvod-
nom hladkom povrchu sa vytvoria brázdy a vznikne bun-
kový útvar podobný moruši. Prvé obdobie nového života
sa preto volá brázdenie. Kým sa zygota rozdelí na 16 – 32
buniek, sliznica s riasinkami posunie tento bunkový útvar
do maternice, kde sa zahniezdi do zhrubnutej sliznice. 

Vo vývinovom štádiu moruly už nie sú všetky bunky celým
povrchom v kontakte s prostredím vajíčkovodu a maternice. Ba čím
viac buniek vzniká, tým je plocha zabezpečujúca styk so susednými
bunkami, cez ktorú bunky obojstranne ovplyvňujú svoje životné
procesy, väčšia.

V sliznici maternice sa uhniezdi bunkový útvar, v ktorom už
môžeme rozlíšiť dva typy buniek. Vonkajšie bunky tesne priliehajú
k sebe, vnútorné sú voľnejšie a je medzi nimi dutina naplnená teku-
tinou. Toto vývinové štádium sa volá blastocysta. Vo vnútri blasto-
cysty vznikajú skupinky buniek, zárodkové listy, z ktorých sa
neskôr vyvinú časti základných orgánov a napokon orgány.

V embryu sa veľmi rýchlo vytvoria základy väčšiny
orgánov. Dochádza k tomu skôr, ako matka zistí
v dôsledku vynechania menštruácie, že je tehotná. Preto je
veľmi dôležité, aby sa všetci, ktorí by chceli mať potom-
kov, vyhýbali užívaniu alkoholu, liekov a fajčeniu, ktoré
poškodzujú vyvíjajúce sa embryo.

STÁLE SA MENÍME:
RAST A VÝVIN

Ultrazvuková snímka plodu 
vyvíjajúceho sa v maternici

Rodí sa nový život...
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Embryo je obklopené plodovými obalmi. Jeden chrá-
ni potomka, druhý spája telo matky a plodu. Tieto dva
orgány sú v spojení cez placentu. Placentu a plod spája
pupočná šnúra. V žilách pupočnej šnúry koluje krv
plodu. Krv plodu a matky sa nezmiešava, k výmene jed-
notlivých látok medzi nimi dochádza v placente.
Vnútromaternicový vývin človeka trvá zvyčajne 280 dní,
čiže desať lunárnych mesiacov. 

Plodovú vodu produkuje vnútorný plodový obal. Plodová
voda vypĺňa dutinu medzi vnútorným plodovým obalom
a embryom, čím chráni embryo pred dehydratáciou, fyzickým
poškodením a zabezpečuje preň stále prostredie. Vonkajší plodový
obal slúži na spojenie medzi matkou a plodom. Zvonka sa na ňom
objavujú klky, ktoré vrastú do steny maternice a spolu vytvoria pla-
centu. Placenta sa úplne vyvinie až v treťom mesiaci tehotenstva. 

Vyvíjajúci sa potomok sa v prvých troch mesiacoch nazýva
embryom, neskôr plodom. V prvom lunárnom mesiaci sa začínajú
vytvárať orgány embrya. V druhom lunárnom mesiaci sa začnú
vyvíjať aj končatiny, ale telesné proporcie sú ešte úplne iné ako
neskôr. Hlava je napríklad oveľa väčšia ako ostatné orgány. V treťom
lunárnom mesiaci sa embryo úplne podobá na človeka, má ruky,
nohy a na prstoch sa mu objavia nechty. V štvrtom mesiaci už
možno zistiť, či je plod chlapec alebo dievča. V piatom lunárnom
mesiaci počuť činnosť srdca plodu aj cez brušnú stenu matky. Vtedy
matka pocíti prvé pohyby plodu. Od šiesteho mesiaca plod viac-
menej len rastie a v deviatom lunárnom mesiaci sa plod takmer vo
všetkom podobá zrelému plodu. Zrelý plod sa za normálnych okol-
ností narodí koncom 10. lunárneho mesiaca od oplodnenia, čiže
okolo 40. týždňa.

Plod v maternici

Novorodenec

Vývin plodu A) 7-týždňové embryo B) 12-týždňový plod C) 5 mesačný plod

A B C

30430-109-140.qxp:30430-109-140uj.qxd  3/23/11  2:52 PM  Oldal 111



112 STÁLE SA MENÍME: RAST A VÝVIN ĽUDSKÉ TELO A ZDRAVIE

Plodový obal pred pôrodom obyčajne praskne
a plodová voda odtečie. Zdravý novorodenec začne hneď
po narodení plakať, čiže začína samostatne dýchať. Vtedy
sa zapoja pľúca novorodenca do krvného obelu. Po naro-
dení sa žily v pupočnej šnúre uzavrú. Tým sa skončí bez-
prostredné spojenie medzi potomkom a matkou, pupočnú
šnúru novorodenca zaviažu a odstrihnú. Krátko po pôrode
opustí telo matky aj placenta. 

Pôrod sa začína periodickými sťahmi maternice, čiže pôrodnými
bolesťami. Bolesti sú spočiatku zriedkavé, potom prichádzajú čoraz
častejšie a s väčšou intenzitou. Bránka maternice sa roztiahne, svaly
maternice sa stiahnu a plod vyjde pôrodným kanálom na svet. Pri
vytlačení plodu pomáhajú aj svaly trupu a končatín. Pôrod veľmi
vyčerpá nielen matku, ale aj plod.

Narodením sa skončí vnútromaternicový vývin člove-
ka. Rast a vývin nasledujúci po narodení môžeme rozdeliť
tiež na niekoľko období. Počas prvých desiatich dní živo-
ta, teda kým neodpadne pupočný kýpeť, hovoríme dieťaťu
novorodenec. Kojenecký vek trvá obvykle 1 rok, potom
nasleduje obdobie batoľaťa a predškolský vek. Mladší
školský vek sa začína okolo 5. – 7. roku veku dieťaťa
a končí vo veku 11 – 12 rokov, čiže na začiatku pohlavné-
ho dozrievania, čo je súčasne aj začiatkom puberty.
Puberta môže trvať 4 až 5 rokov. Približne vo veku 16 – 17
rokov sa začína dospievanie (adolescencia) a obdobie
mladosti (mladej dospelosti), ktoré  pokračuje dospelos-
ťou približne do veku 20 – 25 rokov. Dĺžka vývinových
období jedinca je u každého človeka iná a v rámci určitých
hraníc je to aj prirodzené.

Podstatou vývinu je objavenie sa nejakého nového orgánu alebo
funkcie, čiže kvalitatívna zmena. Vývinom je napríklad objavenie sa
základov jednotlivých orgánov alebo druhotných pohlavných zna-
kov. Počas rastu nedochádza v organizme k vzniku nového orgánu
alebo funkcie, ale iba ku kvantitatívnej zmene. Rast je napríklad
zmena výšky alebo hmotnosti tela. Rast a vývin sú navzájom neod-
deliteľné. Určitá miera rastu je predpokladom vývinu a vývin umož-
ňuje ďalší rast.

Od narodenia po dospelosť sa všetky orgánové sústavy
zmenia. Rast a vývin však neprebieha rovnomerným tem-
pom. Kojenec rastie rýchlejšie ako batoľa a telesný vývin
dieťaťa v pubertálnom veku je mimoriadne rýchly. Dieťa sa
líši od dospelých nielen telesnou veľkosťou, ale aj pome-
rom a funkciou jednotlivých častí tela a orgánov. Dieťa
teda nie je zmenšeným dospelým. Telesné proporcie
novorodenca sú úplne iné ako jeho rodičov. Hlava dieťaťa

Vzťah medzi kojencom a matkou je aj
po narodení silný

Vývoj organizmu nie je rovnomerný 
a ani rôzne orgánové sústavy 
sa nevyvíjajú rovnako rýchlo

rok
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Charakteristika životných etáp

ŽIVOTNÉ ETAPY VEK HLAVNÉ CHARAKTERISTIKY

Obdobie Od narodenia po 10. deň života • dĺžka hlavy tvorí 1 / 4 dĺžky tela
novorodenca (po odpadnutie pupočného • rýchla látková premena

kýpťa) • nevyvinutá tepelná regulácia

Obdobie dojčaťa → do konca 1. roku života • najintenzívnejší vývin a rast
• osvojenie si pohybov bez zmeny a so zmenou

miesta
• prvky reči
• objavenie sa prvých mliečnych zubov

Obdobie batoľaťa a → do konca 5. roku života • tempo vývinu a rastu sa oproti predošlým 
predškolského veku etapám spomalí

• telo rastie do výšky (zväčšuje sa najmä dĺžka
končatín)

• pohyby sú šikovnejšie
• úplný chrup, začína sa výmena zubov
• nápadný je duševný vývin

Obdobie od 5. roku života  → • zvýšený rast (nárast hmotnosti)
školského veku po pubertu • vo výžive vzrastá úloha prijímania bielkovín

• vysoká energetická potreba
• vysoká potreba pohybu

Obdobie puberty → do 17. roku života • veľké zmeny v nervovej a hormonálnej 
sústave

• začína produkcia pohlavných hormónov
• menia sa telesné proporcie
• pohlavné znaky sú nápadné
• správanie je často extrémne

Obdobie mladosti → do 24. roku života • dosiahne sa definitívna výška
• veľká duševná a fyzická výkonnosť

Obdobie dospelosti → od 25. roku života • obdobie najaktívnejších tvorivých činností
• cieľavedomosť, veľmi silná vôľa
• na konci obdobia začína fyziologický úpadok
• klimax

Staroba → od 60. roku života • úpadok sa stupňuje
• zmení sa držanie tela, svaly sú nepružné
• pokožka vráskavie, vlasy šedivejú, plešatenie
• duševná výkonnosť môže byť ešte vynikajúca 

Starecký vek → od 75. roku života • pomalá degenerácia
• fyzický stav sa zhoršuje
• zraniteľnosť, citlivosť
• častý výskyt chorôb

Život jedinca končí smrťou
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4-týždňový kojenec Kojenec vo veku 1 roka

Obdobie batoľaťa Predškolský vek

Na začiatku puberty V puberte
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tvorí jednu štvrtinu dĺžky jeho tela, v porovnaní s rodičmi
je to pomer 1 : 8. Končatiny sú pritom úmerne kratšie ako
u dospelých. Malé dieťa si, napríklad, nevie pravou rukou
poškrabať ľavú lopatku, dospelému to však nerobí pro-
blém. Jednotlivé časti tela sa teda nevyvíjajú v rovnakom
tempe. Najrýchlejšie rastú končatiny a najpomalšie lebka.

Aj bez merania vidno, že plocha kože novorodenca je
oveľa menšia ako u dospelých. Napriek tomu, čím je dieťa
menšie, tým väčšmi pociťuje chlad, lebo jeho koža odvá-
dza o to viac tepla. Má to dve príčiny. Prvou je, že nemož-
no brať do úvahy veľkosť plochy kože, ale pomer plochy
kože a telesnej hmotnosti, teda relatívnu, špecifickú plochu
tela. Toto číslo je u detí podstatne vyššie ako u dospelých.
Deti teda odvádzajú v tele vyprodukované teplo na relatív-
ne väčšej ploche než dospelí. Farba kože zdravého dieťaťa
je zdravo červenkastá. Dospelým sčervená koža vtedy, keď
sú chorí, nahnevaní alebo je im teplo. Relatívne veľká plo-
cha je bohato zásobená krvou, následkom čoho odvádza
veľa tepla, preto treba malé deti oveľa teplejšie obliekať
než väčšie.

Pohybová sústava dieťaťa nie je zmenšeninou kostry
a svalovej sústavy dospelých.

hmotnosť tela kg%

Pomer kostrového svalstva a telesnej
hmotnosti

• Analyzuj dolný obrázok! 
Čo ukazujú vodorovné čiary?

• Vypočítaj pomer hlavy a trupu
v jednotlivých vekových obdo -
biach! Zo získaných údajov vyho-
tov graf!

Zmeny pomerov tela od kojeneckého veku po dospelosť

45
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V kostiach detí je pomer látok zabezpečujúcich pruž-
nosť a pevnosť iný. V kostiach mladého organizmu je rela-
tívne oveľa viac organických látok ako minerálnych solí.
Sú teda pružnejšie, preto sa ťažko lámu, ale od trvalého
jednostranného zaťaženia sa ľahšie deformujú, lebo samot-
né kosti sa ešte nevyvinuli definitívne. 

Pomer kostrového svalstva a hmotnosti tela sa do
dospelosti zdvojnásobí. Ak k tomu pripočítame, že vo
svalstve mladších osôb je pomer vlákien schopných stiah-
nuť sa menší a obsah vody vo svaloch väčší, hneď je jasné,
že v pomere k veľkosti svojho tela deti nie sú slabšie než
dospelí. Deťom neškodí veľa pohybu a rozmanitá pohybo-
vá činnosť, ale jednostranné trvalé zaťaženie môže poško-
diť kostrovú sústavu aj svalstvo. 

K pohybu je potrebná energia, k tvorbe energie kyslík,
živiny a systém transportu látok. Deti sa nielen pohybujú,
ale aj rastú, vyvíjajú a tento proces si vyžaduje veľa ener-
gie. Čím sú teda deti menšie, tým potrebujú relatívne viac
kyslíka. Kojenec s telesnou hmotnosťou desaťkrát menšou
ako dospelý potrebuje len štvrtinu toho množstva kyslíka,
ktorú potrebuje dospelý. Dýchacia plocha jeho pľúc však
nie je úmerne väčšia, ale menšia. Potreba kyslíka sa dá
teda pokryť len rýchlejším dýchaním. Frekvencia nády-
chov je u kojenca dvojnásobne vyššia ako u dospelého.
Rýchlejšie dýchanie je náročnejšie na energiu, čiže dieťa
získava nevyhnutný kyslík oveľa prácnejšie ako dospelý.
Z tohto dôvodu je pre nich dobrý čistý vzduch doslova
životne dôležitý. 

Deti rôzneho veku sa nelíšia len potrebou kyslíka
a veľkosťou dýchacej plochy pľúc. V transportnom systé-
me mladších detí prúdi v pomere k ich telesnej hmotnosti
viac krvi ako v transportnom systéme starších, ale jedným
úderom srdca dokážu vytlačiť zo srdca oveľa menej krvi.
Na transport väčšieho množstva kyslíka by mali síce
dostatok krvi, ale potrebnú rýchlosť prepravy možno
dosiahnuť len zvýšením počtu srdcových sťahov. Tepová
frekvencia kojencov je dvakrát vyššia ako dospelých,
dokonca aj u detí v pubertálnom veku je ešte o 25 percent
vyššia. Ako sa u vyvíjajúcich detí zväčšuje množstvo krvi
vypudenej jedným sťahom srdca, tak časom klesá počet
tepov.

Potreba živín nie je u detí a dospelých rovnaká ani
z hľadiska množstva, ani zloženia.

Telesný pohyb rozvíja svalstvo

Zmeny frekvencie a objemu nádychov
podľa veku

Zmena činnosti srdca počas vývinu
jedinca
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Objem žalúdka malého dieťaťa je v porovnaní
s veľkosťou tela neúmerne malý, preto malé deti nedokážu
zjesť naraz toľko jedla, ako ich starší kamaráti. K tomu,
aby bola zabezpečená denná potreba živín, musia častejšie
jesť. Kojenci jedia spočiatku šesť- až sedemkrát denne.
Aj malé deti potrebujú jesť päťkrát denne. Pomer živín
potrebných pre zdravý život sa mení podľa potrieb vyvíja-
júceho sa organizmu. Deti rastú spočiatku veľmi rýchlo,
neskôr pomalšie a k rastu potrebujú dostatok potravy
bohatej na bielkoviny. Uhľohydráty a tuky dodávajú
k tomu len energiu. Nie je to, samozrejme, zanedbateľné,
lebo spotreba výživných látok je u kojencov trikrát a u
detí mladšieho školského veku dvakrát taká rýchla ako
u dospelých. Deti potrebujú teda k správnemu rastu potra-
vu bohatú na bielkoviny, zbytočne veľa uhľohydrátov
a tukov vedie len k nárastu tuku na úkor svalstva.

Každý mal už možnosť zistiť, že deti ochorejú oveľa
častejšie ako dospelí. Nie je to iba tým, že relatívna plocha
ich tela je väčšia ako dospelých a rýchlejšie prechladnú,
ale tým, že ich obranný systém nie je ešte taký, ako
v neskoršom období života. V krvi detí sú totiž v prevahe
žľazové bunky a nie fagocyty. Žľazové bunky začnú však
fungovať len v prípade infekcie, následkom toho neskôr
rozoznajú a zničia choroboplodné mikroorganizmy.
Fagocyty oproti tomu okamžite zničia všetkých cudzích
votrelcov. Nedostatočne vyvinutý obranný systém treba
preto v kojeneckom a mladšom detskom veku pripraviť na
obranu proti ťažkým infekčným chorobám pravidelnými
ochrannými očkovaniami.

Životne dôležité orgány sa od narodenia v pomalšom či
rýchlejšom tempe neustále menia, no vývin pohlavných
orgánov začne až v puberte. Túto zmenu naštartuje síce
regulačná sústava, ale keďže vývin pohlavných orgánov
spätne pôsobí aj na regulačnú sústavu, do doby dosiahnu-
tia harmónie medzi týmito dvomi orgánovými sústavami
sa predošlá rovnováha organizmu naruší. Zrýchli sa rast,
narastie energetická potreba, naruší sa pohybová koordiná-
cia. Zmeny nastanú aj v procese látkovej premeny,
u dievčat sa objaví prvá menštruácia, u chlapcov prvá
nočná ejakulácia a všetky tieto zmeny v puberte význam-
ne ovplyvnia aj duševný život detí.

Po narodení sa rozvíja aj nervová sústava. V mozgu
novorodencov je viac nervových buniek ako u dospelých, 

Zmeny energetickej potreby rastúceho
organizmu

• V takejto malej zdravotnej knižke
nájdeš údaje o všetkých očkova -
niach, ktoré si doteraz dostal!
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ale spojenia medzi nervovými bunkami nie sú ešte celkom
vyvinuté. Pre vývin nervovej sústavy sú nevyhnutné pod-
nety. Napríklad k tomu, aby kojenec dokázal v mozgu
postaviť na nohy obraz, ktorý vníma dolu hlavou, potrebu-
je rôzne druhy zrakových podnetov. Ani priestorové vide-
nie sa nevytvorí hneď. Vývin komplexného zrakového vní-
mania trvá až do 14. - 16. roku dieťaťa. Vývin sluchu je
pomalší ako vývin zraku, rozdiel vo vývine týchto dvoch
zmyslových orgánov sa vyrovná až vo veku 6 – 8 rokov.
U novorodenca fungujú dokonale len tie časti mozgu,
ktoré usmerňujú vnútorné orgány. Nie preto, že počet
nervových buniek je v mozgovej kôre nižší, ale preto, lebo
vedomé riadenie regulačných centier nižšej úrovne sa
treba naučiť. K tomu je však potrebná náležitá vyvinutosť
mozgovej kôry.

Mimomaternicový život človeka prechádza približne
do veku 25 rokov vzostupnou fázou, ktorá sa vyznačuje
rastom a vývinom. Ľudský organizmus dosiahne do tohto
veku výšku a tvar postavy príznačný pre jedinca a funk-
cie celého organizmu sa zladia. V dospelosti, čiže
v období medzi 25. a 55. rokom života už okrem nárastu
telesnej hmotnosti k žiadnemu rastu tela zvyčajne nedo-
chádza. O to významnejší je rozvoj duševných schopností.
Ku koncu tohto životného obdobia sa hormonálny systém
žien podstatne zmení. V maternici čoraz zriedkavejšie
dozrieva vajíčko, menštruácia sa objavuje nepravidelne, až
nakoniec skončí. Obdobie zmeny, vedecky nazvané klimax
alebo menopauza, má dosah aj na duševnú aktivitu.

Súčasne s vývinom nervovej sústavy sa dieťa naučí samostatne obliekať

• Koľko spánku potrebuje kojenec na
obrázku? A ty?

Potreba spánku pre vyvíjajúci sa
organizmus
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Koniec puberty V mladosti

V mladosti Založenie rodiny

V dospelosti Na začiatku staroby
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Etapy života

Aj v tele mužov dochádza k podobnej
zmene, ktorá sa však prejaví o niečo neskôr
a dlhšie trvá. Po 55. – 60. roku života sú odbú-
ravacie procesy intenzívnejšie ako stavebné a
činnosť viacerých orgánov čoraz viac slabne.
Príznaky úpadku sa neprejavujú síce
u každého rovnako, ale v starobe je organiz-
mus každého zraniteľnejší. Keď sa vývin
jedinca ukončí, jedinec umrie.

OTÁZKY A ÚLOHY

• Na ktoré obdobia možeme rozdeliť život človeka?

• Čo sa stane od oplodnenia po uhniezdenie rozdelenej zygoty do maternice?

• Kde sa vyvíja embryo a čo ho chráni?

• Odkiaľ sa dostávajú do plodu živiny a kyslík?

• Koľko týždňov trvá obvykle tehotenstvo?

• Kedy sa začína samostatný život novorodenca?

• Vymenuj jednotlivé obdobia života človeka po narodení!

• Porovnaj telesné proporcie malého dieťaťa a dospelého!

• Porovnaj plochu kože malého dieťaťa a dospelého človeka na základe ich skutočnej veľkosti a na základe
pomeru k ich  telesnej hmotnosti!

• Čo je vysvetlením toho, že malé deti odovzdajú relatívne viac tepla ako dospelí?

• Prečo sa ľahšie deformujú kosti mladších detí ako kosti  starších?

• Ako možno rozvíjať pohybovú sústavu detí?

• Aká je súvislosť medzi relatívnou plochou tela a potrebou kyslíka?

• Aká je súvislosť medzi veľkosťou dýchacej plochy a frenkvenciou nádychov?

• Porovnaj množstvo krvi, objem pulzu a tepovú frekvenciu u detí rôzneho veku!

• Ako sa mení potreba živín u detí rôzneho veku?

• Ako sa mení potreba bielkovín u detí rôzneho veku?

• Prečo ochorejú malé deti ľahšie ako staršie?

• Čo sprevádza pubertu u chlapcov a u dievčat?

• Čo naruší vnútornú rovnováhu detí v puberte?

• Aký je rozdiel medzi nervovým tkanivom malých a starších detí?

• Čo rozvíja nervovú sústavu?
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Človek nemôže žiť bez živých a neživých faktorov životného prostredia. Vytrhnutý zo svojho
prostredia sa zadusí, zomrie od hladu, od smädu, zahynie. Najdôležitejšie neživé faktory sú:
vzduch, slnečné svetlo, teplo a voda. Medzi živé faktory patria: vírusy, baktérie, jednobunko-
vé a mnohobunkové rastliny, živočíchy a ostatní ľudia. Tieto faktory nie sú len podmienkou
zdravého života, ale môžu byť aj pôvodcami chorôb. 

Väčšinu času trávime v byte, v škole, na pracovisku, čiže v umelom prostredí. V záujme
zachovania zdravia je teda veľmi dôležité, v akom prostredí žijeme, aké prostredie si vytvoríme.

Vzduch je v prirodzenom prostredí čistý, obsahuje dostatok kyslíka a nachádza sa v ňom
len malé množstvo choroboplodných mikroorganizmov. V umelom prostredí sa oproti tomu
vyskytuje prach, sadza, jedovaté (toxické) a zdraviu škodlivé plyny. Vzduch je naším spoloč-
ným vlastníctvom, jeho znečisťovanie znižuje aj životné možnosti iných ľudí, preto je ochrana,
zachovanie, respektíve obnovenie čistoty vzduchu záujmom nás všetkých. Veľké zelené plo-
chy, moderné vykurovacie zariadenia, dymové filtre na továrenských komínoch, lapače prachu
či automobily s čoraz dokonalejším zužitkovaním pohonných hmôt môžu spoločne ochrániť
vzduch, ktorý je pre nás životne dôležitý, pred zdraviu škodlivým znečistením.

Ešte prednedávnom boli vody našich riek a jazier také čisté, že sa z nich dalo piť bez naj-
menšieho nebezpečenstva ochorenia. Dnes už ani o vode čerstvých horských potôčikov nemô-
žeme povedať, že je čistá natoľko, aby bola pitná. Naše vody znečisťujú vedľajšie produkty
tovární, chemikálie používané v poľnohospodárstve a nespočetné množstvo rôznych čistiacich
prípravkov a odpadov z domácností. Veľké množstvo chemikálií vymyjú zo vzduchu aj zráž-
ky.

V HARMÓNII S PROSTREDÍM:
ZACHOVANIE ZDRAVIA

zdroje znečistenia oxid
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Znečisťovanie ovzdušia podľa zdrojov znečistenia
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Z tohto dôvodu je výroba zdravej pitnej vody čoraz prob-
lematickejšia. Kvôli umelým hnojivám používaným
v nadmernom množstve sa v okolí niektorých našich miest
nedá z pôdy získať zdravá pitná voda ani z hĺbky 8 – 10
metrov. Vysoký obsah dusičnanov vo vode je mimoriadne
škodlivý pre vývin kojencov a malých detí. V mestách je
spotreba čistej vody obrovská, preto ju treba vyrobiť pomo-
cou umelých filtrov a chemikálií. Chemikáliami sa dá
potrebná čistota vody zabezpečiť len na úkor jej pôžitkovej
hodnoty. Z pitnej vody sa stáva po jej použití odpadová
voda. Voda, ktorá sa dostáva z kanálov do čističky odpa-
dových vôd už neznečisťuje životné prostredie
a neohrozuje zásoby pitnej vody. Vo voľne unikajúcej,
odtekajúcej hnojovke a odpadovej vode sa však chorobo-
plodné mikroorganizmy rozmnožujú v obrovskej miere.
Kanalizačný systém je preto aspoň natoľko dôležitý, ako
zásobovanie vodou prostredníctvom vodovodného systé-
mu.

V poslednom období sa vo vzduchu natoľko zvýšila
koncentrácia určitých plynov, že ovzdušie už nedokáže
v takej miere zmierniť účinky jednotlivých druhov slneč-
ného žiarenia ako predtým. Prvá obranná línia nášho
organizmu, čiže koža, už nedokáže toto silnejšie žiarenie
v plnej miere filtrovať, preto sa poškodzuje nielen samotná
pokožka, ale aj tkanivá, ktoré sa pod ňou nachádzajú. Od
nezvyčajne silného slnečného žiarenia sa pokožka môže

V našom životnom prostredí je už
veľmi málo čistej živej vody

Čistička odpadovej vody
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ľahko spáliť a môžeme dostať slnečný úpal. Znížený filt -
račný efekt ovzdušia sa dá kompenzovať opaľovacími kré-
mami s ochranným faktorom rôznej výšky.  

Teplota vzduchu je v našom prostredí zvyčajne znesi-
teľná. Naše regulačné funkcie a vhodné oblečenie môžu
v rámci určitých hraníc zabezpečiť stálu teplotu nášho
organizmu. Ak je však vlhkosť a teplota prostredia príliš
vysoká, môžeme dostať tepelný úpal. Veľký chlad môže
spôsobiť omrznutie, horúce telesá zasa popáleniny.
V oboch prípadoch vzniknú ťažko hojivé rany, ktoré sa na
mieste odumretých tkanív ľahko infikujú.

Údery, rezné rany, bodnutia či otrasy pochádzajúce z umelého
prostredia môžu spôsobiť vonkajšie a vnútorné krvácanie, zápaly
alebo ochrnutie. Zásah elektrickým prúdom môže mať za následok
bezvedomie, svalové kŕče a ochrnutie dýchania. V rámci lekárskych
vyšetrení a liečení sa používajú rôzne druhy žiarenia, ktoré môžu byť
tiež nebezpečné, ale ak sú odborne aplikované, organizmus zasahu-
je len toľko žiarenia, aby jeho účinok nebol škodlivý, ale liečivý.

Väčšina živočíchov žijúcich v našom prostredí je
z hľadiska zdravia nášho organizmu indiferentná. Niektoré
však spôsobujú alebo šíria choroby. Z choroboplodných
mikroorganizmov sú najrozšírenejšie vírusy a baktérie, ale
aj medzi jednobunkovcami, hubami a červami sa vyskytu-
jú také, ktoré môžu spôsobiť nemoc. 

Vírusy a baktérie sú pôvodcami väčšiny epidemických
infekčných ochorení. Jednobunkové živočíchy spôsobujú
maláriu. Príčinou prevažnej časti kožných infekcií sú
mikroskopické huby. Z červov zaraďujeme medzi pôvod-
cov chorôb črevné parazity. Odsávajú z organizmu živiny,
dráždia črevný trakt a v jednotlivých prípadoch sa dostanú
aj do určitých častí organizmu, kde spôsobujú závažné
degenerácie.K teplote prostredia sa prispôsobu-

jeme oblečením

Parazity v organizme A) vývin pôvodcu malárie B) pásomnica dlhočlánkovaná (2-5 m) C) hlísta detská 
(20 - 40 cm) D) mrľa ľudská (0,5 – 1 cm)

A B DC

telo

hlava
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Aj článkonožce šíria choroby. Mucha domáca roznáša
rôzne druhy choroboplodných baktérií a kliešte môžu
vniesť do organizmu vírus zápalu mozgových blán.

Niektoré z chorôb sú dedičné, no sú aj také, ktoré
vznikli v dôsledku nie normálneho vnútromaternicového
vývinu. Väčšina chorôb však ohrozuje zdravie človeka až
po narodení.

Lekárska veda považuje v súčasnosti len málo chorôb za dedič-
né. Jednou z nich je krvácavosť (hemofília). Podstatou tejto choroby
je nízka zrážanlivosť krvi. O mnohých chorobách, ktoré sa považo-
vali za dedičné sa ukázalo, že samotná choroba sa nededí, nanajvýš
sa dedí náchylnosť.

Vrodené vývinové poruchy, ktoré vznikajú po oplodnení, sú roz-
manité. Môžu ich spôsobiť škodlivé účinky nezdravej životosprávy
počas prvých niekoľkých dní po oplodnení, choroby, ktorými prešla
matka počas tehotenstva, rôzne lieky, utišujúce alebo povzbudzujú-
ce prostriedky. Deti narodené bez končatín zostanú na celý život
mrzákmi. Vývinové poruchy srdca a žalúdka sa dajú korigovať často
len ťažkou operáciou. Iné vývinové poruchy, ako rázštep pery
a rázštep podnebia, sa už nepovažujú za chorobu, lebo sa dajú ope-
ráciou bez rizika korigovať. 

Poruchy látkovej premeny súvisia s nesprávnym stravovaním.
Nedostatok rôznych druhov vitamínov spôsobuje anomálie
v procesoch látkovej výstavby, látkovej premeny a látkového meta-
bolizmu. Nedostatok bielkovín a kôrnatenie ciev sú choroby látkovej
premeny. Aj chorobná funkcia žliaz s vnútorným vylučovaním
a nervovej sústavy môže spôsobiť ťažké poruchy látkovej premeny.
Cukrovka je dôsledkom nedostatku inzulínu, nadprodukcia hormó-
nov štítnej žľazy zrýchľuje látkovú premenu.

Ak sa naruší rytmus rozmnožovania buniek, čiže ak sa príliš
rýchlo delia alebo sa delia naraz viacerými smermi, vznikajú nádo-
ry. Nádory môžu vzniknúť v každom tkanive. Ak sa tieto zmeny
včas odhalia, možno ich liečiť. Preto je dôležité, aby všetci chodili
na preventívne prehliadky. 

Pôvodcom najčastejšieho hubového
ochorenia je huba Candida (kandida).

Infekciou treba liečiť s pomocou
lekára

Infekciám spôsobených obyčajnou
črevnou baktériou (A) a salmonelou

(B) možno predísť udržiavaním čistoty

Aj medzi článkonožcami je pre človeka mnoho nebezpečných parazitov
A) blcha ľudská B) voš vlasová C) voš lonová D) ploštica posteľná E) zákožka svrabová F) kliešť obyčajný

A

B

D

F

E
C

A

B
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Na obrázku sme uviedli tie preventívne prehliadky, ktoré musí absolvovať každý človek v správnom čase
predovšetkým v záujme včasného rozpoznania nádorového ochorenia!

• Preštuduj si obrázok! Zapamätaj si, aké preventívne prehliadky musíš pravidelne absolvovať!

RAKOVINA PIER A
ÚSTNEJ DUTINY

RAKOVINA HRTANA

RAKOVINA PĽÚC

RAKOVINA
PRSNÍKA

RAKOVINA
KOŽE

RAKOVINA
HRUBÉHO ČREVA A

KONEČNÍKA

GYNEKOLOGICKÝ
NÁDOR

RAKOVINA
SEMENNÍKA

RAKOVINA
PROSTATY

KONTROLA U ZUBNÉHO LEKÁRA 
(vo veku 18 – 40 rokov každé dva roky)
(vo veku 41 – 50 rokov raz ročne)_

ODBORNÉ LEKÁRSKE VYŠETRENIE
(najmä fajčiari a v prípadoch trvalého
zachrípnutia)

ROENTGENOVÉ
SNÍMKOVANIE PĽÚC 
(ročne)

HMATOVÉ
SAMOVYŠETRENIE
(mesačne)

PIGMENTOVÉ
FĽAKY,
MATERINSKÉ
ZNAMIENKA
kontrola

UROLOGICKÉ VYŠETRENIE
(vo veku 41 – 50 rokov každé dva
roky, nad 50 rokov ročne vyšetre-
nie odborným lekárom)

PRI ZISTENÍ KRVAVEJ ALEBO
SMOLOVITEJ STOLICE
okamžite (vo veku 41 – 50 rokov 
každé dva roky laboratórne 
vyšetrenie)

PREVENTÍVNA PREHLIADKA
(výter, vyšetrenie pomocou nástroja,
vo veku 18 – 40 rokov každé 
dva roky)

HMATOVÉ SAMOVYŠETRENIE
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Choroboplodné mikroorganizmy sa dostávajú do
tela cez dýchacie cesty, tráviaci trakt, kožu a sliznice
a infikujú ho. Chrípkový vírus vniká do organizmu cez
horné dýchacie cesty, bacil brušného týfusu infikuje cez
tráviacu rúru a vírus besnoty cez pokožku. Vírus AIDS sa
dostáva do organizmu cez poranenú sliznicu alebo pri
transfúzii krvi. Choroboplodné vírusy a baktérie sa zvy-
čajne rýchlo rozmnožujú, pričom vylučujú toxické látky.

Sú aj takí pôvodcovia chorôb, ktorí sa šíria len priamym sty-
kom, podaním ruky, bozkom či pohlavným stykom. Infekcia sa
môže prenášať aj vzduchom. Choroboplodné mikroorganizmy sa
prilepia na horné dýchacie cesty a dráždia sliznicu, čím vyvoláva-
jú kašeľ a kýchanie. Z nosa a úst sa pritom dostávajú do vzduchu
drobné kvapky slín a spolu s nimi aj vírusy a baktérie. Keď niekto
vdýchne tieto mikroorganizmy prichytené na sliny, nainfikuje sa.
Tento spôsob infekcie sa volá kvapôčková infekcia. Chorobu šíria
neraz aj tie predmety dennej potreby, ktoré používa nemocný. Preto
je účelné, aby každý používal vlastný uterák a nenosil šaty inej
osoby. Pôvodcov chorôb môže rozširovať aj voda z voľnej, neza-
krytej studne.

Choroby spôsobujú v organizme rôzne zmeny, prízna-
ky. Príznaky sú rozmanité, ale niektoré z nich sa vyskytu-
jú veľmi často. Väčšinu chorôb sprevádza nevoľnosť,
bolesti, teplota a zápal.

Ak sa porania cievne steny, ľahko sa
nainfikujeme

• Informuj sa od rodičov, voči akým
chorobám si získal imunitu!

Zníženie horúčky pomocou studeného zábalu Lekári predpisujú lieky na rôzne ochorenia 
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Nevoľnosť je širší pojem. Nemocný sa cíti nevládnym, skleslým,
nemá chuť do jedla, nevie dobre spať a klesne aj jeho pracovný
výkon.

Mnohé ochorenia sprevádza bolesť. Intenzita bolesti nie je
úmerná závažnosti choroby. Bolesť zuba je jedna z najtrýznivejších
bolestí, pričom nebezpečný nádor spočiatku vôbec nebolí.

Teplotu vyvolávajú väčšinou toxíny produkované pôvodcami
chorôb tým, že dráždia mozgové centrum zodpovedné za tvorbu
tepla. Zvýšená teplota je len príznak a nie samotná choroba. Teplota
je užitočná v boji proti choroboplodným mikroorganizmom, ale ak
je trvalo vysoká, veľmi zaťaží organizmus. Vysokú telesnú teplotu
treba teda znížiť, ale jej zníženie neznamená bezpodmienečne aj
uzdravenie.

Zápal je tiež častým príznakom. Od jedov produkovaných
pôvodcami chorôb sa steny vlásočníc stanú priepustnými a zapálené
miesto sa prekrví, opuchne, sčervená a steplie. Zapálené miesto je
zvyčajne v dôsledku opuchnutia veľmi bolestivé.

Väčšine chorôb sa môžeme vyhnúť predchádzaním
infekcií. Užívaním liekov, ktoré pôsobia na choroboplodné
mikroorganizmy sa dajú vyliečiť.  Zničenie pôvodcov cho-
rôb sa volá dezinfekcia. Mydlo je čistiaci prostriedok,
ktorý je najčastejšie používaný v každodennom živote.
Mydlo odstráni z tela znečistenú vrstvu, ktorá vytvára
vhodné podmienky pre rozmnožovanie choroboplodných
mikroorganizmov. 

Epidémia je masové rozšírenie infekčných ochorení.
Epidémie vznikajú vtedy, keď sa infikujúce choroboplod-
né mikroorganizmy rýchle rozmnožujú a šíria a ľudia sa
stávajú na ne náchylnými. Epidémie sa šíria najmä vzdu-
chom, prostredníctvom infekcií vnikajúcich do tráviaceho
traktu a hmyzu cicajúceho krv.

Ovocie a zelenina sú zdravé pokrmy
bohaté na vitamíny

Masové infekcie môžu spôsobiť epidémie. 
Počas epidémií je zakázané navštevovať pacientov 

v nemocniciach 

V prípade epidémii sa treba vyhnúť 
masovým akciám
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Účinky vonkajšieho prostredia postihujú predovšetkým našu kožu. Ináč treba ošetrovať
suchú a ináč mastnú pokožku. Obidva druhy pokožky možno otužovať umývaním studenou
vodou a používaním drsnejšieho uteráka. 

Zdravie pohybových orgánov môžeme zachovať pravidelným, veku primeraným pohybom
a športom. Posilňovaním brušných svalov napomáhame aj zdravé fungovanie vnútorných orgá-
nov.

Zdravá výživa má niekoľko zložiek. Nestačí prijímať len dostatočné množstvo kvalitnej
potravy, treba dbať aj na primeraný obsah minerálnych látok a vitamínov v pokrmoch. Veľmi
dôležitým faktorom sú pritom podmienky stravovania, respektíve to, koľkokrát denne prijíma-
me stravu. 

Znečistené ovzdušie poškodzuje v prvom rade dýchaciu orgánovú sústavu, ale vplýva aj na
obehovú sústavu. Škodlivé účinky môžeme znížiť tým, ak dýchame nosom a kapacitu pľúc
rozvíjame na čerstvom vzduchu. Tým posilňujeme aj obehovú sústavu. Fajčenie je škodlivé aj
na nefajčiarov. Znižuje dýchaciu plochu a zužuje cievy.

Zdravie potomkov závisí od zdravia nášho rozmnožovacieho ústrojenstva. Trvalé part-
nerské vzťahy znižujú pravdepodobnosť infekcie pohlavných orgánov. 

Zdravie regulačnej sústavy je základom zdravia ostatných orgánových sústav. Správny
pomer práce, aktívneho oddychu a spánku je u každého človeka iný, ale musí byť prispôsobe-
ný vnútornému rytmu jedinca. Povzbudzujúce a utišujúce, respektíve omamné prostriedky
pomáhajú prekonávať problémy len dočasne. V skutočnosti škodlivo vplývajú na funkciu všet-
kých orgánových sústav.

Človek nie je zodpovedný len za vlastné zdravie a zdravie svojich blízkych. Ochranou
užšieho a širšieho životného  prostredia zabezpečuje vhodné podmienky aj pre svojich potom-
kov.

Povzbudzujúce a omamné prostriedky a nekľudný spôsob života škodia nášmu organizmu
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Rumanček kamilkový (kamilka) je po celej krajine rozšírená dôležitá liečivá rastlina

Niekoľko často používaných liečivých rastlín a ich účinky

Názov rastliny Názov rastliny Účinok

Mäta pieporná čaj podporuje trávenie, uvoľňuje kŕče 
hladkých svalov

Rebríček obyčajný čaj protizápalový, podporuje tvorbu kože, 
(myší chvost) uvoľňuje menštruačné kŕče

Žihľava dvojdomá čaj posilňuje, znižuje krvný tlak, 
je močopudný, 
dopĺňa vitamíny a minerálne látky

Plod šípky čaj (lúhovať) zdroj vitamínu C, 
(ruža šípová) proti nádche a chrípke

Cesnak surový, olej zabíja baktérie, znižuje hladinu 
cholesterolu v krvi

Púpava lekárska čaj, šalát podporuje trávenie, je močopudný, 
protizápalový,

Lipa (kvet) čaj uvoľňuje hlieny, podporuje potenie

Dúška tymiánová čaj, kvapky dezinfekčný, podporuje trávenie, 
zmierňuje kašeľ

Rumanček kamilkový čaj, kvapky protizápalový, 
(kamilka) podporuje trávenie
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OTÁZKY A ÚLOHY

• Ktoré sú neživé faktory životného prostredia človeka?

• Ktoré sú živé faktory životného prostredia človeka?

• Aké látky znečisťujú vzduch?

• Ako môžeme chrániť čistotu ovzdušia?

• Akými látkami znečisťujeme naše vody?

• Ako môžeme ochrániť čistotu pitnej vody?

• Prečo je odpadová voda tečúca vo voľnej prírode nebezpečná?

• Aké žiarenia môžu zasiahnuť našu kožu?

• Ako poškodzuje kožu silné slnečné žiarenie?

• Od čoho môžeme dostať tepelný úpal?

• Ako môžu spôsobiť človeku ochorenie rôzne živočíchy?

• Vymenuj živočíchy, ktoré spôsobujú ochorenia!

• Vymenuj živočíchy, ktoré rozširujú ochorenia!

• Akým spôsobom sa môžu choroboplodné mikroorganizmy dostať do nášho organizmu?

• Čo je dezinfekcia?

• Čo je epidémia?

• Ako sa môžeme chrániť pred infekciou a epidémiou?

Čo môžeš urobiť pre svoje zdravie?
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ZHRNUTIE
Funkcia rozmnožovacej sústavy umožňuje zachovanie rodu, čiže rozmnožovanie.
Semenníky priebežne produkujú mužské pohlavné bunky. Tieto bunky sú uskladnené
v nadsemenníku. Približne každých 28 dní striedavo dozrieva vo vaječníkoch jedno vajíčko.
Pri pohlavnom styku sa mužské pohlavné bunky dostanú do pošvy cez pohlavný úd. Mužské
pohlavné bunky sa pohybujú pomocou bičíka a tak prenikajú cez maternicu do vajíčkovodu,
kde jedna z nich oplodní vajíčko. Zygota sa začne deliť, zahniezdi sa do sliznice maternice,
kde sa ďalej vyvíja ako embryo a neskôr ako plod. Ak sa vajíčko neoplodní, sliznica mater-
nice sa odlúpi a pri mesačnom krvácaní sa odplaví. Menštruácia sa opakuje spravidla kaž-
dých 28 dní.

Embryu, ktoré sa vyvíja v maternici, sa čoskoro vytvoria všetky orgány. Embryo
a neskôr plod vyživuje cez placentu a pupočnú šnúru organizmus matky. Vnútromaternicový
vývin a rast trvá približne 280 dní, potom sa narodí potomok. Okamžitý plač oznamuje
prvé nadýchnutie sa novorodenca. Najdôležitejšou potravou v kojeneckom veku je materins-
ké mlieko, ktoré obsahuje všetky látky potrebné pre vývoj jedinca. Rast a rozumový vývin
detí je v období batoľaťa a v predškolskom veku veľmi rýchly. V tomto období dostanú väč-
šinu ochranných očkovaní. V mladšom školskom veku sa mení chrup detí a objavia sa trvalé
zuby. Puberta sa vyznačuje tým, že sa definitívne vytvoria rozdiely medzi pohlaviami
a nastúpia pohlavné funkcie. V období mladosti prestane rast tela do výšky a vytvorí sa
konečná výška. V dospelosti a v starobe sa mení už len telesná hmotnosť, neprebiehajú nov-
šie vývinové procesy, ale v tomto období sa plne rozvinú duševné schopnosti.

Napriek zmenám vonkajšieho prostredia je vnútorné prostredie nášho organizmu
pomerne stále. Je to tým, že organizmus pociťuje zmenu a odpovedá na ňu: alebo ju odvrá-
ti, alebo zmení funkciu organizmu. Na tejto regulácii sa zúčastňujú dve orgánové sústavy:
nervová a hormonálna sústava.

Zmena prostredia je pre organizmus podnetom, ktorý vnímajú zvláštne, takzvané recep-
torové bunky nervovej sústavy a menia ho na vzruch. Vzruch sa dostáva cez dostredivé
nervové vlákna neurónov reflexného oblúka do zmyslového centra, kde sa mení na zmyslo-
vý vnem a odpoveď sa dostáva z pohybového centra cez odstredivé nervové vlákna k orgá-
nu, ktorý môže znížiť účinok zmeny vonkajšieho prostredia.

Receptory zmyslových orgánov obklopujú pomocné zariadenia. Naše zmyslové orgány
vnímajú svetelné a chemické podnety, kmitavý pohyb, teplo, tlak a bolesť. 

Nervová sústava pozostáva z centrálnej časti a senzitívnych (dostredivých), respektíve
motorických (odstredivých) nervov. Centrálnu nervovú sústavu môžeme rozdeliť na dve
časti: na mozog a miechu. Tá časť mozgu, ktorá sa pripája k mieche, sa volá mozgový kmeň
a je centrom krvného obehu, prehĺtania a dýchania. Malý mozog (mozoček) je miestom jem-
ného zladenia zložitých pohybov. Najvyvinutejšou časťou mozgu je veľký mozog. Nervové
bunky sa nachádzajú na povrchu a tvoria sivú mozgovú kôru. V mozgovej kôre sú uložené
senzitívne a motorické centrá. Tu sa mení podnet prichádzajúci zo zmyslového orgánu na
vnem, tu dochádza k uvedomeniu si bolesti alebo pohľadu, odtiaľto vychádzajú pokyny na
pohyby závislé na našej vôli. Biela hmota je uložená pod kôrou a pozostáva z nervových vlá-
kien spájajúcich nervové bunky. Miecha je centrom jednoduchších regulačných funkcií
a slúži ako sprostredkovateľ medzi mozgom a telom.

Regulácia je kolobeh spätných väzieb. Ak odpoveď na podnet prichádza okamžite, bez
akéhokoľvek učenia, hovoríme o nepodmienenom reflexe. Ak do centra prichádza naraz nie-
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koľko podnetov viackrát za sebou, môže vzniknúť medzi nimi súvislosť. Na spustenie ref-
lexnej činnosti stačí v takomto prípade aj jeden podnet. Toto je podmienený reflex, základom
ktorého je učenie.

Funkciu našich vnútorných orgánov riadi vegetatívna nervová sústava, ktorá je vo veľkej
miere nezávislá od našej vôle a vedomia. Podstatou regulácie je, že dané centrum podľa
potreby buď brzdí alebo zrýchľuje činnosť orgánu patriaceho pod jeho riadenie. 

Na činnosť nášho organizmu vplývajú aj chemické regulačné látky, hormóny. Hormóny sa
tvoria v žľazách s vnútorným vylučovaním a krv ich dopravuje k tomu orgánu, na ktorý pôso-
bia. Centrom hormonálnej sústavy je podmozgová žľaza, ktorá je v úzkom spojení
s nervovou sústavou. Produkuje bezprostredne pôsobiace hormóny a hormóny pôsobiace na
iné žľazy s vnútorným vylučovaním. Hormóny nadobličiek a štítnej žľazy vplývajú v závis -
losti od tvorby hormónov podmozgovej žľazy na obeh živín, vody a iónov. Funkciu pohlav-
ných orgánov riadia príslušné hormóny podmozgovej žľazy prostredníctvom kolobehu spät-
ných väzieb. Produkciu hormónov podžalúdkovej žľazy a nadobličkovej drene neriadi pod-
mozgová žľaza. Hormóny týchto dvoch žliaz pôsobia protichodne na obsah cukru v krvi.

Človek je síce súčasťou biosféry, ale je schopný vymaniť sa spod samoregulačného vplyvu
prirodzeného prostredia, preto živé a neživé prostredie takmer vôbec neobmedzuje jeho roz-
množovanie. Naše umelé prostredie je čoraz preplnenejšie a umožňuje rýchle rozmnoženie sa
choroboplodných mikroorganizmov, parazitov a šíriteľov ochorení. Ak vírusy, baktérie a huby
preniknú cez kožu, čiže prvú obrannú líniu nášho organizmu, hovoríme o infekcii. Vtedy sa
s pôvodcami chorôb, ktorí vnikli do nášho tela, pustí do boja druhá obranná línia, čiže krv. Ak
choroboplodné mikroorganizmy premôžu obidve obranné línie, vzniká choroba. Masovému
rozšíreniu infekcie, teda epidémii sa dá predísť udržovaním čistoty. Znečistenie faktorov neži-
vého prostredia vo veľkej miere znižuje výhľady na život. Z hľadiska zdravia človeka je účin-
nejšie predchádzať vzniku choroby, ako ju liečiť. Preto sú ochranné očkovania, preventívne
prehliadky a včas vykonané lekárske zákroky veľmi dôležité.

OTÁZKY A ÚLOHY

• Aký je rozdiel medzi stavbou a funkciou mužskej a ženskej roz -
množovacej sústavy?

• Na základe tebou zvoleného príkladu porozprávaj, čo všetko sa
deje v rámci reflexného procesu!

• Funkciu ktorých orgánov zrýchľuje sympatický účinok
a ktorých parasympatický účinok?

• Ako vzájomne vplývajú na svoje funkcie tie žľazy, ktoré pro-
dukujú hormóny pôsobiace na obsah cukru v krvi?

• Prečo je dôležité vedome rozhodnúť o svojom rodičovstve?
• Čo je vysvetlením toho, že životné funkcie vyvíjajúceho sa

dieťaťa a dospelého nie sú celkom rovnaké?
• Z čoho pozostáva vnútorný rytmus organizmu?
• Koľko denne spíš, oddychuješ a koľko sa zabávaš?
• Ako tráviš svoj voľný čas?
• Ako sa môžeme chrániť pred škodlivými vplyvmi vonkajšieho

prostredia?
• Ako chrániš svoje zdravie a zdravie svojich blízkych?
• Prečo je dôležité, aby sa ľudia zúčastňovali rôznych preven-

tívnych prehliadok?
Oboznám sa so základmi prvej 

pomoci!
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B
biele krvinky 66, 66
blastocysta 110

C
cyklická činnosť srdca 59, 60, 59

Č
červené krvinky 64, 65, 64, 65
činnosť srdcového svalu 58, 58
črevné klky 45, 45
čuchový receptor 92, 93

D
dialyzačné zariadenie 75
druhotné pohlavné znaky 83, 85
dýchacie pohyby hrudníka 37, 37

E
embryo 111

F
fagocyty 66, 66
fázy pohlavného cyklu ženy 83, 83

H
hemoglobín 64
hladký sval 31
hlasivková štrbina 38, 38
hlasivky 37
homeostáza 72
hormóny 103, 104, 105, 106, 107

CH
chudokrvnosť 65
chuťové poháriky 93
chuťové receptory  92, 93

J
jazyk (orgán) 43

K
kostrové svaly 25, 25
kĺbová jamka
krv 64
krvácavosť (hemofília) 66
krvné doštičky 65, 64, 65
krvná plazma 64

L
lymfatická  sústava 60, 60
lymfocyty 66

M
mazové žľazy 19, 22
menštruácia 82, 83
miecha 87, 88, 88
motorické centrum v mozgovej kôre 94, 95, 95
mozog 87, 88, 90, 91
mužské pohlavné bunky 79, 81, 79, 81

N
nepodmienený reflex (zdedená forma správania)

96, 96
nervové uzliny 87
nervy 87

O
obdobia života/životné etapy 112, 113, 114
obehová sústava 56, 58, 56, 57
ochrana zdravia 124, 128, 129, 130
ochrana životného prostredia 122, 123
odbúravanie a vstrebávanie živín 46, 46
oplodnenie 80, 81, 82, 81, 84
orgány 10
orgánové sústavy 10, 10

P
parazity organizmu a ich šírenie 124, 125, 127,

124, 125
placenta 111
plod 111, 111
plodová voda 111
podkožie 20
podmienený reflex (naučená forma správania) 96,

96
podnetový prah 91
pohrudnica 37
pohyby svalov 27, 27
pokožka 18
polohové receptory 92
potné žľazy 20
potravinová pyramída 53
potreba živín 47, 51, 47
pôrod 112, 112
preventívne prehliadky 127, 126

MENNÝ A PREDMETOVÝ REGISTER
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priebeh hltania 43, 44, 43
priečne pruhovaný sval 27
proces pociťovania  91, 91
proces výmeny plynov 37, 36
pupočná šnúra 111

R
receptory uložené v koži 92
rečové centrum 96
reflex 87, 87, 88
rozmnožovacia sústava muža 81, 81
rozmnožovacia sústava ženy 80, 80

S
slinná žľaza 43
sliznica 21
srdcové chlopne 60, 60
srdcový sval 31
stavba bunky 14, 14
stavba dýchacej sústavy 35, 36, 35, 36
stavba hrtana 38, 38
stavba  kĺbu 28, 29, 28
stavby kostí 29, 29
stavba kostrovej sústavy 29, 30
stavba kože 17, 17
stavba ľudského tela 9, 9
stavba nervovej bunky 87, 87
stavba nervovej sústavy 89
stavba oka 93, 93
stavba sluchového a polohového orgánu 91, 92, 92
stavba svalovej sústavy 26
stavba tráviacej sústavy 44, 45, 46, 45, 46
struma 105
synapsa 94, 94

Š
šľachy 27, 27
šľachová pošva 28
štádium moruly 110
štruktúra zuba 43, 43

T
tehotenstvo -  82, 107, 82
tkanivá 10, 11, 13, 14, 11, 12, 13, 14
tlak krvi 59, 60, 59

tvárové svaly 28
typy farby pokožky 18, 19
typy farby vlasov 20

Ú
ústna dutina 43
útrobné svaly 25

V
vedenie vzruchu 94
vegetatívna nervová sústava 97, 98, 97
väzivový obal 27
vírus AIDS 84
vitamíny 47, 48, 49, 48
vlasy/chlpy 19
vnútorný plodový obal 111
vonkajší plodový obal 111
vylučovacia sústava 72, 73, 72, 73
vývin organizmu 112, 115, 116, 117, 118, 120, 115,

116, 117, 118
výživa 42

Z
základná energetická potreba 47, 52, 47
zamša 18, 19, 19
zdravie – choroba 21, 22, 31, 32, 38, 39, 40, 

50, 61, 66, 67, 68, 69, 70, 74, 84, 99, 100,
107, 108

zlúčeniny uhlíka 14
zmyslové orgány 91
zrakové receptory 93
zrohovatená vrstva kože 18
zväzok nervových vlákien 90
zygota 110

Ž
ženské pohlavné bunky 80, 80
žľazy produkujúce hormóny 103, 104, 105, 106,
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A
alkalický (zásaditý) – lúgos
alkalická (zásaditá) reakcia – lúgos kémhatás
ambrózia palinolistá – parlagfű
anomália – rendellenesség

B
brázdenie – barázdálódás
biele krvinky – fehérvérsejtek 
bielkovina – fehérje
blastocysta – hólyagcsíra-állapot 
blúdivý nerv – bolygóideg
bránka maternice – méhszáj
bubienok – dobhártya

C
cievovka – érhártya
cípovité chlopne – vitorlás billentyűk
cyklická činnosť srdca – szív ciklusos működése 

Č
čapíky – csapok
červené krvinky – vörösvérsejtek 
červovitý prívesok – féregnyúlvány
čierny kašeľ – szamárköhögés
činnosť srdcového svalu – szívizom működése 
črevné klky – bélbolyhok 
čuchový receptor – szaglóreceptor 

D
decht – kátrány
degenerácia – leépülés
detoxikácia – méregtelenítés
dialyzačné zariadenie – művese-berendezés 
dreňová hmota – velőállomány
druhotné pohlavné znaky – másodlagos nemi jel-

legek 
dýchacie pohyby hrudníka – mellkas légzőmoz-

gásai 
dýchavičnosť – légszomj
dychová fekvencia – légzésszám
dúhovka – szivárványhártya

Ď
ďasno – fogíny

E
embryo – embrió
Eustachova trubica – fülkürt

F
fagocyty – falósejtek 
fázy pohlavného cyklu ženy – női nemi ciklus

részfolyamatai 
filtrát – szűrlet
frekvencia nádychov – légzésszám

G
gynekologický nádor – nőgyógyászati daganat

H
hladký sval – simaizom 
hlasivková štrbina – hangrés 
hlasivky – hangszalagok 
hlavná tepna – főverőér
hlavné priedušky – főhörgők
hlísta detská – orsógiliszta
hltan – garat
hnačka – hasmenés
homeostáza – homeosztázis 
hormóny – hormonok
hrtan – gége
hrtanová príklopka – gégefedő
hrtanový výčnelok – gégefő
hrubé črevo – vastagbél

CH
chrup – fogak, fogazat
chudokrvnosť – vérszegénység 
chuťové poháriky – ízlelőbimbók
chuťové receptory – ízlelőreceptorok 

I
imunita – védettség
indiferentný – közömbös

J
jazyk (orgán) – nyelv 

K
kĺb – forgó
kĺbová jamka – vápa
kmitavý pohyb – rezgőmozgás
kmitočet – rezgésszám
kostné tkanivo – csontszövet
kostrové svaly – vázizmok 
konečník – végbél
koreň – gyökér
korunka – korona
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kôrnatenie ciev – érelmeszesedés
kôrová hmota – kéregállomány
krčok – fognyak
krivica – angolkór
krížová kosť – keresztcsont
krv – vér
krvácavosť – vérzékenység (hemofília) 
krvná plazma – vérnedv 
krvné doštičky – vérlemezkék 
krvné farbivo (hemoglobín) – vérfesték
krvný koláč – vérlepény
krvný náter – vérkenet
krvný tlak – vérnyomás 
kyslá reakcia – savas kémhatás
kyselina soľná – sósav

L
lymfa – nyirok
lymfatická cievna sústava – nyirokrendszerünk  
lymfatický orgán – nyirokszerv
lymfatická uzlina – nyirokcsomó
lymfocyty – nyiroksejtek 

M
malý krvný obeh – kis vérkör
mazové žľazy – faggyúmirigyek 
medzibunková hmota – sejtközi állomány
menštruácia – menstruáció
minerálna soľ – ásványi só
miecha – gerincvelő
močové cesty – húgyutak
motorické centrum v mozgovej kôre – agykérgi

mozgatóközpont 
mozog – agyvelő
mozgový kmeň – agytörzs
mrľa ľudská – hegyesfarkú bélgiliszta

N
nadoblička – mellékvese
nedomykavosť chlopní – billentyűelégtelenség
nepodmienený reflex (zdedená forma správania)

– feltétlen reflex (öröklött magatartási forma)
nervy – idegek 
nervové tkanivo – idegszövet
nervové uzliny – dúcok 
nosová dutina – orrüreg
nosový otvor – orrnyílás
nukleová kyselina – nukleinsav

O
obdobia života/životné etapy – életszakaszok 
obehová sústava – keringési szervrendszerünk 
očné bielko – ínhártya

odbúravanie a vstrebávanie živín – tápanyagaink
lebontása és felszívódása 

obličkový kanálik – vesecsatorna
obličková panvička – vesemedence
obličková pyramída – vesepiramis
obličkové teliesko – vesetestecske
ohnisková vzdialenosť – fókusztávolság
ochrana zdravia – egészségünk védelme 
ochrana životného prostredia – környezetünk

védelme 
ochranné očkovanie – vedőoltás
okostnica – csonthártya
oplodnenie – megtermékenyülés 
organická zlúčenina – szerves vegyület
orgány – szervek 
orgánové sústavy – szervrendszerek 
osrdcovník – szívburok
osýpky – kanyaró

P
pankreatická šťava – hasnyál
panvová kosť – medencecsont
papiláry – bőrlécek
parazity organizmu a ich šírenie – szervezetünk

élősködői, terjedésük 
pásomnica dlhočlánkovaná – horgasfejű galand -

féreg
pažerák – őcső
pečeň – máj
paradentóza – ínysorvadás
placenta – méhlepény 
plod – magzat 
plodová voda – magzatvíz 
pľúca – tüdő
pľúcny lalok – tüdőlebeny
pľúcne mechúriky (alveoly) – léghólyagok
podžalúdková žľaza – hasnyálmirigy
predvitamín – elővitamin
prieduška – hörgő
priedušnička – hörgőcske
priedušnica – légcső
proporcie tela – testarány
prstencová chrupavka – gyűrűporc
podkožie – bőralja 
podmienený reflex (naučená forma správania) –

feltételes reflex (tanult magatartási forma) 
podnetový prah – ingerküszöb 
pohrudnica – mellhártya 
pohyby svalov – izommozgások 
pokožka – hám 
polkruhovité kanáliky – félkörös ívjáratok
polmesiačikovitá chlopňa – zsebes billentyű
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polohové receptory – helyzetérzékelés 
potné žľazy – verejtékmirigyek 
potravinová pyramída – ételpiramis 
potreba živín – tápanyagszükségletünk 
pôrod – szülés 
preventívne prehliadky – szűrővizsgálatok 
priebeh hltania – nyelés folyamata 
priečne pruhovaný sval – harántcsíkolt izom 
proces pociťovania – érzékelés folyamata 
proces výmeny plynov – gázcserefolyamat 
pupočná šnúra – köldökzsinór 

R
receptory uložené v koži – bőrben található 

receptorok 
rečové centrum – beszédközpont 
riasinka – csilló
ritný otvor – végbélnyílás
rohovka – szaruhártya
rozmnožovacia sústava muža – férfi szaporító

szervrendszer 
rozmnožovacia sústava ženy – női szaporító

szervrendszer 
roztoče – poratka
röntgenové snímkovanie pľúc – tüdőszűrés
ružienka (rubeola) – rózsahimlő

S
sánka – állkapocs
sagitálny – nyílirányú
sedlový kĺb – nyeregizület
senná nádcha – szénanátha
sietnica (retina) – ideghártya
sklovina – zománc
sklovec – üvegtest
slepé črevo – vakbél
slezina – lép
slinná žľaza – nyálmirigy 
sliznica – nyálkahártya 
sluchové kostičky – hallócsontok
spojivové tkanivo – kötőszövet
srdcová vnútorná blana – szívbelhártya
srdcové chlopne – szívbillentyűk 
srdcový sval – szívizom 
stavba bunky – sejt felépítése 
stavba dýchacej sústavy – légzőrendszerünk 

felépítése 
stavba hrtana – gége felépítése 
stavba  kĺbu – ízületek felépítése 
stavby kostí – csontok felépítése 
stavba kostrovej sústavy – csontvázrendszerünk

felépítése 

stavba kože – bőr felépítése 
stavba ľudského tela – emberi test felépítése 
stavba nervovej bunky – idegsejt felépítése 
stavba nervovej sústavy – idegrendszerünk 

felépítése 
stavba oka – szem felépítése 
stavba sluchového a polohového orgánu – halló

és helyzetérzékelő szervünk felépítése
stavba svalovej sústavy – izomrendszerünk 

felépítése 
stavba tráviacej sústavy – tápcsatornarendsze-

rünk felépítése 
stolica – széklet
struma – strúma 
súborný pojem – gyűjtőfogalom
sústo – falat
svalové tkanivo – izomszövet
svalový zášklb – izomrángás
svorové teleso – kérgestest 
synapsa – szinapszis 

Š
šeroslepota – farkasvakság
šľachy – inak 
šľachová pošva – ínhüvely 
šošovka – szemlencse
šošovkové vlákno – lencsefüggesztő rost
štádium moruly – szedercsíra-állapot 
štítna chrupavka – pajzsporc
štruktúra zuba – fogunk szerkezete 

T
tehotenstvo –  terhesség
telová tekutina – testnedv
tenké črevo – vékonybél
tepelný úpal – hőguta
tkanivá – szövetek 
transfúzia krvi – vérátömlesztés
tráviaca šťava – emésztőnedv
transplantácia orgánu – szervátültetés
tukovité látky (lipidy) – zsírszerű anyagok
tvárové svaly – arcizmok 
tyčinky – pálcikák
typy farby pokožky – bőrszíntípusok 
typy farby vlasov – hajszíntípusok 

U, Ú
učenie vhľadom – belátásos tanulás
učenie pokusom a omylom – próba-szerencse

tanulás
uhľohydrát – szénhidrát
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ústna dutina – szájüreg 
ústny otvor – szájnyílás
útrobné svaly – zsigeri izmok 

V
vajíčkovod – petevezeték
vedenie vzruchu – ingerület vezetése 
vegetatívna nervová sústava – vegetatív ideg -

rendszer 
veľký (telový) krvný obeh – nagy vérkör
väzivový obal – izompólya 
vírus AIDS – AIDS vírus 
vitamíny – vitaminok 
vlásočnica (kapilára) – hajszálér
vlasy/chlpy – szőrszálak 
vlasový/chlpový vačok (folikul) – szőrtüsző
vnútorný plodový obal – belső magzatburok 
vnútrosrdie – szívbélhártya
vodná bilancia – vízháztartás
vonkajší plodový obal – külső magzatburok 
vydáviť – kihányni
vykĺbenie – ficam
vylučovacia sústava – kiválasztó szervrendszerünk
vývin organizmu – szervezetünk fejlődése 
vyvrtnutie – rándulás
výživa – táplálkozás
výstelkové tkanivo (epitel) – hámszövet
vývinové štádium – fejlődési állapot

Z
základná energetická potreba – alapenergia-

szükséglet 
zamša – irha 

zápal príušných žliaz (mumps) – fültömirigy-
gyulladás

zápcha – székrekedés
záškrt – torokgyík
závrat – szédülés
zlúčeniny uhlíka – szénvegyületek 
zlyhanie srdca – szívelégtelenség
zmyslový orgán – érzékszerv 
zrakové receptory – látás receptorai 
zrenička – pupilla
zrohovatená vrstva kože – szaruréteg 
zub – fog
zubná dreň – fogbél
zväzok nervových vlákien – kérgestest 
zubný kameň – fogkő
zygota – zigota 

Ž
žalúdok – gyomor
žalúdočná šťava – gyomornedv
žalúdočný vred – gyomorfekély
ženské pohlavné bunky – női ivarsejtek 
žihľavka – csalánkiütés
žila (véna) – gyűjtőér
žlč – epe
žlčník – epehólyag
žlčovod – epevezeték
žľazy produkujúce hormóny – hormontermelő

mirigyek 
žľazy s vnútorným vylučovaním – belső elválasz-

tású mirigyek 
žľazy s vonkajším vylučovaním – külső elválasz-

tású mirigyek
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