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Predslov  

 

Študentom FaF UK v Bratislave predkladáme druhé, prepracované vydanie praktických 

úloh a vybraných teoretických statí z anatómie, histológie a fyziológie človeka, 

nevyhnutných pre štúdium povinného predmetu Anatómia a fyziológia a voliteľného 

predmetu Funkčná morfológia tkanív. Do tohto vydania sme zahrnuli pripomienky 

a námety oponentov, učiteľov a študentov, ktoré sa ukázali počas výučby praktických 

cvičení vedených podľa prvého vydania. 

V tomto vydaní sme spresnili a opravili terminológiu v kapitolách o stavbe tela, doplnili 

údaje o tkanivách. Rozšírili sem kapitolu o fyziológii nervu o popis vrátkovania počas 

priebehu akčného potenciálu, zjednodušili sme opis mechanizmu kontrakcie a relaxácie na 

svalových bunkách. Aktualizovali sme kapitolu o výžive včlenením nových trendov 

stravovania v súčasnom životnom štýle a pri športovaní, pridali sme význam glykemického 

indexu, rozšírili poznatky o krvi, o význame transfúzie a novú úlohu zameranú na pulznú 

oxymetriu. Rozšírili sme úvodné časti kapitol o krvnom obehu, biochemických vyšetreniach, 

glukóze, aby si čitateľ vytvoril hlbšie súvislosti medzi sledovanými parametrami. Do 

existujúceho textu o zmysloch sme zaradili najnovšie poznatky o chuťových receptoroch.  

V blízkej budúcnosti sa zameriame na zvýšenie dostupnosti počítačovej techniky pre 

všetkých jednotlivcov v skupine, inováciu prístrojov používaných vo výučbovom procese 

a zavedenie nových aplikácií dostupných vo verejných komunikačných médiách. 

Veríme, že inovácia, spresnenie a rozšírenie niektorých kapitol zvýši kvalitu vedomostí 

študentov farmácie a ďalších odborov v rámci našej univerzity s príbuzným zameraním 

v rámci magisterského a bakalárskeho programu štúdia. 

 Radi by sme sa poďakovali kolegom a priateľom, s ktorými sme diskutovali o 

problematických okruhoch a recenzentom za ich konštruktívne odborné pripomienky 

a dobre mienené rady. A kolektívu ďalších pracovníkov, kolegov, ktorí pomáhali pri 

technickom spracovaní rukopisu. 

  



Predslov k prvému vydaniu 

 

Poznanie anatómie a fyziológie človeka tvorí základ vedomostí študenta farmaceutického 

zamerania. Tento predmet ponúka základné informácie o makroskopickej 

a mikroskopickej stavbe ľudského tela, o funkcii a koordinácii činnosti jednotlivých tkanív 

a ich komponentov, orgánov, systémov a organizmu ako celku.  

Prednášky a praktické cvičenia sú základnou súčasťou výučby povinného predmetu 

Anatómia a fyziológia na Farmaceutickej fakulte v Bratislave. Skriptá obsahujú návody na 

uskutočnenie praktických úloh a vybrané kapitoly ponúkajú aktuálne teoretické poznatky 

určené na doplnenie a rozšírenie vedomostí z oblastí, ktoré sú pre študentov problematické.  

Realizácia úloh praktických cvičení súvisí so súčasným prístrojovým a počítačovým 

vybavením katedry a v plnej miere akceptuje zákaz vykonávania experimentov na 

zvieratách. Vzhľadom na význam experimentálnej práce vo farmácii, zameranej na 

poznanie účinku liečiv a biologicky aktívnych látok na štruktúru a funkcie vybraných 

orgánov, uviedli sme v texte aj úlohy, ktoré sa vo vedecko-výskumnej práci uskutočňujú na 

laboratórnych zvieratách. K spestreniu výučby sa využívajú aj videá a animácie v súčasnosti 

dostupné vo verejných komunikačných médiách. 

Veríme, že predkladaný učebný text zvýši kvalitu výučby povinného predmetu a bude 

vhodným návodom pre praktické vyšetrenia, s ktorými sa farmaceuti stretnú aj 

v lekárnickej, či klinicko-farmaceutickej praxi. 

Radi by sme sa poďakovali kolegom a priateľom, s ktorými sme diskutovali o 

problematických okruhoch, p. Struhárovej za pomoc pri písaní a recenzentom za ich 

konštruktívne odborné pripomienky a dobre mienené rady.  

 

Venované pamiatke prof. MUDr. Pavla Šveca, DrSc. 
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1 Anatomická stavba tela. Základná terminológia 

 

Anatómia je veda o stavbe ľudského tela, jeho štruktúre, polohe a umiestnení 

vnútorných orgánov. Anatómiu môžeme študovať z viacerých hľadísk a rôznymi metódami. 

Podľa toho, či opisuje tvar jednotlivých orgánov, určuje ich vzájomné vzťahy a polohu alebo 

skúma priebeh vývoja jednotlivých orgánov – orgánových sústav rozdeľujeme anatómiu 

nasledovne: 

 Systémová anatómia (anatomia systemica) študuje orgány na základe ich štruktúrnej 

príbuznosti a genetickej súvislosti. Pri systémovej anatómii sa opisuje skupina alebo 

sústava orgánov, ktoré sa navzájom dopĺňajú a podmieňujú tak funkcie organizmu. 

 Topografická anatómia (anatomia topographica) skúma vzájomné uloženie orgánov a ich 

vzájomné miestne vzťahy bez ohľadu na ich štruktúru a príbuznosť.  

 Mikroskopická anatómia (histológia) (anatomia microscopica) študuje mikroskopické 

zloženie tkanív ako aj všeobecné zloženie živej hmoty.  

1.1 Vonkajší popis ľudského tela 

Úloha 1: Ľudské telo (corpus humanum), základné anatomické názvoslovie 

 Hlava (caput) – skladá sa z mozgovej časti (neurocranium) 

           a tvárovej časti (splanchnocranium)  

Neurocranium tvorí kostný obal mozgu a zmyslových orgánov (zrak, sluch, čuch...) 

V tvárovej časti rozoznávame: čelusť (maxilla)  

     sánku (mandibula) 

     očnice (orbitae)  

 Krk (collum) predstavuje spojovaciu časť medzi hlavou a trupom 

 Trup (truncus) sa skladá z troch častí: hrudník (thorax) 

brucho (abdomen)  

panva (pelvis) 

 Končatiny (membra, sg. membrum) horné a dolné (sg. membrum superius et membrum 

inferius, pl. membra superiora et membra inferiora) 
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Horná končatina (membrum superius) sa začína ramenným kĺbom (articulatio humeri), 

pokračuje ramenom (brachium), ktoré je lakťovým kĺbom (articulatio cubiti) spojené 

s predlaktím (antebrachium). Na predlaktie nadväzuje zápästie (carpus) a ruka (manus). 

Dolná končatina (membrum inferius) sa začína bedrovým kĺbom (articulatio coxae) pokračuje 

stehnom (femur), ktoré je kolenným kĺbom (articulatio genus) spojené s predkolením (crus). 

Predkolenie pokračuje členkom (malleolus) a končí sa nohou (pes). 

 

1.2 Anatomické roviny a osi 

Na jednoznačný popis a orientovanie sa z pohľadu systémovej a topografickej anatómie 

pomáha poznanie anatomických rovín a osí (planum et axis / pl. plana et axes). V anatómii sú 

často používané všeobecné názvy, ktorými sa označuje poloha a smer. Pri popisovaní 

základných pomyslených rovín a smerov sa vychádza zo základného anatomického postoja – 

vzpriamená poloha, človek sa pozerá pred seba, horné končatiny má priložené k trupu, dlane 

smerujú dopredu (obr. 1). Pri všeobecnom pohľade na ľudské telo smer (directio) k hlave 

označujeme ako cranialis (superior), smer k panve označujeme ako caudalis (inferior). Pre 

označenie vonkajší používame pojem externus a pre označenie vnútorný používame 

označenie internus (obr. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 1: Základná anatomická poloha – smery. 
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Na končatinách používame pojmy (smerom k trupu) proximalis, (smerom k prstom) 

distalis. V prípade laterálne uložených častí na končatinách používane pojmy (okraj 

malíčkový) ulnaris, (okraj palcový) radialis, resp. na dolných končatinách (okraj palcový) 

tibialis, (okraj malíčkový) fibularis. Stupajová plocha nohy sa nazýva plantárna (facies 

plantaris), dlaňová strana ruky sa nazýva palmárna (palmaris), chrbtová strana ruky aj nohy 

sa nazýva dorsalis (obr. 1).  

Pre označenie hĺbky, napr. pri svaloch používame pojmy povrchový (superficialis) 

a hĺbkový (profundus). 

Rozoznávame štyri základné roviny ľudského tela (obr. 2) 

1) mediánna (stredná) – (planum medianum) rozdeľuje telo na dve súmerné polovice 

 útvary uložené bližšie k stredovej rovine sú uložené mediálne 

 útvary uložené ďalej od stredovej roviny sú uložené laterálne 

2) frontálna (čelová) – (planum frontale) je kolmá na mediálnu rovinu  

 útvary uložené pred touto rovinou sú uložené ventrálne (anterior) 

 útvary uložené za touto rovinou sú uložené dorzálne (posterior) 

3) transverzálna (priečna) – (planum transversale) pretína mediánnu a transverzálnu rovinu 

4) sagitálna (predozadná) – (planum sagittale) prebieha rovnobežne so stredovou rovinou 

 

Obrázok 2: Roviny ľudského tela. 
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Orgány a orgánové sústavy sú v ľudskom organizme uložené v dutinách. Ich úlohou je 

chrániť vnútorné štruktúry ľudského organizmu.  

 

1.3 Významné dutiny ľudského tela  

Lebková dutina (cavitas cranii)a miechový kanál (cavitas medullaris) 

Orgány v lebkovej dutine a miechovom kanály sú obalené tromi blanami. 

 Cievnatka (pia mater) – nalieha tesne na mozog (encephalon) a miechu (medulla 

spinalis), vnára sa do všetkých zárezov a brázd. Je tenká a bohato prekrvená.  

 Pavúčnica (arachnoidea), prilieha na cievatku, neobsahuje cievy, ani nesleduje záhyby 

cievnatky. Medzi cievnatkou a pavúčnicou sú nádržky (cisternae arachnoideae) vyplnené 

mozgovomiešnym mokom (liquor).  

 Tvrdá blana (dura mater) prilieha na kosti lebky (ossa cranii) a chrbticový kanál (canalis 

vertebralis). Je to najpevnejšia väzivová blana. V lebkovej dutine vytvára kanály tzv. 

dutinové splavy (sinus cavernosi, sg. sinus cavernosus), ktorými sa odvádza krv z mozgu 

do žíl – vonkajšie a vnútorné mozgové žily (venaeencephali externae et internae). 

 Mozog (encephalon) je uložený v lebkovej dutine, miecha (medulla spinalis) je uložená 

v chrbticovom kanáli (canalis vertebralis). 

 

Hrudníková dutina (cavitas thoracis) 

Najväčšiu časť hrudníkovej dutiny vypĺňajú pľúca (pulmones), ktoré pozostávajú 

z pravých pľúc (pulmo dexter) a ľavých pľúc (pulmo sinister). Tieto sú obalené popľúcnicou 

(pleura pulmonalis). Táto prechádza pri pľúcnej bráne (hilum pulmonis) (vráta – miesto kde 

vstupujú cievy, nervy) do pohrudnice (pleura parietalis) a pokrýva vnútornú stranu hrudného 

koša (cavea thoracis). Medzi pohrudnicou a popľúcnicou sa nachádza úzka štrbina 

pohrudnicová dutina (cavitas pleuralis), vyplnená malým množstvom pleurálneho moku. Tlak 

v tomto priestore (negatívny vnútrohrudníkový tlak) je 5 mmHg.  



   13 

 

Priestor medzi pravými a ľavými pľúcami 

nazývame medzipľúcie (mediastinum) (obr. 3, 4). Je 

vyplnené riedkym väzivom a viacerými orgánmi – srdce, 

detská žľaza, pažerák, cievy a nervy. Srdce, uložené 

v medzipľúcí (mediastinum) je obalené osrdcovníkom 

(pericardium), ktorého vonkajší list – vlastný perikard, 

prechádza pri odstupe veľkých ciev do vnútorného listu 

osrdcovníka (epicardium). Epikard súvisle pokrýva celý 

povrch srdcovej svaloviny (myocardium) a pevne sa viaže 

na jej povrch. Obidva listy perikardu vytvárajú dutinu, 

vyplnenú malým množstvom tekutiny.  

Orgány uložené v hrudnej dutine sú: 

 priedušnica (trachea)  

 pažerák (oesophagus) 

 srdce (cor)  

 pľúca (sg. pulmo / pl. pulmones) 

 detská žľaza (thymus) 

Bránica (diaphragma) je plochý priečne pruhovaný sval, umiestnený v kaudálnom 

otvore hrudného koša. Oddeľuje dutinu hrudnú (cavitas thoracis) a brušnú (cavitas 

abdominis). Nachádza sa v nej viacero otvorov, ktorými prechádzajú cievy (sg. vas / pl. vasa), 

nervy (sg. nervus / pl. nervi) a pažerák z dutiny hrudnej do dutiny brušnej.   

Brušná dutina (cavitas abdominis) 

Orgány brušnej dutiny sú obalené pobrušnicou (peritoneum), ktorá je tvorená dvoma 

navzájom spojenými listami. Prvý list nástenný (parietálny) pokrýva vnútro brušnej dutiny: 

nástenná pobrušnica (peritoneum parietale). Druhý list útrobný (viscerálny) pokrýva 

jednotlivé orgány: útrobná pobrušnica (peritoneum viscerale). Pobrušnica kompletne obaľuje 

žalúdok (gaster), tenké a hrubé črevo (intestinum crassum et intestinum tenue), slezinu (splen) 

a pečeň (hepar). Dvojitý záhyb pobrušnice, ktorý fixuje črevá na zadnú stenu dutiny brušnej 

sa nazýva mezentérium. Pobrušnica pokrýva aj povrch pečene okrem plochy, ktorou sa pečeň 

fixuje na bránicu (diaphragma). Podžalúdková žľaza (pancreas) je pokrytá len spredu, 

pretože leží mimo pobrušnice – retroperitoneálne. Retroperitoneálne, po obidvoch stranách 

chrbtice, sú uložené aj obličky (sg. ren / pl. renes) (obr. 5 – 8).  

Medzi orgány uložené v brušnej dutine patria: 

Obrázok 3: Pľúca – počet lalokov 3:2 

pravé vs ľavé pľúca. 
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 pečeň (hepar)   

 žlčník (vesica fellea)  

 žalúdok (gaster) 

 podžalúdková žľaza (pancreas) 

 črevá (sg. intestinum, pl. intestina) 

Panvová dutina (cavitas pelvis) 

Medzi orgány uložené v panvovej dutine patria (obr. 9).: 

 močový mechúr (vesica urinaria)  

 odvodné močové cesty (uropoetický systém – systema uropoeticum)  

 konečník (rectum) 

 pohlavné orgány (organa genitalia) 

 

Na ďalších obrázkoch (obr. 10 – 15) sú schémy vybraných systémov. 

 

Obrázok 4: Topografia orgánov dutiny hrudnej a brušnej. 

pľúca  (sg. pulmo / pl. pulmones) 

srdce  (cor) 



   15 

 

  

Obrázok 5: Pozdĺžny prierez dutinou hrudnou a orgány brušnej dutiny. 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 6: Pečeň – počet lalokov, cievne zásobenie, žlčník, pohľad spredu. 

pečeň  (hepar) 

žalúdok (gaster) 

hrubé črevo (intestinum crassum) 

tenké črevo (intestinum tenue) 

konečník  (rectum) 

pravý lalok (lobus hepatis dexter) 

ľavý lalok  (lobus hepatis sinister) 
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Obrázok 7: Žalúdok (gaster) – pozdĺžny prierez. 

 

Obrázok 8: Podžalúdková žľaza (pancreas) – pohľad spredu. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 9: Pozdĺžny prierez dutinou hrudnou a brušnou, orgány uložené retroperitoneálne. 

dno žalúdka (fundus gastricus) 

vrátnik (pylorus) 

vrátniková dutina (antrum pyloricum) 

žalúdkový vchod (cardia) 

chvost podžalúdkovej žľazy 

(cauda pancreatis) hlava podžalúdkovej 

žľazy (caput pancreatis) 

telo podžalúdkovej žľazy  

(corpus pancreatis) 

brušná dutina  (cavitas abdominis  seu c. abdominalis) 

medzipľúcie  (mediastinum) 

hrudníková dutina (cavitas thoracis) 

panvová dutina – cavitas pelvis  seu c. pelvina) 
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Obrázok 10: Schéma dýchacieho systému. 

 

 

Obrázok 11: Schéma tráviaceho systému. 

esovitá kľučka HČ 
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Obrázok 12: Cievny systém – tepny. 
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Obrázok 13: Cievny systém – žily. 
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Obrázok 14: Zjednodušený prehľad častí nervového systému. CNS – centrálny nervový systém, PNS – periférny 

nervový systém. 
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Obrázok 15: Zjednodušený obrázok vybraných častí mozgu. 

čelový lalok lobus frontalis 

temenný lalok lobus parietalis 

svorové teleso corpus callsoum 

záhlavný lalok lobus occipitalis 

podlôžko hypothalamus 

spánkový lalok lobus temporalis 

most pons 

mozoček cerebellum 

predĺžená miecha medulla oblongata 

miecha medulla spinalis 
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Otázky a úlohy: 

1. Popíšte rozdiel medzi anatómiou a fyziológiou! 

2. Popíšte základné anatomické postavenie! 

3. Ktorá štruktúra oddeľuje hrudnú dutinu od brušnej dutiny? 

4. Popíšte lokalizáciu srdca a jeho obaly! 

5. Popíšte lokalizáciu pľúc a ich obaly! 

6. Cez ktoré tkanivá prenikne nôž pri bodnej rane do chrbta, ktorá zasiahne až pľúca? 

7. Čo rozumiete pod pojmom peritoneum viscerale? 

8. Vymenujte štruktúry, ktoré prechádzajú bránicou! 

9. Môže byť jeden orgán súčasťou viacerých systémov? Uveďte príklad! 

10. Čo rozumiete pod pojmom hilus? Charakterizujte hilus pľúc! 

11. Ktoré štruktúry sú uložené v mediastíne? 

12. Popíšte rozdiel medzi pravými a nepravými rebrami! 

13. Aký je rozdiel v počte krčných stavcov žirafy a myši? 

14. Popíšte uloženie obličiek! 
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2 Kostné tkanivo – kosť 

 

2.1 Všeobecná charakteristika kostného tkaniva 

Kosť (latinsky os) predstavuje špecializovaný typ spojivového tkaniva, ktoré je 

charakteristické mineralizovanou základnou hmotou – kostnou matrix. Vzhľadom na 

mineralizáciu, ktorá vytvára veľmi tvrdé tkanivo, kosť poskytuje oporu a ochranu organizmu 

a tvorí orgán skeletálneho systému. 

 Minerálnou zložkou kosti je fosforečnan vápenatý vo forme hydroxyapatitu 

[Ca10(PO4)6(OH)2]. Kosť teda slúži ako zásobáreň vápnika a fosforu. Oba tieto 

prvky môžu byť mobilizované z kostnej matrix a uvoľnené do krvi na udržiavanie 

adekvátnych telesných hladín, teda kosť slúži aj na reguláciu iónovej homeostázy.  

 Okrem nich môžu byť s hydroxyapatitom konjugované aj ďalšie ióny ako horčík, 

sodík, draslík či karbonát.  

 Môžu byť s nimi konjugované aj rádioaktívne prvky ako stroncium, urán či plutónium, 

ktoré v prípade expozície rádioaktívnym žiarením predlžujú irradiáciu kostného 

tkaniva.  

Hlavným organickým (proteínovým) komponentom kostnej matrix je kolagén typu I (do 

menšej miery kolagén typu V), pričom kolagény tvoria cca 90 % jej proteínovej hmoty. 

Ďalšie proteínové komponenty kostnej matrix sú:  

 Makromolekuly proteoglykánov s naviazanými reťazcami glykozaminoglykánov 

(hyalurónan, chondroitín sulfát, keratan sulfát)  

 Adhezívne glykoproteíny, ktoré slúžia na uchytenie kostných buniek a kolagénu na 

mineralizovanú základnú hmotu. Osteonektín zas prepája kolagénne vlákna 

a hydroxyapatit a podoplanín, je tvorený v odozve na mechanický stres. Sialoproteíny 

ako napr. BSP-1 a BSP-2, zohrávajú úlohu v prichytávaní buniek na kostnú matrix 

a iniciácii tvorby fosforečnanu vápenatého počas mineralizácie.  

 Vitamín K-dependentné proteíny ako napr. osteokalcín, ktorý vychytáva vápnik 

z cirkulácie a stimuluje osteoklastovú remodeláciu kosti.  
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Rastové faktory a cytokíny, pričom pre kosť špecifickú skupinu predstavujú tzv. BMP – 

kostné morfogénne proteíny, ktoré dokážu indukovať diferenciáciu mezenchymálnych buniek 

na osteoblasty. Rekombinantný ľudský BMP-7 sa už terapeutický využíva na indukciu 

kostného rastu pri veľkých kostných defektoch a pri implantácii kostných štepov.  

 

2.2 Kostné bunky  

 Osteocyty (singl. osteocyt) sú uložené v dutinkách kostnej matrix - lakúnach. 

Osteocyty majú početné bunkové výbežky, ktoré prechádzajú skrz kostnú matrix 

malými tunelmi - kanalikulami a spájajú sa tak s ďalšími bunkami usídlenými 

v susediacich lakunách prostredníctvom komunikačných GAP spojení.  

 Osteoprogenitorové bunky pochádzajú z mezenchymálnych kmeňových buniek 

a ďalej sa diferencujú.  

 Osteoblasty (singl. osteoblast). Osteoblasty tvoria základnú hmotu kosti a akonáhle 

sa obklopia kostnou matrix, nazývame ich osteocytmi.  

 Osteoklasty (singl. osteoklast) kostnú matrix resorbujú, pričom sa nachádzajú na 

povrchu kosti - sú zodpovedné za remodeláciu a reorganizáciu kostí.  

Osteoprogenitorové bunky a osteoblasty sú vývojovými prekurzormi osteocytov. 

Osteoklasty zas predstavujú fagocytujúce bunky diferencujúce sa z hematopoetických 

(krvotvorných) progenitorových buniek v kostnej dreni.  

 

2.3 Kosť ako orgán skeletálneho systému  

Kosť predstavuje orgán skeletálneho systému, zatiaľ čo kostné tkanivo jej štrukturálnu 

kompozíciu. Kosť okrem kostnej matrix a buniek obsahuje aj ďalšie typy spojivových tkanív, 

hematopoetické tkanivo, tukové tkanivo, cievy a nervy. Pokiaľ kosť vytvára voľne pohyblivý, 

synoviálny kĺb na zakončení kostí býva prítomná hyalinná chrupka. 

Kosti môžeme rozdeliť podľa štruktúry kostného tkaniva na kompaktné alebo 

špongiózne, preto pri pozdĺžnom reze kosťou môžeme rozlíšiť 2 typy rôznych štruktúr – 

kompaktné vrstvy tvoriace vonkajšiu časť kosti a špongióznu sieť pozostávajúcu z trámcov, 

ktorá vypĺňa vnútro kosti. 

Podľa tvaru môžeme kosti rozdeliť na: 
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 Dlhé kosti (obr. 16) majú pozdĺžny tvar a ku koncom sa postupne rozširujú. Pozdĺžna 

časť sa nazýva diafýza, rozšírený kostný koniec sa nazýva epifýza. Vonkajší povrch 

epifýzy býva pokrytý hyalinnou chrupkou. Prechodná časť medzi epifýzou a diafýzou 

sa nazýva metafýza. Vo vnútri dlhých kostí sa nachádza dreňová dutina (cavum 

medullare), pričom v rámci diafýzy táto dutina prebieha takmer celou jej časťou, 

smerom k epifýze sa naopak sa dutina postupne vytráca. Naopak je to so štruktúrou 

kostného tkaniva, kde diafýza je prakticky celá tvorená kompaktnou kosťou, zatiaľ čo 

epifýza pozostáva najmä zo špongióznej kosti, pričom kompakta tvorí iba jej obal. 

 Krátke kosti sú tvorené obalom pozostávajúcim z kompakty, vo vnútri sa nachádza 

špongiózna kosť a niekoľko vrstiev hematopoetických dreňových buniek. Pomer 

medzi dĺžkou a šírkou kostí býva prakticky rovnaký. Sú nimi tvorené napríklad články 

prstov (ossa carpi). 

 Ploché kosti pozostávajú z dvoch relatívne hrubých vrstiev kompaktnej kosti a sú 

vyplnené špongióznou kosťou, taktiež obsahujú dreňovú dutinu. Jedná sa napríklad 

o hrudnú kosť (sternum). 

 Nepravidelné kosti sú také, ktoré nezapadajú ani do jednej z vyššie uvedených 

kategórií. Môže sa jednať napríklad o chrbtové stavce (vertebrae) alebo kosti 

obsahujúce dutiny ako čuchová kosť (os ethmoidale).  

 

 

Obrázok 16: Zloženie dlhej kosti. 
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 Povrch kostí obopína vrstva spojivového tkaniva obsahujúceho o.i. osteoprogentiorové 

bunky, nazývaná periost. Periost je dôležitý pre tvorbu osteoblastov. Kostné dutiny bývajú 

z vnútornej strany pokryté vrstvou buniek nazývanou endoost. Podobne ako pri perioste, aj 

endoost je dôležitý najmä pre obsah osteoprogenitorových buniek. 

Dreňová dutina a dutinky v špongióznych kostiach obsahujú kostnú dreň. V kostnej 

dreni dochádza k tvorbe a diferenciácii krvných buniek z pluripotentných hematopoetických 

kmeňových buniek. Zohráva teda principiálnu úlohu v tvorbe a dozrievaní krvných 

elementov. Kostnú dreň rozdeľujeme na červenú a žltú. Červená prevláda u detí a mladších 

jedincov, postupne však, s poklesom krvotvorby a stúpajúcim vekom dochádza k akumulácii 

tukových buniek a dreň sa stáva žltou. V extrémnych prípadoch napr. pri veľkej strate krvi sa 

však dokáže žltá dreň zmeniť opäť na červenú. 

 

2.4 Kosti podľa vývojových štádií a vývoj kosti  

Zrelá dlhá kosť je charakterizovaná štruktúrami nazývanými osteóny tzv. Haversov 

systém (obr. 17). Tieto štruktúry pozostávajú z tzv. koncentrických lamiel, teda okrúhlych 

vrstiev smerujúcich ku stredu. Preto sa často zrelá kosť nazýva aj ako lamelárna kosť. Miesta 

medzi jednotlivými osteónmi sú vyplnené tzv. intersticiálnymi lamelami, ktoré netvoria 

uzatvorený okruh. V strede sa nachádza centrálny (Haversov) kanál, ktorý obsahuje krvné 

cievy a nervy. Kanikuli sú zvyčajne usporiadané radiálne (do kruhu) ku kanálu. Takýmto  

 

Obrázok 17: Schematická stavba osteónu. 
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spôsobom je zabezpečená signalizácia a prívod živín do jednotlivých vrstiev kostí 

a k osteocytom. Volkmannov kanál býva zase kolmý na centrálny kanál a zabezpečuje 

cievne prepojenie medzi centrálnym kanálom a periostom na vonkajšej strane alebo 

endoostom vo vnútri kosti. Zrelá špongiózna kosť má tkanivo zložením podobné zrelej dlhej 

kosti, je však usporiadané do trámcov a ihlíc. 

Nezrelá kosť sa formuje u vyvíjajúceho sa plodu, nemá lamelárnu štruktúru (Haversov 

systém), preto sa niekedy nazýva aj vláknitá kosť. Je charakteristická vyšším pomerom buniek 

ku kostnej matrix ako zrelá kosť a nie je výrazne mineralizovaná. Nezrelá kosť sa formuje 

dvomi základnými procesmi – intramembranóznou a endochondriálnou osifikáciou.  

Intramembranózna osifikácia začína okolo ôsmeho týždňa gestácie a dochádza 

k migrácii a agregácii mezenchýmových buniek a vytváraniu osifikačných centier. Tieto 

bunky sa predlžujú a vytvárajú osteoprogenitorové bunky, ktoré ďalej diferencujú na 

osteoblasty, ktoré začínajú tvoriť kostnú matrix a základ osteoidu. Ako okolo seba hromadia 

postupne mineralizujúcu kostnú hmotu, stávajú sa z nich prvé osteocyty. Takáto formácia má 

nepravidelnú ihlicovitú, trámcovú štruktúru až postupne vzniká nezrelá, vláknitá kosť. 

Endochondriálna osifikácia prebieha od druhého trimestra do rannej dospelosti. Pri 

endochondriálnej osifikácii je iniciálne vytvorený chrupkový model kosti chondrocytmi, ktoré 

sa postupne diferencujú na osteoblasty a vytvárajú z vonkajšej strany osteogénnu vrstvu 

(periosteum). Pri vývoji dlhých kostí sa táto vrstva nachádza pozdĺž budúcej diafýzy a vytvára 

tzv. kostnú manžetu. Chondrocyty vo vnútri sa stávajú hypertrofickými a produkujú alkalickú 

fosfatázu. V okolí prebieha kalcifikácia, ktorá postupne odrezáva chondrocyty od prístupu 

k živinám a tie odumierajú. Do dutín po odumretých chondrocytoch s novoutvorenou 

vaskulatúrou migrujú z povrchu mezenchymálne a hematopoetické kmeňové bunky a tvoria 

primárne osifikačné centrá. Zostávajúca chrupka sa vyskytuje na koncoch diafýzy a povrchu 

epifýzy a determinuje rast kosti do dĺžky, postupne z nej vzniká sekundárne osifikačné 

centrum a chrupková vrstva, ktorá od seba oddeľuje diafýzu a epifýzu sa nazýva rastová 

platnička. Tá udržuje rastový proces kosti až do dosiahnutia maximálneho rastu. Ukončenie 

rastu kosti je sprevádzané uzatvorením epifýzy a eliminovaním rastovej platničky.  

 

2.5. Fyziológia kosti – absorpcia a depozícia  

Depozíciu novej kostnej hmoty zabezpečujú osteoblasty, tvorbou základnej hmoty, 

vlákien a faktorov, ktoré vedú k mineralizácii kostnej hmoty. Za vychytávanie a zvýšenie 



   29 

 

lokálnej koncentrácie Ca2+ zodpovedá najmä osteokalcín a ďalšie sialoproteíny. Takto 

zvýšené hladiny vedú k stimulácii sekrécie alkalickej fosfatázy (ALP) a pyrofosfatázy 

osteoblastami, ktorá vedie k zvýšeniu lokálnych hladín fosforečnanov a ich štiepeniu. To 

zahŕňa sekréciu vezikúl do kostnej matrix. Po zachytení týchto vezikúl dochádza k tvorbe 

iniciálneho CaPO4, ktorý ďalej mineralizuje za vzniku hydroxyapatitu. 

Absorpciu kostnej hmoty zabezpečujú osteoklasty, ktoré bežne nepokrývajú viac ako 1 

% kostného povrchu. Osteoklasty sú veľké, mnohojadrové, od monocytovej línie odvodené 

fagocytujúce bunky, ktorých aktivita je primárne regulovaná parathormónom (PTH) 

pochádzajúcim z prištítnych teliesok. Osteoklasty produkujú a vylučujú 2 hlavné typy látok – 

proteolytické enzýmy pochádzajúce z lyzozómov a kyseliny ako napr. kyselinu citrónovú a 

mliečnu. Proteolytické enzýmy natravujú organické komponenty kostnej hmoty a kyseliny zas 

rozpúšťajú anorganické soli. Regulácia aktivity osteoklastov parathormónom je nepriama, 

PTH sa viaže najprv na okolité osteoblasty a tie začnú produkovať RANK ligand (RANKL), 

ktorý sa viaže na RANK receptory na povrchu nezrelých osteoklastov čím stimuluje ich 

diferenciáciu a aktivitu. Spätná väzba je zabezpečená osteoblastovou sekréciou 

osteoprotegrínu (OPG), ktorý vyväzuje RANKL a tým ruší jeho pôsobenie na diferenciáciu 

osteoklastov. Okrem PTH na dozrievanie osteoklastov vplýva aj vitamín D, ktorý v závislosti 

od koncentráciu môže stimulovať či inhibovať kostnú absorpciu. Za fyziologických 

podmienok sú procesy depozície aj absorpcie kosti v rovnováhe. 

Parathormón 

Parathormón predstavuje najdôležitejší mechanizmus regulácie koncentrácie vápniku 

a fosfátov ovplyvnením intestinálnej absorpcie, renálnej exkrécie a výmenou medzi kostným 

tkanivom a extracelulárnou kvapalinou. PTH je produkovanými hlavnými bunkami 

prištítnych teliesok nachádzajúcich sa priamo za štítnou žľazou. Jeho zvýšená produkcia 

vyúsťuje do hyperkalcémie a znížená produkcia do hypokalcémie potenciálne sprevádzanej 

tetanom. 

Parathormón zvyšuje koncentrácie vápnika v krvnej plazme zvýšením absorpcie 

z kostí a znížením exkrécie v obličkách. Na druhej strane dochádza k zníženiu plazmatických 

koncentrácií fosfátov kvôli zvýšeniu renálnej exkrécie.  

Okrem dozrievania a aktivácie osteoklastov zohráva PTH úlohu aj v aktivácii 

vápnikovej pumpy v membráne osteocytov a osteoblastov, ktoré prečerpávajú vápnik 
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z natrávených a uvoľnených solí kosti do extracelulárneho priestoru. Vnútrobunkové efekty 

PTH sú sprostredkované najmä kaskádou AC→cAMP→PKA. 

K zvýšenej tvorbe PTH dochádza aj v období tehotenstva a laktácie. Pri zvýšenom 

príjme Ca2+ v strave, zvýšenom príjme vitamínu D či zvýšenej absorpcii kostí dochádza 

k zníženiu jeho tvorby. Zmeny hladín vápnika sú detegované pomocou tzv. kalcium-

senzitívnych receptorov (CaSR) v prištítnych telieskach. 

Kalcitonín 

Kalcitonín je hormón, ktorý pôsobí ako fyziologický antagonista PTH. Je tvorený v C 

bunkách štítnej žľazy a secernovaný do krvnej plazmy v odozve na zvýšené plazmatické 

koncentrácie Ca2+. Svoje efekty sprostredkúva znížením osteoklastovej aktivity a znížením 

osteolýzy. Spomaľuje aj dozrievanie nových osteoklastov, takže jeho účinky sú dlhodobejšie.  

Napriek tomu sú účinky kalcitonínu na plazmatické koncentrácie vápniku u dospelých 

iba mierne, pretože iniciálny pokles vápniku okamžite spôsobí silnú sekréciu PTH. U detí, 

kedy je miera kostnej remodelácie vysoká a v niektorých kostných patológiách ako je 

Pagetova choroba sú účinky kalcitonínu v redukcii hladín vápnika oveľa významnejšie. 

Úloha vitamínu D 

Vitamín D zvyšuje absorpciu Ca2+ v intestinálnom trakte a ovplyvňuje depozíciu aj 

absorpciu kostnej hmoty v závislosti od koncentrácie. Pri absencii dochádza k zvýšeniu 

absorpcie, ako aj pri podaní príliš vysokých dávok. V malých dávkach vitamín D stimuluje 

osifikáciu kosti. Najprv musí byť konvertovaný na vitamín D3 – cholekalciferol, ktorý sa 

tvorí fyziologicky aj v koži po dopade slnečného žiarenia. Vitamín D3 môže byť uskladnený 

v pečeni po dobu mesiacov. Časť je v pečeni konvertovaná na 25-hydroxycholekalciferol 

a vylučovaná do krvnej plazmy. Tvorba tohto produktu zároveň negatívne spätno-väzobne 

reguluje premenu v pečeni. Ten môže byť v proximálnych tubuloch obličiek pôsobením PTH 

zmenený na 1,25-dihydroxycholekalciferol, ktorý je najsilnejším metabolitom vitamínu D. 

Keďže hladiny vápnika priamo ovplyvňujú tvorbu PTH pri zvýšení hladiny nad 9-

10mg/100ml dochádza k útlmu jeho tvorby a následnému útlmu tvorby samotného 1,25-

dihydroxycholekalciferolu. 

Účinkom 1,25-dihydroxycholekalciferolu dochádza k zvýšeniu vstrebávania vápniku 

a fosforu v črevách a v obličkách. Tento efekt je v črevách zabezpečený tvorbou vápnik-
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viažuceho proteínu kalbindínu v epitelových bunkách čreva. Vápnik potom sprostredkúva aj 

prechod fosforu. V obličkách zas sprostredkúva zvýšenie reabsorpcie vápnika a fosfátov.  

 

2.6 Anatómia ľudskej kostry 

Kostra dospelého jedinca obsahuje 206 kostí (a variabilné množstvo sezamských 

kostičiek). Delí sa na axiálnu kostru a končatiny (obr. 18).  

 

 

Obrázok 18: Kostrová sústava - slovenské a latinské názvy (minimálny rozsah základných kostí ku štúdiu). 
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Axiálna kostra z lebky, chrbtice, rebier a hrudnej kosti. Chrbtica je 4-krát zakrivená 

v sagitálnej rovine – krčná a drieková lordóza (anterior), hrudná a krížová kyfóza (posterior). 

Zakrivenia chrbtice vo frontálnej rovine nazývame skolióza. 

Lebka (cranium) sa delí na tvárovú (splanchnocranium) a mozgovú časť (neurocranium). 

 Neurocranium tvorí 6 kostí: záhlavná (occipitalis), temenné (parietalis), spánkové 

(temporalis) a čelová (frontalis). Kosti sú medzi sebou spojené fibróznymi spojmi – 

suturami, ktoré vekom osifikujú.  

 Splanchnocranium: Sánka (mandibulla), ktorá sa spája s v pohyblivom, synoviálnom 

kĺbe so spánkovými kosťami; čeľusť (maxilla), lícne kosti (zygomaticus), jazylka 

(hyoideum), podnebné kosti (palatinum), čuchová kosť (ethmoidale), nosové mušle 

(conchae nasale), čerieslo (vomer), slzné kosti (lacrimale) a nosné kosti (nasale). 

Niektoré kosti tvárovej časti lebky obsahujú vo svojej štruktúre dutiny – sínusy, ktoré 

pomáhajú pri tvorbe hlasu, zvlhčovaní vzduchu, odstraňovaní nečistôt a zároveň odľahčujú 

lebku. Patrí sem frontálna kosť, klinová kosť (sphenoidale), čuchová kosť (ethmoidale) 

a horná čeľusť (maxilla).  

Chrbtica (columna vertebralis) - typicky pozostáva z 33 stavcov (vertebra, pl. vertebrae) 

(Obr. 19): 

 7 krčných (cervikálnych) stavcov. C1 sa nazýva atlas a C2 čapovec. 

 12 hrudných (thorakálnych) stavcov. 

 5 driekových (lumbárnych) stvacov. 

 5 krížových (sakrálnych) stavcov. Vytvárajú celistvú krížovú kosť (os sacrum). 

 4 kostrčové (kokcygálnych) stavcov. Vytvárajú celistvú kostrčovú kosť (os coccygys). 
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Obrázok 19: Rozdelenie stavcov chrbtice človeka. 

Každý stavec pozostáva z tela, oblúku a výbežkov. Medzi telom a oblúkom sa nachádza 

stavcový otvor. Stavcové otvory všetkých stavcov vytvárajú miešny kanál. Jednotlivé stavce 

sú spojené kĺbovými spojeniami (aj spojenie s rebrami), chrupkami a medzistavcovými 

platničkami. Tie sú tvorené z vonkajšej časti fibrochrupkou a smerom k centru želatinóznou 

masou (nucleus pulposus). 

Rebrá (costa, pl. costae) sa so stavcami spájajú z posterior strany prostredníctvom 

kĺbových výbežkov hrudných stavcov. Rebier je 12 párov. Prvých 7 nazývame pravé rebrá, 

upínajú sa na hrudnú kosť (sternum) pomocou rebrových chrupiek. Ďalšie 3 páry rebier sa 

upínajú chrupkami medzi sebou, nazývame ich nepravé rebrá. Posledné 2 páry sú krátke 

a voľne zavesené, nazývajú sa voľné rebrá. Hrudná kosť sa delí na 3 časti – rukoväť, telo 

a mečovitý výbežok. 

Končatiny sa delia na horné a dolné končatiny a na axiálnu kostru sa spájajú pomocu 

tzv. pletencov. 

 Horná končatina (membrum superior) - ramenný pletenec predstavuje kľúčna kosť 

(clavicula), lopatka (scapula) a ramenná kosť (humerus) pričom sa spájajú 

v ramennom kĺbe. Nasleduje predlaktie, ktoré sa skladá z lakťového kĺbu, vretennej 
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(radius) a lakťovej kosti (ulna). Ruka pozostáva zo zápästia - zápästné kosti (ossa 

carpi), záprstných kostí (metacarpi) a článkov prstov (phalages). 

Dolná končatina (membrum inferior) pozostáva z panvy (pelvis), ktorá je zložená 

z bedrových kostí (ilium), sedacích (ischium) a lonových kostí (pubis). Spája sa s krížovou 

kosťou a stehennými kosťami (femur) v bedrovom kĺbe. Spojenie stehennej kosti, píšťale 

(tibia) a jabĺčka (patella, najväčšia sezamská kosť) vytvára kolenný kĺb. V rámci predkolenia 

sa nachádza okrem píšťale aj vretenná kosť (radius). Nasleduje chodidlo ktoré pozostáva 

z členku - predpriehlavkových kostí (ossa tarsi), priehlavkových kostí (ossa metatarsi, patrí 

sem napr. päta) a články prstov (phalanges). 

 

1) Kĺby hornej končatiny: 

a) pletenec hornej končatiny - cingulum membri superior - lopatka (scapula) a kľúčna 

kosť (clavicula) 

b) ramenný kĺb - ramenná kosť. (humerus), vretenná kosť (radius) – palec, lakťová kosť 

(ulna) – malíček 

2) Kostra ruky 

a) 8x zápästných kostí – ossa carpi 

b) 5x záprstných kostí – ossa metacarpi 

c) kosti prstov – ossa digitorum manus 

3) Kĺby dolnej končatiny 

a) pletenec dolnej končatiny – cingulum membri inferior - panvová kosť (oss coxae), 

stehenná kosť – (femur) 

b) kolenný kĺb: stehenná kosť (femur), jabĺčko (patella), píšťala (tibia - vnútorný 

členok), ihlica (fibula - vonkajší členok) 

4) Kostra nohy 

a) 7x priehlavkové kosti – ossa tarsi 

b) predpriehlavkové kosti – ossa metatarsi 

c) články prstov – phalanges digitorum pedis 

 

Otázky 

1. Popíšte a nakresli zloženie kosti. 

2. Aký je rozdiel medzi osteoklastmi a osteoblastmi? 
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3. Stručne popíšte osifikáciu u človeka. 

4. Ktoré kosti patria do skupiny dlhých kostí? 

5. Ktoré kosti patria do skupiny nepravidelných kostí? 

6. Aké je histologické delenie kostí? 

7. Popíšte cievne a nervové zásobenie kosti. 
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3 Svalová sústava 

 

Pohybová sústava je zložená zo svalov, ktoré spolu s kosťami a kĺbmi umožňujú pohyb 

a postoj tela. Kostrové svaly zabezpečujú lokomočné i manipulačné pohyby, dýchanie, 

mimiku, reč a udržiavanie vzpriamenej polohy tela. Priečne pruhované kostrové svalstvo je 

ovládané vôľou. Je súčasťou niektorých orgánov, ako napr. jazyka, hrtana, časti steny 

pažeráka, tvorí vonkajší zvierač močového mechúra aj análny zvierač. 

Svaly tvorí tkanivo svalové (aktívna zložka) a väzivové (pasívna zložka). Tuhý väzivový 

komponent má tvar povrazca (šľacha, tendo) alebo plochej blany (aponeurosa, fascia). Mäsitú 

časť svalu tvorí priečne pruhované kostrové tkanivo, ktoré je regulované periférnym 

somatickým nervovým systémom. Signál z centrálnej nervovej sústavy vyvolá skrátenie 

svalov a pritiahnutie kostí, ku ktorým sú pripevnené. 

 

Obrázok 20: Krátka a dlhá hlava dvojhlavého svalu ramena (m. biceps brachii) odstupujú od lopatky. Sval 

prebieha pred ramennou kosťou a upína sa na kosť vretennú. Funkciou svalu je pohyb predlaktia k ramenu a 

ohnutie v lakťovom kĺbe. 

 

Svaly majú tvar vretenovitý, plochý, kruhový alebo tvoria niekoľko hláv (obr. 20). Sval 

na konci prechádza do pevnej, nepružnej šľachy, ktorá sa upína na kosť. Kostrový sval 

vytvárajú snopce (sg. fasciculus / pl. fasciculi)), ktoré sú organizované: 

 paralelne, čiže pozdĺžna os snopca je paralelná s pozdĺžnou osou svalu (m. biceps 

brachii, m. sartorius) 

 šikmo ako pierka k centrálnej šľache svalu, ktorá prebieha po celej dĺžke svalu (m. 

rectus femoris, m. extensor digitorum longus) 
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 konvergujúco, zbiehavo, takže zo širokej plochy odstupu sa zbiehajú do jednoduchej 

šľachy (m. pectoralis major) 

 cirkulárne, do kruhu a vytvárajú koncentrické prstence, nazývané aj ako sfinktery – 

zvierače (m. orbicularis oris). Organizácia snopcov súvisí s rozsahom a silou pohybu 

svalu. 

K vykonaniu pohybu je potrebná aktivácia činnosti viacerých svalov. Napríklad k pohybu 

hornej končatiny sa aktivujú svaly ramena, svaly predlaktia a svaly ruky, ktoré končatinu 

ohnú, pritiahnu k telu alebo vykonajú pohyb opačný. Pri pohybe je nevyhnutná koordinácia 

rôznych svalových skupín, pretože pri sťahu niektorých svalov je nevyhnutné uvoľnenie 

protichodne pôsobiacich svalových skupín. 

Podľa funkcie rozoznávame: 

 ohýbače (flexory) 

 rozširovače (dilatátory) 

 vystierače (extenzory) 

 priťahovače (adduktory) 

 zvierače (sfinktery) 

 odťahovače (abduktory) 

 

3.1 Prehľad najdôležitejších svalov ľudského tela 

3.1.1 Svaly hlavy (mm. capitis) 

Mm. capitis tvoria nasledujúce skupiny svalov:  

 svaly tváre (mimické svaly)  

 očné 

 žuvacie  

Mimické svaly sa pripájajú na kožu tváre. Pri kontrakcii pohybujú kožou a dodávajú tvári 

výraz. Patria k nim čelový sval (m. frontalis), ktorý pohybuje obočím, očný kruhový sval (m. 

orbicularis oculi), ústny kruhový sval (m. orbicularis oris), trubačský sval (m. buccinator) a 

ďalšie menšie svaly.  

Očné svaly sú uložené v očnici a umožňujú pohyb očnej gule. Sú riadené hlavovými 

nervami (III, IV a VI).  
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Žuvacie svaly majú za úlohu pohybovať sánkou. Patria k nim spánkový sval (m. temporalis), 

žuvací sval (m. masseter) a dva krídlové svaly (mm. pterygoidei) 

. 

3.1.2 Svaly krku (mm. colli) 

 

Obrázok 21: Zobrazenie krčných svalov so zvýraznením platysmy. 

Táto skupina svalov zabezpečuje úklony a predklony hlavy (mm. colli). Sú uložené do 

niekoľkých vrstiev. Najvýraznejšie sú pravý a ľavý kývač hlavy (m. sternocleidomastoideus). 

Spredu je uložený nadjazylkový a podjazylkový sval (mm. suprahyoidei et infrahyoidei). Pod 

kožou je kožný krčný sval (platysma) (obr. 21), plochý sval, ktorý začína na úrovni 1. alebo 2. 

rebra, prekrýva m. pectoralis major a m. deltoideus a končí na mandibule (dolnej čeľusti, 

sánke). Funkčne spôsobuje pokles dolnej pery a vytvára kožné vrásky na krku a v hornej časti 

hrudníka (oblasť dekoltu). Od krčnej chrbtice k rebrám prebiehajú pomocné dýchacie svaly. 

 

3.1.3 Svaly hrudníka (mm. thoracis) 

Sú uložené vo vonkajšej a vnútornej vrstve. Hornú končatinu s hrudníkom spája 

vonkajšia vrstva. K vonkajšej vrstve patria veľký prsný sval (m. pectoralis major), malý prsný 

sval (m. pectoralis minor) a predný pílovitý sval (m. serratus anterior).Vnútorná vrstva 

svalov je súčasťou steny hrudníka. Svaly steny hrudníka tvoria vonkajšie a vnútorné 

medzirebrové svaly (mm. intercostales). Kontrakciou vonkajších medzirebrových svalov 

(mm. intercostales externi) sa dvíhajú rebrá, rozširuje hrudník a nastáva vdych. Vnútorné 

medzirebrové svaly (mm. intercostales interni) sú výdychové, sťahujú rebrá na pôvodné 

miesto a zužujú hrudník. 



   39 

 

Bránica (diaphragma) je plochý sval, ktorý oddeľuje dutinu hrudnú od dutiny brušnej a 

vyklenuje sa do dutiny hrudnej. Sú v nej otvory, ktorými prechádzajú orgány, napr. pažerák, 

aorta, dolná dutá žila. Je to najvýznamnejší vdychový sval. 

 

3.1.4 Svaly brucha (mm. abdominis) 

Sú ploché svaly, ktoré tvoria stenu brušnej dutiny. V prednej stene prebieha priamy 

sval brucha (m. rectus abdominis), uložený v šľachovom obale (fascii), ktorý sa spevňuje 

opakovaným skracovaním (crunch). Bočnú stenu tvoria vonkajší a vnútorný šikmý sval 

brucha (m. obliquus abdominis externus et internus) a najhlbšie uložený priečny sval brucha 

(m. transversus). Dolný okraj vonkajšieho šikmého svalu je súčasťou slabinového väzu 

(ligamentum inguinalae), nad ktorým je slabinový kanál (canalis inguinalis). Štvoruhlý 

driekový sval (m. quadratus lumborum) sa nachádza v zadnej brušnej stene. 

Svaly panvového dna (obr. 22) sú uložené v panve a napínajú sa od lonovej kosti ku kostrči. 

Ich oslabenie vedie k inkontinencii moču a stolice. 

 

Obrázok 22: Schematické zobrazenie svalov panvy. 

 

3.1.5 Svaly chrbta (mm. dorsi) 

Sú uložené v niekoľkých vrstvách pozdĺž chrbtice. Udržiavajú trup vo vzpriamenej 

polohe, umožňujú pohyb trupu nabok, dozadu, spolupôsobia pri pohybe končatín. Povrchovo 

sú uložené napr. lichobežníkový sval (m. trapezius) a najširší sval chrbta (m. latissimus dorsi), 

veľký a malý kosoštvorcový sval (m. rhomboideus major et minor), ktoré spolupôsobia pri 

pohybe hornej končatiny v ramennom kĺbe. Zadné pílovité svaly (m. serratus posterior 
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superior et inferior) a medzirebrové svaly (mm. intercostales) sa zúčastňujú na pohyboch 

rebier. Hlbšie svalové vrstvy tvoria svaly, ktoré vzpriamujú trup. 

 

3.1.6 Svaly hornej končatiny (mm. membri superioris) 

Sú veľmi početné a tvoria ich svaly ramena, svaly predlaktia a svaly ruky. K svalom 

ramena (mm. membri superioris), ktoré spájajú pletenec hornej končatiny s ramennou kosťou, 

patria deltový sval (m. deltoideus), podlopatkový sval (m. subscapularis), nadtŕňový (m. 

supraspinatus) a podtŕňový sval (m. infraspinatus). Funkčne zabezpečujú pohyb v ramennom 

kĺbe – abdukciu (odtiahnutie) a otáčanie ramena.  

Svaly ramena (mm. humeri) obklopujú ramennú kosť, upínajú sa na kosti predlaktia a 

tvoria dve protichodne pôsobiace skupiny. Dvojhlavý sval ramena (m. biceps brachii), 

ramenný (m. brachialis) a zobákovoramenný sval (m. coracobrachialis) zabezpečujú 

predpaženie a ohnutie končatiny v lakťovom kĺbe (flexory na prednej strane ruky). Extenziu 

(vystretie) predlaktia zabezpečuje dorzálna skupina svalov, medzi nimi zadný trojhlavý sval 

ramena (m. triceps brachii). 

Svaly predlaktia (mm. antebrachii) sú zoskupené v prednej, bočnej a zadnej skupine. 

Svaly prednej skupiny (flexory)začínajú prevažne na ramennej kosti, distálne prechádzajú do 

šliach končiacich na kostiach ruky. Tieto svaly zabezpečujú pohyb, rotáciu predlaktia a 

pohyby v zápästí a jednotlivých prstov. Do hlbších vrstiev patria svaly, ktoré ohýbajú prsty, 

napr. hlboký ohýbač prstov (m. flexor digitorum profundus), dlhý ohýbač palca (m. flexor 

pollicis longus), štvorcový privracač (m. pronator quadratus). Známejšie sú svaly z 

povrchovej prednej skupiny, medzi ktoré patrí oblý privracač (m. pronator terres), vretenný 

ohýbač prstov (m. flexor carpi radialis), dlhý dlaňový sval (m. palmaris longus), lakťový 

ohýbač prstov (m. flexor carpi ulnaris) a povrchový ohýbač prstov (m. flexor digitorum 

superficialis).  

V bočnej radiálnej skupine sú hlavne vystierače (extensory) prstov, napr. m. extensor 

carpi radialis longus et brevis a v zadnej skupine svaly (extensory) vystierajúce prsty – m. 

extensor digitorum communis, ukazovák a palec m. extensor carpi radialis a kontrolujúce 

pohyb palca (m. abductor pollicis longus, m. extensor pollicis longus et brevis).  

Svaly na dlaňovej strane ruky (mm. manus) sú krátke, mnohopočetné a zabezpečujú jemný a 

presný pohyb prstov. Sú to hlavne flexory a extenzory. Šľachy svalov dlane, ktoré sa upínajú 
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na články prstov, sú obalené v individuálnych pošvách. Nad nimi je vytvorený väzivový 

povrchový útvar nazvaný aponeurosis palmaris. 

 

3.1.7 Svaly dolnej končatiny (mm. membri inferioris) 

Umožňujú chôdzu a tvoria ich štyri skupiny: bedrové a stehenné svaly, svaly 

predkolenia a svaly nohy. 

Bedrové svaly zabezpečujú pohyb v bedrovom kĺbe. Patrí k nim najväčší sedací sval 

(m. glutaeus maximus), stredný sedací sval (m. glutaeus medius) a najmenší sedací sval 

(m. glutaeus minimus). Zabezpečujú pohyb stehna smerom navonok a dozadu. 

Bedrovodriekový sval (m. iliopsoas) ohýba stehno dopredu. Povrch svalov tvorí obal fascia 

lata. 

Stehenné svaly zabezpečujú pohyb stehna. Štvorhlavý sval stehna (m. quadriceps 

femoris) priťahuje stehno k bruchu a spôsobuje extenziu v kolennom kĺbe. Krajčírsky sval  

(m. sartorius) ohýba a odťahuje stehno. Skupina svalov zadnej strany stehna (harmstrings) 

zabezpečuje pohyb končatiny v bedrovom kĺbe (addukcia, flexia, extenzia). Radíme k nim 

veľký priťahovač (m. adductor magnus) a aj flexory kolenného kĺbu –pološľachovitý sval 

(m. semitendinosus) a poloblanitý (m. semimembranosus). Ohnutie v kolene zabezpečuje aj 

dvojhlavý sval stehna (m. biceps femoris). 

Svaly predkolenia (mm. cruris) pohybujú nohou v členkovom kĺbe (flexiu) a prstami 

(flexiu a extenziu). Patrí sem predný píšťalový sval (m. tibialis anterior), vystierače palca 

(m. extensor digitorum). Trojhlavý sval lýtka (m. triceps surae) tvorí lýtko a pripája sa na 

pätovú kosť Achillovou šľachou. Ohýba predkolenie v kolennom kĺbe a vystiera nohu v 

členkovom kĺbe. 

Svaly nohy. K nim patria svalové skupiny priehlavku, svaly chodidla usporiadané do 

troch vrstiev, zabezpečujúce okrem iného aj klenbu chodidla a svaly zabezpečujúce pohyb 

prstov dolnej končatiny. 

Kostra nohy je klenutá pozdĺžne aj priečne tak, že chodidlo sa opiera o podložku 

bruškami prstov, hlavičkami metatarzálnych kostí a fibulárnou časťou pätnej kosti. Klenutie 
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zabezpečujú silné medzikostné väzy (ligamenty) a svaly. Cieľom klenutia nohy je ochrana 

mäkkých častí v chodidle (svaly, nervy, cievy) v stoji a pružnosť nohy pri chôdzi. 

 

Obrázok 23: Pohľad na vybrané svaly spredu. 
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Obrázok 24: Pohľad na vybrané svaly zozadu. 

Otázky 

1. Charakterizujte svalovú sústavu. 

2. Vymenujte významné svaly jednotlivých častí ľudského tela a ich funkciu.  

3. Charakterizujte význam a funkciu svalov pre ľudský organizmus. 

4. Ako ovplyvňuje aktivita kostrového svalstva činnosť iných systémov organizmu, napr. 

kardiovaskulárneho, endokrinného, lymfatického, dýchacieho, kože? 
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4 Histologická stavba ľudského tela 

 

Ľudské telo je mnohobunkový systém. Bunky sa na základe svojho tvaru, štruktúry, 

funkcie a lokalizácie spájajú do tkanív. Tkanivom rozumieme súbor buniek 

s charakteristickou štruktúrou a špecifickou funkciou. Histológia je veda, ktorá skúma ľudské 

telo z pohľadu buniek a tkanív. Organizácia tkaniva v ľudskom organizme podmieňuje jeho 

funkciu. 

Podľa tvaru buniek, ich usporiadania a funkcie rozdeľujeme tkanivá do štyroch 

základných skupín: 

 tkanivo epitelové (povrchový, žľazový, zmyslový epitel) 

 tkanivo podporné a spojivové (väzivo, chrupka, kosť) 

 tkanivo svalové (hladké, priečne pruhované, myokard) 

 tkanivo nervové (centrálne, periférne) 

 

4.1 Epitelové tkanivo 

 

Epitelové tkanivo je tvorené bunkami uloženými tesne vedľa seba. Množstvo 

medzibunkovej hmoty – extracelulárnej matrix je minimálne. Bunky sa vyznačujú svojím 

charakteristickým tvarom (plochý, kubický, cylindrický tvar). Jadro plochej bunky je oválne, 

uložené v strede a mierne vyčnieva nad telo bunky. Jadro kubickej bunky je okrúhle a 

je uložené v strede symetrickej bunky. Jadro cylindrickej bunky je oválne a uložené na 

bazálnej strane pozdĺžnej bunky.  

Bunky sú uložené v jednej vrstve (jednovrstvový epitel) alebo viacerých vrstvách 

(viacvrstvový epitel). Pod pojmom viacradý epitel rozumieme nerovnako vysoký 

jednovrstvový cylindrický epitel, kedy jadrá buniek sú v rôznej výške (vzhľadom k rôznej 

výške buniek,u nižších buniek bližšie k bazálnej membráne, u vyšších buniek bližšie 

k povrchu) avytvárajú tak pomyselných viac radov. Spodná vrstva buniek vždy nasadá na 

bazálnu membránu.  

Bazálna membrána (lamina basalis) je tenká vrstva špecializovaného mimobunkového 

matrixu a retikulárnych vlákien, tvorí spodinu epiteliálneho tkaniva. Má ďalšie významné 

funkcie ako je riadenie vstupu látok do bunky, určovanie polarity buniek a vplyv na bunkový 

metabolizmus. V epitelovom tkanive sa nenachádzajú žiadne krvné ani lymfatické cievy, je 

vyživované tkanivom, ktoré sa nachádza pod laminou basalis. 
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Epitelové tkanivo pokrýva celý povrch tela, vystiela telové dutiny, orgány a trubice. 

Žľazy s vnútornou alebo vonkajšou sekréciou (endokrinné alebo exokrinné) sú tiež tvorené 

epitelom – žľazový epitel. Zmyslový epitel tvoria tyčinky a čapíky sietnice.  

Funkcie epitelového tkaniva sú: 

 krycia 

 sekrečná 

 exkrečná 

 resorpčná 

 ochranná 

 zmyslová 

Funkcia epitelového tkaniva vyplýva z usporiadania epitelového tkaniva, typov bunkových 

spojení a ich vplyvu na priepustnosť epitelu. 

 

4.2 Bunkové spojenia 

 

Bunkové spojenia môžeme rozdeliť do troch skupín: 

 tesné spojenia (zonula occludens) 

 spevňujúce spojenia (zonula adherens) 

 dezmozómy (macula adherens) 

 

4.2.1 Tesné spojenia (zonula occludens) 

Pokiaľ sú dve bunky spojené typom spojenia zonula occludens dochádza k tesnému 

priblíženiu obidvoch vnútorných membrán. Tento typ bunkového spojenia možno ďalej 

rozdeliť na “tight junction“ (tesné spojenie) a „gap junction“ (štrbinové spojenie). Bunky 

spojené s “tight junction“ k sebe tesne priliehajú v mieste spojenia ich membrán – adherujú. 

Tesnosť spojenia je variabilná a vyplýva z funkcie a lokalizácie tkaniva, v ktorom sa “tight 

junction“ nachádza. Prestup látok cez “tight junction“ je úmerný veľkosti štrbiny medzi 

zúčastnenými bunkami, napr. “tight junction“ v hematoencefalickej bariére sa vyznačuje 

najtesnejším spojením, najnižšou priepustnosťou, “tight junction“ v epiteli obličkových 

tubulov sa vyznačuje vysokou priepustnosťou, priestor medzi bunkami je menej tesný.  

„Tight junction“ sú tvorené proteínmi (klaudínmi, okludínmi) a adhezívnymi 

molekulami, ktoré sa nachádzajú v mieste kontaktu – adhézie oboch buniek. Spojenia “tight 
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junction“ regulujú prestup iónov, vody a molekúl (aj liečiv) cez epitel. Kontakt membrán však 

neumožňuje vzájomú výmenu intracelulárneho obsahu buniek – bunky medzi sebou 

nekomunikujú. 

Typické spojenie pre epitelové tkanivo nachádzame v endoteli, hematoencefalickej 

bariére, epiteli nosovej dutiny a v GIT – v miestach, kde sa vstrebávajú p.o. liečivá.  

Bunky spojené typom spojenia „gap junction“ k sebe tesne nepriliehajú, sú mierne 

vzdialené. Spojenie je uskutočnené pomocou štrbiny (gap), ktorá umožňuje vzájomnú 

výmenu chemických látok a elektrických impulzov. „Gap junction“ sú tvorené bielkovinami – 

konexínmi, vyskytujú sa v epiteli tenkého čreva, pri hladkosvalových bunkách. 

 

4.2.2 Spevňujúce spojenia (zonula adherens) 

Pri tomto druhu spojenia dochádza k voľnejšiemu priblíženiu membrán, vzdialenosť 

medzi membránami susedných buniek býva väčšia, než obvyklých 20 nm. Zvyčajne sú 

umiestnené na apikálnej strane bunky pod zonula ocludens. 

  

4.2.3 Pevné bunkové spojenia – dezmozómy (macula adherens) 

Vzdialenosť buniek pri spojení dezmozómami je najväčšia (40-50 nm). Bunky sú 

navzájom spojené pomocou cytoskeletu dvoch susediacich buniek. Najčastejšie sa vykytujú 

v koži. 

 

4.3 Priepustnosť epitelu – prestup látok cez epitel 

 

Epitelové tkanivo predstavuje najčastejšie bariéru pre dva susediace priestory 

v ľudskom tele, prípadne oddeľuje ľudské telo od vonkajšieho prostredia. Pre komunikáciu 

epitelového tkaniva s vonkajším prostredím, prípadne medzi dutinami, je dôležitá 

priepustnosť epitelu (permeabilita). Priepustnosť epitelu vyplýva z možností epitelu 

transportovať látky. Transport látok cez epitel ako aj na bunkovej úrovni všeobecne môže 

prebiehať dvomi cestami – transcelulárne a paracelulárne.  

Látky pri transcelulárnom transporte do bunky prechádzajú postupne cez apikálnu 

(koncovú) membránu, cytoplazmu a bazálnu membránu. 
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Látky pri paracelulárnom transporte prechádzajú cez epiteliálne spojenia (medzi 

bunkami). Paracelulárny transport je daný charakterom spojenia epiteliálnych buniek (tight 

junction, gap junction, dezmozómy). Rozlišujeme tri druhy epitelov, podľa permeability: 

1) Nepriepustné epitely 

Vyznačujú sa nízkou transportnou schopnosťou, slúžia najmä ako bariéra. Nachádzajú 

sa v epiderme a močovom mechúre.  

2) Stredne priepustné epitely 

Ich transportná schopnosť je vyššia. Látky sa transportujú predovšetkým transcelulárne 

a len čiastočne paracelulárne. Tento transportný systém sa nachádza napríklad v distálnom 

tubule obličiek, hrubom čreve, rekte, mozgových kapilárach. 

3) Priepustné epitely 

Vyznačujú sa vysokou transportnou schopnosťou. V tomto prípade prevláda 

paracelulárny transport nad transcelulárnym. Tento typ epitelu sa nachádza napríklad 

v proximálnom tubule obličiek, v tenkom čreve, žlčníku, pankrease.  

Výmena látok cez epitel môže prebiehať dvomi smermi:  

 transport látok z vonkajšieho prostredia do vnútorného prostredia (napr. z lumenu 

tenkého čreva do krvi, z lumenu obličky do krvi) – resorpcia 

 transport látok z vnútorného prostredia do vonkajšieho prostredia – sekrécia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 25: Transport látok cez epitel. 

 

Transport látok cez epitel môže prebiehať tromi základnými transportnými systémami:  
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4.3.1 Primárny aktívny transport 

Primárny aktívny transport prebieha na bazálnej strane bunky, kde sa nachádza primárne 

aktívny enzým ATPáza. ATPáza štiepi ATP (ATP→ ADP + P, ADP → AMP + 2P). Uvoľňuje 

sa energia, ktorá sa využíva pri transporte malých molekúl, napr. Na+, K+ iónov. Vzniká 

koncentračný gradient, ktorý umožňuje prechod molekúl cez kanály na apikálnej strane bunky. 

Príkladom tohto transportného systému je napr. Na+/K+ ATPáza, aldosterón. 

 

4.3.2 Sekundárny aktívny transport 

Sekundárny aktívny transport prebieha na apikálnej strane bunky. Na tomto type 

transportu sa zúčastňuje ATPáza (aktívny transport). Dochádza k vzniku koncentračného 

gradientu pre Na+ióny. Koncentračný gradient aktivuje na apikálnej strane bunky druhý 

prenášač (sekundárny carrier). Druhý prenášač umožňuje súčasný vstup ďalších látok do 

bunky. Hovoríme o symporte, čo predstavuje už pasívny proces. 

Príkladom tohto transportného systému je napríklad resorpcia glukózy. Na+/K+ ATPáza 

transportuje na bazálnej strane bunky Na+ do bunky a K+ von z bunky a vytvára koncentračný 

gradient. Druhý prenášač – (sekundárny carrier) na apikálnej strane bunky transportuje spolu 

s Na+ aj glukózu, čiže prebieha resorpcia glukózy. 

 

4.3.3 Terciárny aktívny transport 

Terciárny aktívny transport prebieha na apikálnej strane bunky. Aktívny transportný 

systém Na+/K+ ATPáza je sprevádzaný pasívnym kotransportom dvoch látok na apikálnej 

strane bunky. Príkladom tohto transportného systému je vstrebávanie peptidov v tenkom 

čreve. Na bazálnej strane bunky dochádza k aktívnemu transportu Na+ do bunky a K+ von 

z bunky. Na apikálnom konci bunky sa aktivuje druhý (sekundárny) prenášač, ktorý umožňuje 

Na+/H+antiport (výmenu Na+ za H+) a zároveň aktivuje tretí (terciárny) prenášač, ktorý 

umožňuje súčasný vstup H+ a dipeptidov. Prebieha resorpcia dipeptidov, a následne sa 

dipeptidy sa štiepia na aminokyseliny.  

 

Z funkčného hľadiska rozdeľujeme epitely na: 

1) krycí epitel 

a) krycí – ochrana tkanív pred vplyvmi vonkajšieho prostredia a nadmernými stratami 

vody a solí z organizmu 
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b) výstelkový  

i. riasinkový – na povrchu sa nachádzajú riasinky, schopné kmitavými pohybmi 

odstraňovať z organizmu hlien a iné cudzorodé častice 

ii. resorpčný – na porchu epitelu sa nachádzajú mikroklky (kefkový lem) 

iii. respiračný 

c) pigmentový 

2) žľazový epitel – tvorba a sekrécia látok, ktoré sú pre telo potrebné (sekréty), alebo 

nepotrebné (exkréty). Žľazy môžu mať vývody na povrch tela, či do telových dutín 

(exokrinné žľazy – potné žľazy), alebo vylučujú svoje sekréty do krvi (endokrinné žľazy – 

štítna žľaza), prípadne plnia obe funkcie (zmiešané žľazy – pankreas). Podľa tvaru 

rozlišujeme: 

a) tubulárne žľazy – podlhovastý tvar s úzkym lúmenom 

b) alveolárne žľazy – guľovitý tvar, centrálna dutina je veľká 

c) acinózne žľazy – guľovitý tvar, centrálna dutina je úzka 

d) kombinované 

3) špeciálne epitely 

a) zmyslový 

b) zárodočný 

 

Z morfologického hľadiska rozdeľujeme epitely (obr. 23) na  

1) jednovrstvový   

a) plochý, výskyt: endotel, peritoneum, perikard, sietnica. Jeho funkcia je resorpčná, 

sekrečná, ochranná, zmyslová 

b) cylindrický, výskyt: výstelka žalúdka, čriev, vajcovodov, čiastočne maternice 

(obsahuje kinocílie). Jeho funkcia je sekrečná, resorpčná.  

c) kubický, výskyt: obličkové tubuly, žľazy. Jeho funkcia je sekrečná, resorpčná. 

2) viacvrstvový 

a) plochý, výskyt: koža, ústna dutina, tráviaca trubica, vagina, anus. Jeho funkcia je 

ochranná.  

b) cylindrický, výskyt: zriedkavý, niektoré časti dýchacích ciest, nosová dutina. 

3) viacradový 

a) cylindrický, výskyt: epitel dýchacích ciest, niektoré časti urogenitálneho traktu.  Môže 

obsahovať cílie – stereocílie – rovnovážny aparát ucha, kinocílie – dýchacie cesty až 

po bronchy.  
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4) prechodný epitel – urotel, výskyt: vystieľa močové cesty. Je schopný prispôsobovať sa 

zmenám objemu. 

 

Úloha 2: Ľudské telo z pohľadu mikroskopickej anatómie – histológie - tkanivá 

Cieľ 

 oboznámiť sa s ľudským telom ako systémom základných tkanív 

 oboznámiť sa s epitelovým tkanivom, jeho stavbou, funkciou a významom 

v jednotlivých systémoch 

 

jednovrstvový plochý epitel     jednovrstvový kubický epitel 

 

jednovrstvový cylindrický epitel (s cíliami, bez cílii) 

 

viacradový epitel   prechodný epitel – urotel 

     

viacvrstvový plochý epitel     viacvrstvový cylindrický epitel 

 

Obrázok 26: Morfologické rozdelenie epitelov. 
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4.4 Podporné a spojivové tkanivo  

Spojivové tkanivo je najbohatšie zastúpeným typom tkaniva v ľudskom tele. Do tejto 

skupiny tkanív patria väzivo (tela fibrosa), chrupka (chondros), kosť (os), krv (sanguis), 

lymfa (lympha) a tukové tkanivo (textus adiposus). Na rozdiel od epitelového tkaniva pre 

spojivové tkanivo je charakteristické veľké množstvo medzibunkovej hmoty (extracelulárny 

matrix – EM) a menší počet buniek. EM je tvorený dvomi zložkami: amorfnou (beztvarou) 

hmotou a vláknitou zložkou (obr. 27). Všetky typy spojivového tkaniva pochádzajú 

z embryonálneho tkaniva – mezenchýmu.  

 

 

Obrázok 27: Schematické znázornenie štruktúry spojivového tkaniva. 

 

 

4.4.1 Bunky podporného a spojivového tkaniva  

a) väzivové bunky 

i. fixné – fibroblasty, retikulárne bunky, pigmentové bunky, tukové bunky, 

makrofágy (pri infiltrácii tkaniva škodlivými látkami sa menia na blúdivé a sú 

schopné fagocytózy), žírne bunky, plazmatické bunky 

ii. blúdivé – lymfocyty, monocyty, eozinofily 

iii. nediferencované – mezenchýmové bunky 
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iv. voľné – erytrocyty, leukocyty 

b) bunky chrupky – chondrocyty, vytvárajú tzv. izogénne skupiny (zostávajú v 

zhlukoch a sú obalené bazofilným obalom) 

c) bunky kosti - osteocyty 

i. osteoblasty – budujú kostné tkanivo 

ii. osteoklasty – zúčastňujú sa na prestavbe kosti 

 

4.4.2 Základné medzibunkové hmoty 

a) amorfné hmoty 

i. tekuté – lymfa 

ii. polotekuté – väzivá  

iii. chrupkové 

iv. kostné 

b) vlákna spojivového tkaniva 

i. kolagénové – extrémne pevné vlákna odolné voči ťahu (longitudinálny stres), 

sú tvorené kolagénom. Kolagén je vylučovaný do extracelulárneho priestoru 

a spontánne, na základe intermolekulovej afinity, vytvára siete vlákien. 

ii. retikulárne – jemné vlákna retikulínu, vytvárajú priestorové siete (z lat. 

reticulum = sieťka). Obklopujú kapiláry, vlákna periférnych nervov a vnútorné 

orgány. 

iii. elastické – tenké a pružné vlákna tvorené elastínom, vytvárajúce špirálovitú 

štruktúru. Vyskytujú sa v tkanivách orgánov (napr. artérie v oblasti srdca, 

koža, pľúca). ktorých funkcia závisí od ich reverzibilnej roztiahnuteľnosti. 

 

4.4.3 Väzivo 

 Väzivové tkanivo vytvára obaly a väzivové priehradky (interstícium) a spája orgány. 

Niektoré väzivá môžu mať aj obrannú či metabolickú funkciu (myeloidné, tukové tkanivo). 

Väzivo pozostáva z vláknitej základnej hmoty, odolnej voči ťahu a dvoch typov buniek – 

fixných (fibroblastov) a blúdivých (voľných). Množstvo a zloženie voľných buniek závisí od 

miesta ich výskytu a lokálnych fyziologických, či patofyziologických podmienkok. Zaraďujú 

sa k nim biele krvinky, makrofágy, plazmatické bunky a žírne bunky. Základnými zložkami 
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EM väzivá sú: kolagénne fibrily a elastické vlákna, glykozaminoglykány, proteoglykány 

a adhezívne proteíny.  

Rozoznávame: 

a) mezenchým – embryonálne väzivo, pozostáva z nediferencovaných buniek 

hviezdicovitého tvaru a tekutej základnej hmoty, obsahujúcej jemné vlákna. 

Multipotentné mezenchýmové kmeňové bunky sa nachádzajú v organizme aj po 

narodení a po diferenciácii z nich môžu vznikať nové bunky väziva, chrupky, kosti, 

či bunky hladkej svaloviny. 

b) rôsolovité väzivo – obsahuje len malé množstvo buniek, jemné kolagénové vlákna, 

veľa hyaluronátu a vody. Nachádza sa v pupočníku (Whartonov rôsol) a je takmer 

nestlačiteľný. 

c) retikulárne väzivo – tvorené retikulárnymi bunkami, ktoré produkujú retikulárne 

vlákna. Spolu vytvárajú priestorovú sieť a v nej sú zachytené voľné bunky – 

lymfocyty (lymfatické tkanivo), erytrocyty (myeloidné tkanivo). 

d) fibrilárne väzivo – tvorené kolagénovými alebo elastickými vláknami, ktoré môžu 

prebiehať nepravidelne (neformované väzivo) alebo paralelne (formované väzivo). 

Medzi fibrilami sa nachádzajú fixné bunky (blúdivé len v neformovanom väzive). 

e) kmeňové bunky – nediferencované bunky, ktoré majú zachovanú schopnosť 

diferenciácie. Rozlišujeme mezenchýmové (MSC), krvotvorné kmeňové bunky 

(HSC) a endoteliálne progenitorové bunky (EPC). MSC sú multipotentné bunky, 

schopné diferencovať sa na chondrocyty, adipocyty, osteocyty, myocyty, 

kardiomyocyty, či dokonca pankreatické -bunky. Získavajú sa z kostnej drene, 

pupočníka, placenty a tukového tkaniva a môžu slúžiť na liečbu patologických 

stavov, pri ktorých je nevyhnutná regenerácia poškodených tkanív.  

f) šľachy – zabezpečujú prenos ťahu medzi svalmi a kosťami, EM sa skladá 

z kolagénových, elastických (menej) vlákien a proteoglykánov. Medzi kolagénovými 

vláknami sa nachádzajú špecifické šľachové bunky – tendinocyty. 

g) väzivo bohaté na vretenovité bunky – zložené zo zhlukov vretenovitých buniek 

a menšieho množstva vlákien, nachádza sa v kôre ovárií 

h) elastické väzivo – skladá sa z malého množstva kolagénových vlákien a silných 

rozvetvených kolagénových vlákien. Predstavujú úpony buniek hladkých svalov 

alebo mimických svalov tváre. 
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4.4.4 Tukové tkanivo 

 Tukové tkanivo je tvorené tukovými bunkami – adipocytmi, ktoré majú za úlohu 

syntetizovať tuky a ukladať ich vo forme tukových kvapiek. Podľa histologického obrazu sa 

tukové tkanivo vyskytuje v dvoch formách ako biele a hnedé. Biele tukové tkanivo slúži ako 

zásobáreň energie, tepelná izolácia a ochrana proti tlaku. Hnedé tukové tkanivo je schopné 

spaľovaním tukov produkovať teplo a uvoľňovať tak energiu, ktorá bola vložená do syntézy 

tuku – tieto deje sú aktivované sympatikovým nervovým systémom. Hnedé zafarbenie tkaniva 

je spôsobené vysokým obsahom mitochondrií. Bunky tukového tkaniva sú schopné 

produkovať hormóny (napr. leptín, grelín, estrogény) a preto sa v súčasnosti tukové tkanivo 

považuje za endokrinný orgán. 

 

4.4.5 Chrupka 

 Tkanivo je tvorené veľkým množstvom základnej extracelulárnej chrupkovej hmoty, 

ktorá je nestlačiteľná, no krájateľná nožom. Extracelulárna hmota má za úlohu vyživovať 

bunky chrupky a taktiež zabezpečovať jej pevnosť a pružnosť, neprebiehajú v nej však cievy 

ani nervy. Jej najdôležitejšou súčasťou sú kolagénové fibrily a proteoglykány. Bunky chrupky 

– chondrocyty vytárajú tzv. izogénne skupiny a pre každý typ chrupky je charakteristický 

určitý počet buniek v jednej izogénnej skupine. Izogénne skupiny spolu s dutinkami (lakúny), 

v ktorých sa nachádzajú sa nazývajú chondróny. Okrem kĺbových chrupiek sú všetky typy 

pokryté tuhým vláknitým väzivom – perichondriom. 

 Rozoznávame 3 typy chrupky: 

a)  hyalínová – najrozšírenejšia, v základnej hmote sú kolagénové fibrily, izogénne 

skupiny sú tvorené 2 – 6 chondrocytmi, výskyt: dýchacie cesty, sternálne konce 

rebier 

b)  elastická – v základnej hmote obsahuje elastické fibrily, vďaka ktorým je pružná, 

izogénne skupiny tvoria maximálne 3 bunky, výskyt: ušnica, vonkajší zvukovod 

c)  fibrózna (väzivová) – veľmi pevná, kolagénové fibrily v základnej hmote vytvárajú 

husté snopce, medzi ktorými sa nachádzajú jednotlivé chondrocyty, výskyt: 

medzistavcové platničky, kĺbové chrupky  
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Otázky 

1. Uveďte príklad spojenia štruktúry a funkcie epitelového tkaniva: v dýchacej sústave,  

v tráviacej sústave, vo vylučovacej sústave, v kardiovaskulárnom systéme. 

2. Aké funkcie epitelové tkaniva poznáte, uveďte príklady? 

3. Aký je rozdiel medzi exokrinnou a endokrinnou žľazou? 

4. Je rozdiel medzi pojmami sekrécia a exkrécia? Ak áno, vysvetlite ho. 

5. Čím je tvorená bazálna membrána (väzivo, najmä retikulárne)? 

6. Ako je vyživované epitelové tkanivo? 

7. Aké typy bunkových spojení poznáte? Nachádzajú sa tieto aj v epitelovom tkanive? 

Uveďte príklad. 

8. Ako by ste charakterizovali desmozóm? 

9. Je typ spojenia „tight junction“ pre látky priepustný? Ak áno, čím je táto priepustnosť 

podmienená? 

10. Ako sú navzájom spojené bunky v endoteli? 

11. Sú rozdiely v priepustnosti endotelu v jednotlivých cievach? Uveďte príklady. 

12. Aký následok by malo poškodenie epitelu dýchacích ciest, GIT a endotelu? 

13. Popíšte rozdiely medzi epitelovým a podporným tkanivom. 

14. Charakterizujte medzibunkové hmoty. 

15. Popíšte kmeňové bunky. 

16. Popíšte endokrinné funkcie podporného a spojivového tkaniva. 
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5 Funkcia bunkovej membrány, receptory 

 

Biologické membrány sú nevyhnutné pre život bunky a spĺňajú hneď niekoľko 

esenciálnych funkcií. V bunke sa nachádza niekoľko typov biologických membrán. Každá 

bunka má cytoplazmatickú (plazmatickú) membránu, ktorej hlavnou funkciou je ohraničenie 

bunky a teda oddelenie a mechanická ochrana cytoplazmy od okolia, akumulácia živín, 

vylúčenie toxických látok, procesy signálnej transdukcie, či interakcia s molekulami alebo 

inými bunkami v okolí. V eukaryotických bunkách sú naviac membrány súčasťou 

intracelulárnych organel, ako napr. endoplazmatického retikula, Golgiho aparátu, či 

mitochondrií. Tie sú miestom mnohých dôležitých biologických reakcií a procesov, 

sprostredkujú a regulujú intracelulárny transport, sú miestom pôsobenia hormónov a ďalších 

biologických signálnych molekúl a regulačných látok. Od membrány organel a prítomných 

bielkovín závisí elektrónový transport, oxidatívna fosforylácia, svalová kontrakcia, či 

elektrická aktivita.  

Úloha 3: Štruktúra a funkcia bunkovej membrány 

Všetky biologické membrány sa vyznačujú spoločnou štruktúrou tvorenou tenkým 

lipidovým filmom s vnorenými molekulami cholesterolu a bielkovín, ktorý je stabilizovaný 

nekovalentnými interakciami. Hlavnou stavebnou jednotkou biologickej membrány je 

fosfolipid, ktorý pozostáva z fosfátovej (hydrofilnej) hlavičky a nepolárnych (hydrofóbnych) 

zvyškov mastných kyselín. Vo vodnom prostredí sa polárne časti otáčajú smerom k vode, 

kým nepolárne časti voda odpudzuje. Tým sa vytvára typická organizovaná štruktúra 

membrán – lipidová dvojvrstva. Práve hydrofóbna povaha lipidových zvyškov zabezpečuje 

tzv. semipermeabilitu membrán, a teda obmedzenú priepustnosť polárnych molekúl. Iba 

niektoré látky môžu prechádzať membránou na základe osmózy alebo difúzie, pričom 

rýchlosť difúzie závisí od veľkosti molekuly, polarity, náboja a koncentrácie na vnútornej 

a vonkajšej strane membrány. Vstup do bunky či výstup z bunky je v prípade ostatných látok 

(pre ktoré je membrána nepriepustná) riadený samotnou bunkou, s využitím membránových 

bielkovín, a to prostredníctvom: 

 facilitovanej difúzie v smere koncentračného spádu (iónové kanály pre ióny Ca2+, Na+, 

K+, akvaporíny, prenášače glukózy, aminokyselín a pod.) 

 aktívneho transportu proti smeru koncentračného gradientu (symport, antiport a pumpy 

poháňané ATP) 
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 vezikulárneho transportu (endocytóza a exocytóza). 

Bunkové membrány sú dynamické a tekuté (t.j. fluidné) štruktúry, čo umožňuje 

preskupovanie bielkovín. Fluiditu membrán reguluje svojou prítomnosťou cholesterol, ktorý 

dodáva membránam pevnosť a integritu. Navyše zohráva aj dôležitú úlohu pri stabilizácii 

membránových bielkovín. Bielkoviny sú s membránami spojené elektrostatickými 

interakciami, alebo sú do nej priamo vnorené v rôznej hĺbke. Bielkoviny čiastočne vnorené do 

fosfolipidovej membrány nazývame periférne a bielkoviny prechádzajúce celou hrúbkou 

membrány označujeme ako integrálne.  

Práve prítomné bielkoviny sú zodpovedné za väčšinu špecifických membránových 

funkcií – napr. prenášajú (transportujú) špecifické molekuly cez membránu či katalyzujú 

špecifické reakcie (napr. syntéza ATP). Glykozylácia bielkovín (t.j. naviazanie 

oligosacharidových zvyškov) hrá kľúčovú úlohu v procesoch špecifického rozpoznávania 

bunky (napr. bunkami imunitného systému). V plazmatickej membráne môžu 

transmembránové proteíny slúžiť na prepojenie cytoskeletu s extracelulárnym matrixom, 

prípadne so susediacimi bunkami. Veľká časť plazmatických bielkovín zohráva funkciu 

receptorov, ktoré sprostredkujú detekciu alebo transdukciu chemického signálu z okolitého 

prostredia. 

Cieľ 

 osvojenie si poznatkov o štruktúre biologických membrán 

 osvojenie si poznatkov o základných stavebných jednotkách bunkovej membrány 

 osvojenie si hlavných funkcií jednotlivých zložiek biologických membrán 

Postup 

 Do vyznačených rámčekov na obrázku č. 28 doplňte názvy jednotlivých stavebných 

jednotiek biologickej membrány.  

 Do vyznačených rámčekov na obrázku č. 29 doplňte hlavné funkcie vybraných zložiek 

biologickej membrány  
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Obrázok 28: Jednotlivé súčasti biologickej membrány. 

 

 

 

 

Obrázok 29: Funkcia jednotlivých súčastí biologickej membrány. 
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Otázky: 

1. Vysvetlite výraz „semipermeabilita plazmatickej membrány“. 

2. Ktoré intracelulárne organely majú vo svojej štruktúre biologické membrány? 

3. Vymenujte hlavné funkcie plazmatickej membrány. 

4. Vymenujte hlavné funkcie bielkovín plazmatickej membrány. 

5. Aká je funkcia cholesterolu viazaného v biologických membránach? 

6. Akú úlohu zohráva glykozylácia molekúl plazmatickej membrány? 

 

Úloha 4: Receptory na bunkových povrchoch  

Receptory majú dve hlavné fyziologické funkcie: 

 selektívne rozpoznať špecifický podnet, signál, z extracelulárneho prostredia 

 spustiť sled intracelulárnych reakcií – kaskádu sekundárnych poslov, vedúcu 

k biologickej odpovedi 

Molekula, ktorá je schopná sa viazať na receptor sa nazýva ligand. Ochota ligandu 

viazať sa s receptorom sa nazýva afinita. V prípade, že väzba ligandu na receptor vedie 

k spusteniu intracelulárnej kaskády (aktivita), ligand označujeme ako agonistu daného 

receptora. Ak po naviazaní ligandu nedochádza ku žiadnej bunkovej odpovedi, ligand 

receptor blokuje a nazývame ho antagonista.  

Na základe mechanizmu spúšťania kaskády intracelulárnych reakcií, možno 

plazmatické receptory rozdeliť do 3 hlavných skupín: 

1. iónové kanály (iónotropné receptory), ktoré pozostávajú zo zhluku bielkovinových 

podjednotiek transmembránového charakteru. Po naviazaní špecifického ligandu na 

extracelulárne väzbové miesto iónového kanála dochádza k jeho otvoreniu, a teda ku zvýšeniu 

priepustnosti kanála pre vybraný ión (ako Na+, K+, Ca2+, Cl-). Ligandmi iónových kanálov sú 

neurotransmitery (na rozdiel od napäťovo riadených iónových kanálov, ktoré sa otvárajú na 

základe zmeny membránového napätia). Iónotropné receptory (a celkovo aj iónové kanály) sú 

bohato zastúpene v nervovom systéme (na membráne neurónov), kde zabezpečujú vedenie 

a prenášanie signálov. Medzi iónotropné receptory sa radia napríklad nikotínové 

acetylcholínové receptory, sérotonergný receptor 5-HT3, receptor GABAA, iónotropný 

glutamátový receptor, glycínový receptor. 

2. receptory spojené s G-proteínmi (metabotropné receptory), ktoré sú integrálne 

membránové bielkoviny so siedmymi transmembránovými segmentami, s extracelulárnym 

väzbovým miestom pre ligand a intracelulárnym väzbovým miestom pre G-proteín, t.j. 
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proteín viažuci guanozín trifosfát (GTP). Väzbou ligandu na receptor dochádza k disociácii 

podjednotiek G-proteínu, ktoré následne v bunke spúšťajú kaskádu sekundárnych poslov. 

Keďže sa jedná o veľmi rôznorodú skupinu receptorov, ligandmi môžu byť senzorické 

signálne mediátory, neurotransmitery, rastové faktory, peptidické hormóny, mediátory zápalu, 

či iné látky. Medzi receptory spojené s G-proteínom radíme napríklad muskarínové 

acetylcholínové receptory, adrenoreceptory, dopamínové receptory, receptor GABAB, väčšinu 

sérotonerných receptorov, angiotenzínové receptory, kanabinoidné receptory, grelínové 

receptory atď. 

3. receptory s enzýmovou aktivitou, ktoré sú integrálne membránové bielkoviny 

s jedným transmembránovým segmentom, s extracelulárnym väzbovým miestom pre ligand 

a intracelulárnou podjednotkou s katalytickou aktivitou. Väzba ligandu na receptor vedie ku 

enzýmovej aktivite na intracelulárnej strane receptora. Ligandmi týchto receptorov sú niektoré 

hormóny a rastové faktory. Príkladom je receptor pre nátriuretický peptid či receptor 

s tyrozínkinázovou aktivitou. Do tejto skupiny radíme aj receptor pre inzulín a rastové 

faktory. 

Osobitnú skupinu receptorov predstavujú intracelulárne receptory, ktoré 

sprostredkujú účinok hormónov a niektorých sekundárnych poslov. Patria sme napríklad 

receptory pre estrogén, či receptory pre tyroidné hormóny. Tieto receptory však nie sú spojené 

s membránou a teda nespadajú do tejto kapitoly.  

Postup 

 Do rámčekov v obrázku č. 30 doplňte typ receptora zobrazeného na obrázku a 

konkrétne príklady receptorov, ktoré sa radia do označenej skupiny.  
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Obrázok 30: Typy receptorov popísaných na biologických membránach. 
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Otázky: 

1. Čo udáva afinita molekuly k receptoru? 

2. Čo je to ligand? 

3. Definujte agonistu. 

4. Definujte antagonistu. 

5. Vtok Ca2+ z extracelulárneho prostredia do intracelulárneho prostredia umožňujú ........ 

6. Ktoré štruktúry zabezpečujú zníženie hladín vnútrobunkového vápnika?  

7. Adrenergické receptory sú ionotropné alebo metabotropné receptory? 

8. Nikotínové cholinergické receptory sú ionotropné alebo metabotropné receptory? 

 

Úloha 5: Určenie väzbových charakteristík jednotlivých receptorov 

Metodika rádioligandových väzbových štúdií je jednou z obľúbených metodík, 

rozšírenou najmä v biológii, farmácii a medicíne. Slúži na charakterizáciu receptorov, 

stanovenie ich množstva v rôznych tkanivách, ako aj na určenie špecificity a afinity ligandov. 

Na základe rádioaktívne značených väzbových štúdií je možné určiť tzv. disociačnú konštantu 

(KD), ktorá popisuje afinitu ligandu voči receptoru a tzv. maximálnu väzbovosť (Bmax), ktorá 

slúži na kvantifikáciu receptorov v biologickej vzorke. Samotnej väzbovej štúdii predchádza 

príprava tkanivového homogenátu (t.j. mechanická a chemická úprava tkaniva na homogénnu 

zmes, v ktorej zvyčajne chýbaju bunkové štruktúry), poprípade membránovej frakcie (t.j. 

centrifugáciou pripravená frakcia tkanivového homogenátu bohatá na zlomky membrán). 

Pracujeme s biologickými vzorkami so stanoveným množstvom celkových bielkovín.  

Metóda rádioligandových väzbových štúdií je založená na jednoduchej bimolekulárnej 

väzbovej reakcii medzi ligandom (L) a receptorom (R) podľa rovnice: 

L + R ↔ LR, 

kde LR je ligand-receptorový väzbový komplex. 

Pri väzbových štúdiách pracujeme s rádioaktívne značeným ligandom (určitý atóm v 

molekule ligandu je substituovaný rádioizotopom, napr. 3H), pričom stanovujeme množstvo 

naviazaného rádioligandu na receptory v homogenátoch alebo v membránovej frakcii. Počet 

väzbových miest je úmerný nameranej rádioaktivite. Rádioaktivitu meriame kvapalinovou 

scintilačnou spektrofotometriou v jednotkách dpm (z angl. desintegrations per minute) alebo 

cpm (z angl. counts per minute).  

Na základe zloženia inkubačnej zmesi pre danú koncentráciu rádioligandu meriame 

hodnoty celkovej rádioaktivity a tzv. nešpecifickej rádioaktivity. Celková rádioaktivita 
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zodpovedá celkovému množstvu viazaného rádioligandu. Nešpecifická rádioaktivita je väzba 

v prítomnosti nadbytku vhodného (nerádioaktívneho) antagonistu, ktorý blokuje daný 

receptor (t.j. špecifickú väzbu), a teda zahŕňa všetky väzbové miesta, ktoré sú prítomné v 

meranom systéme. Rádioaktivitu špecificky viazanú na receptory t.j. špecifickú väzbu potom 

vypočítame ako rozdiel medzi celkovou a nešpecifickou rádioaktivitou.  

Cieľ 

 z nameraných hodnôt určiť maximálnu väzbovosť Bmax ligandu v biologickej vzorke, 

a teda určiť hladinu receptorov 

 z nameraných hodnôt určiť disociačnú konštantu KD a teda afinitu ligandu k receptoru 

Potreby 

Pre vypracovanie úlohy vám budú poskytnuté  

 údaje o použitom rádioligande 

 hodnoty nameranej celkovej a nešpecifickej rádioaktivity pre rôznu koncentráciu 

rádioligandu 

 experimentálne zistené množstvo celkových bielkovín v biologickej vzorke 

 celkový objem inkubačnej zmesi 

Postup 

Nameranú rádioaktivitu špecificky viazanú na receptory prepočítame na množstvo 

rádioligandu (fmol) na mg proteínu podľa vzorca: 

B = Y/ P x AŠ, 

kde B - špecifická väzba (fmol/mg protein), Y - rádioaktivita špecificky viazaná na receptory 

(cpm), P - stanovené množstvo proteínu (mg), AŠ – špecifická aktivita rádioligandu 

(cpm.fmol-1). 

Koncentráciu rádioligandu vypočítame podľa vzorca: 

L = X/ (V x AŠ) 

kde L - koncentrácia rádioligandu (pmol.l-1), X - nameraná rádioaktivita (cpm), AŠ – 

špecifická aktivita rádioligandu (cpm/fmol), V - celkový objem (l). 

Veličina Bmax udáva množstvo funkčných receptorov v študovanom materiáli a je 

popísaná maximálnym množstvom špecificky naviazaného rádioligandu v jednotke 

biologického materiálu (t.j. na množstvo proteínu). 
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Disociačná konštanta KD je veličina, ktorá popisuje afinitu ligandu k receptoru (na 

základe nepriamej úmery). Rovná sa koncentrácii rádioligandu, pri ktorej je polovica 

všetkých receptorov obsadená ligandom. Hodnotu KD stanovujeme z tzv. saturačnej krivky, 

ktorú zostrojíme z hodnôt špecifickej väzby získanej použitím rôznej koncentrácie ligandu. 

KD následne slúži na výpočet Bmax podľa vzorca: 

Bmax = B x (L + KD) / L 

kde Bmax – maximálna väzbová kapacita receptora,  B – špecifická väzba (fmol/mg protein), L 

– koncentrácia rádioligandu (pmol.l-1), KD – hodnota rovnajúca sa koncentrácii rádioligandu, 

pri ktorej je polovica všetkých receptorov obsadená ligandom (pmol). 

 

Otázky 

1. Ako zistíte afinitu ligandu voči receptoru? 

2. Ako určíte hladinu receptorov v študovanej biologickej vzorke? 

3. Na štúdium receptorov v dvoch biologických vzorkách boli použité dva rôzne ligandy. 

Zatiaľ čo hodnota KD bola obdobná, hodnoty Bmax sa líšili. Aký záver vyplýva z týchto 

výsledkov?  

4. Možno porovnať hladinu (počet) receptorov vo vzorkách na základe hodnôt Bmax 

získaných s ligandmi s rôznou hodnotou KD? 
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6 Nervová bunka. Fyziológia nervu 

 

Nervové tkanivo pozostáva z 2 typov buniek, excitabilných nervových buniek 

(neurónov) a podporných buniek (neuroglie). Podporné bunky majú podpornú a neurotropnú 

úlohu pre nervové bunky, pričom každý typ podporných buniek má charakteristické unikátne 

funkcie. Neuróny sú základné štrukturálne jednotky nervového systému, ktoré prenášajú 

správy vo forme nervových impulzov z jednej časti organizmu do druhej. 

Ľudské telo je elektricky neutrálne, to znamená, že má rovnaký počet pozitívnych aj 

negatívnych nábojov, hoci v ňom nachádzame miesta s prevahou jedného typu náboja. Medzi 

takýmito miestami vzniká potenciálový rozdiel (elektrické napätie). Tok elektrických 

nábojov medzi miestami s opačným nábojom sa nazýva elektrický prúd a závisí od napätia 

a odporu (Ohmov zákon)  

𝒑𝒓ú𝒅 (𝑰) =  
𝒏𝒂𝒑ä𝒕𝒊𝒆 (𝑽)

𝒐𝒅𝒑𝒐𝒓 (𝑹)
 

Čím vyšší je potenciálový rozdiel (napätie), tým silnejší je prúd, alebo čím väčší je 

odpor, tým je prúd slabší pri stálom elektrickom napätí. V organizme je elektrický prúd 

realizovaný tokom iónov cez bunkovú membránu. Počet kladných aj záporných iónov po 

oboch stranách plazmatickej membrány nervových buniek je rozdielny a vzniká tak 

potenciálový rozdiel medzi vonkajším a vnútorným povrchom plazmatickej membrány, ktorý 

sa nazýva membránový potenciál (transmembránový potenciál, obr. 31). Jeho záporná 

hodnota naznačuje, že vnútorné prostredie je negatívnejšie v porovnaní s prostredím v okolí 

bunky. Odpor pretekajúcemu prúdu vytvára plazmatická membrána. 

 

Obrázok 31: Schematické rozdelenie nábojov a iónov po oboch stranách plazmatickej membrány. „Outside cell“ 

– vonkajšie mimobunkové prostredie, „inside cell“ – vnútrobunkové prostredie. 
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V membráne sú umiestnené membránové proteíny, ktoré pôsobia ako iónové kanály. 

Ióny sa pohybujú kanálmi v smere chemického koncentračného rozdielu, tj. z miesta vyššej 

koncentrácie do miesta s nižšou koncentráciou a tiež v smere spádu elektrického potenciálu 

(elektrického spádu), čiže smerom k miestu s opačným nábojom. Membránový potenciál 

nervovej bunky, ktorá je v pokoji sa nazýva pokojový membránový potenciál (RMP). V 

pokojovom stave je membrána nepriepustná pre veľké anióny cytoplazmatických bielkovín, 

veľmi mierne priepustná pre sodík, asi 75-krát priepustnejšia pre draslík a voľne priepustná 

pre chloridové ióny. Presuny Na+ a K+ iónov po koncentračnom spáde kompenzuje sodíkovo-

draslíková membránová pumpa aktívnym transportom. Udržiava RMP na hodnotách približne 

od -40 mV do -90 mV. 

Zmeny membránového potenciálu na nervových bunkách predstavujú komunikačný 

signál medzi nervovými bunkami, nervovými a svalovými bunkami, resp. nervovými 

a sekrečnými bunkami. K zmenám membránového potenciálu dochádza pri zmenách 

priepustnosti (permeability) plazmatickej membrány alebo pri zmenách koncentrácie iónov.  

 

Úloha 6: Membránový potenciál nervovej bunky 

Cieľ 

 charakterizovať excitabilitu nervovej bunky, membránový a akčný potenciál 

 popísať hnaciu elektrochemickú silu pre ióny sodíka, draslíka, vápnika a chlóru 

 

Postup 

Sily pôsobiace na ióny – elektrochemický potenciál 

Cl- ióny sú v extracelulárnej tekutine prítomné vo vyššej koncentrácii než vo vnútri 

a majú tendenciu difundovať pôsobením koncentračného spádu dnu do bunky. Vnútro bunky 

je vzhľadom k okoliu negatívnejšie a Cl- ióny sú vypudzované z bunky po elektrickom spáde. 

Ak vznikne rovnováha, tak pri nej sa prítok Cl- iónov rovná ich úbytku. Membránový 

potenciál, pri ktorom existuje rovnováha, sa volá rovnovážny potenciál, ktorý možno 

vypočítať z Nernstovej rovnice: 

ECl = 
𝑹𝑻

𝑭𝒛
ln 

[𝑪𝒍 𝒊]

[𝑪𝒍 𝒐]
, 

kde  

E – rovnovážny potenciál daného iónu (označovaný aj ako Nernstov potenciál)  

R – všeobecná plynová konštanta (8314,4 mV. C. mol-1. K-1)  
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T – absolútna teplota (pri telesnej teplote 37 °C = 310,15 K)  

z – valencia iónu (Na+ = 1, K+ = 1, Cl- = -1)  

F – Faradayova konštanta (9,64846 . 104 C.mol-1) 

ln – prirodzený logaritmus (ln A = 2,303 log A)  

[Cl]o = koncentrácia chloridových iónov vo vonkajšom prostredí neurónu  

[Cl]i = koncentrácia chloridových iónov vo vnútornom prostredí neurónu 

 ECl = 61,15 . log 
[𝑪𝒍 𝒊]

[𝑪𝒍 𝒐]
, 

(obrátenie pomeru koncentrácií odstráni zápornú valenciu) 

K+ ióny – koncentračný spád je orientovaný smerom von z bunky a elektrický spád 

dovnútra bunky. Vypočítaný EK je vyššií ako hodnota RMP, čo znamená, že existujúcou silou 

udržujúcou zvýšenú koncentráciu K+ iónov v bunke je aktívny transport K+ iónov dovnútra 

bunky Na-K pumpou. 

Na+ ióny – chemický, aj elektrický spád majú rovnaký smer tj. dovnútra bunky, takže 

Na+ ión musí byť z bunky len aktívne transportovaný. 

ECl = -80 mV    EK = -100 mV     ENa = +60 mV    ECa = +130 mV 

 

Membránový potenciál závisí od distribúcie Na+, K+ a Cl- iónov po oboch stranách 

plazmatickej membrány a od permeability membrány pre každý ión. 

Rovnica popisujúca tieto vzťahy je Goldmanova rovnica konštatného poľa (Goldman-

Hodgkin-Katz) 

 

𝑬 =  
𝑹𝑻

𝒛𝑭
∗ 𝐥𝐧

𝑷𝑵𝒂[𝑵𝒂+]𝒐

𝑷𝑵𝒂[𝑵𝒂+]𝒊

+𝑷𝑲[𝑲+]𝒐 + 𝑷𝑪𝒍[𝑪𝒍−]𝒊

+𝑷𝑲[𝑲+]𝒊 + 𝑷𝑪𝒍[𝑪𝒍−]𝒐
 

Napr.: 

Koeficienty priepustnosti P (cm/s) pre bunkovú membránu žabieho kostrového svalu sú: 

PNa
+ = 2x10-8, PK

+ = 2x10-6, PCl
- = 4x10-6 

 

Rovnovážny potenciál (ECa, ENa, ECl, EK) je vypočítaný z Nernstovej rovnice pre danú 

extra- a intracelulárnu iónovú koncentráciu. Elektrochemická hnacia sila pre ión je rozdiel 

medzi rovnovážnym potenciálom (Ei) a membránovým potenciálom (Em) (Ei – Em). Takže 

v pokoji je hnacia sila pre Na+ ióny rozdiel medzi ENa a pokojovým membránovým 

potenciálom Em. Ak ENa je +60 mV a pokojový Em je -80 mV, tak hnacia sila je 140 mV. 

Hnacia sila je algebraickým súčtom difúznej a elektrickej sily (je znázornená dĺžkou a šípkou 
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na schéme, obr. 32). Hnacia sila pre Ca2+ ióny (210 mV) je väčšia ako pre Na+ ióny, avšak pre 

K+ ióny je podstatne menšia (18 mV). Smer čistej elektrochemickej hnacej sily pre Na+ a Ca2+ 

ióny je orientovaný smerom dovnútra bunky, pre K+ ióny von z bunky. Distribúcia Cl- iónov 

je pasívna a určuje ju len membránový potenciál. Ak je bunka v pokoji, tak ECl=Em a nie je 

hnacia sila. Počas depolarizácie AP vzniká veľká hnacia sila pre von orientovaný prúd ICl
- tj. 

vtok Cl- iónov, keďže ICl = gCl (Em - ECl
-). Ináč povedané, silné elektrické pole udržujúce Cl- 

mimo bunky (Cli « Clo) sa stratí, a tak Cl- tečie dovnútra bunky. Vstup Cl- iónov je 

hyperpolarizujúci a vedie k repolarizácii membrány a skončeniu AP. Repolarizácia spôsobuje 

spontánnu inaktiváciu Na+ kanálov a zvýšenie gK. 

 

ICa = gCa  

(Em - ECa) 

 

INa = gNa  

(Em - ENa) 

 

 

ICl = gCl  

(Em - ECl) 

 

IK = gK  

(Em – EK) 
 

Obrázok 32: Schéma elektrochemickej hnacej sily pre ióny Na+, Ca2+, K+, Cl- pri pokojovom membránovom 

potenciáli (RMP) a akčnom potenciáli (AP).  

 

Úloha 7: Vypočítajte rovnovážny alebo membránový potenciál  

Potreby: kalkulačka, papier, písacie potreby 

Príklad 1 

Vypočítajte rovnovážny potenciál pre ión sodíka pri izbovej teplote 20°C, ak Nao= 145mM, 

Nai = 15mM, R = 8,31 J.mol-1.K-1, F = 9,6481.104 C.mol-1 

𝑬 =  
𝑹𝑻

𝒛𝑭
∗ 𝐥𝐧

[𝑵𝒂+]𝒐

[𝑵𝒂+]𝒊
 

Príklad 2  

Vypočítajte rovnovážny potenciál pre ión draslíka pri izbovej teplote 20°C, ak Ko = 4,5 mM, 

Ko = 105 mM, Ki = 150 mM, Ki = 150 mM, R = 8,31 J.mol-1.K-1, F = 9,6481.104 C.mol-1 
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𝑬 =  
𝑹𝑻

𝒛𝑭
∗ 𝐥𝐧

[𝑲+]𝒐

[𝑲+]𝒊
 

Príklad 3 

Vypočítajte rovnovážny potenciál pre ión vápnika pri izbovej teplote 20°C, ak Cao = 2 mM, 

Cai = 0,0001 mM alebo Cai = 0,1 mM, R = 8,31 J.mol-1.K-1, F = 9,6481.104 C.mol-1 

𝑬 =  
𝑹𝑻

𝒛𝑭
∗ 𝐥𝐧

[𝑪𝒂𝟐+]𝒐

[𝑪𝒂𝟐+]𝒊
 

Príklad 4  

Vypočítajte rovnovážny potenciál pre ióny chlóru pri izbovej teplote 20°C, ak Clo = 100 mM, 

Cli = 10 mM alebo Cli = 5 mM, R = 8,31 J.mol-1.K-1, F = 9,6481.104 C.mol-1 

𝑬 =  
𝑹𝑻

𝒛𝑭
∗ 𝐥𝐧

[𝑪𝒍−]𝒊

[𝑪𝒍−]𝒐
 

Príklad 5 

Vypočítajte membránový potenciál podľa Goldmanovej rovnice pre ióny Na- K-Cl/ Na-K/ K-

Cl/ Na-K-Cl ak PNa sa zvýši 25-krát. Ak PNa = 0,03, Nao = 150 mM, Nai = 15 mM, PK = 1;  

Ko = 5 mM, Ki = 140 mM, PCl = 0,1; Clo = 150 mM, Cli = 15 mM 

𝑬 =  
𝑹𝑻

𝒛𝑭
∗ 𝐥𝐧

𝑷𝑵𝒂[𝑵𝒂+]𝒐

𝑷𝑵𝒂[𝑵𝒂+]𝒊

+𝑷𝑲[𝑲+]𝒐 + 𝑷𝑪𝒍[𝑪𝒍−]𝒊

+𝑷𝑲[𝑲+]𝒊 + 𝑷𝑪𝒍[𝑪𝒍−]𝒐
 

Otázky 

1. Ako vzniká membránový potenciál? 

2. Aké vlastnosti má membrána nervovej bunky? 

3. Aký význam má zmena koncentrácie iónov v intracelulárnom a extracelulárnom 

prostredí? 

 

Úloha 8: Akčný potenciál izolovaného nervu (demonštračná alebo virtuálna úloha) 

Akčný potenciál (AP) je krátka reverzibilná zmena transmembránového potenciálu z -

70 mV na +30 mV a späť na -70 mV. Je to signál, ktorý vzniká v nervovej bunke a šíri sa ňou. 

Základom akčného potenciálu je selektívne smerovaný pohyb iónov cez štruktúry 

v bunkovej membráne. Transport iónov von a dovnútra bunky regulujú iónové kanály, ktoré 

sú pomenované podľa iónov, ktoré transportujú a môžu byť riadené napr. transmembránovým 

napätím. Na+ kanály prepúšťajú Na+ ióny a zodpovedajú za depolarizáciu membrány a za 
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vzostupnú hranu akčného potenciálu. K+ kanály sú vodivé pre ióny K+ a predstavujú 

repolarizačnú fázu akčného potenciálu a obnovu pokojového membránového potenciálu. 

Napätím riadené kanály existujú v 3 funkčných stavoch: v pokojovom - kanály 

membrány sú zatvorené, aktivovanom – otvárajú sa krátkou depolarizáciou, inaktivovanom – 

kanál sa uzatvára pohybom vnútrokanálového bočného reťazca bielkoviny tvoriacej kanál. Po 

obnovení pokojového potenciálu sa kanály vracujú do pokojového stavu a sú dostupné pre 

ďalšiu aktiváciu. Trvanie tejto refraktérnej periódy závisí od rýchlosti obnovy funkcie kanálu 

z inaktivácie. Niektoré látky sa viažu na kanál v rôznych funkčných stavoch, čím redukujú 

vznik akčného potenciálu („use-dependent blok“). Blokujúci účinok iných látok sa potencuje 

zvyšujúcou depolarizáciou membrány – „voltage dependence“. 

Sodíkové kanály otvárané napätím majú dvojo vrátok („gate“) – aktivačné (z vonkajšej strany 

membrány) a inaktivačné (z vnútornej strany membrány). Počas depolarizácie sa rýchlo 

otvárajú aktivačné vrátka a inaktivačné vrátka sa zatvárajú pomalšie. Iónový prúd tečie, keď 

sú otvorené obe vrátka a kanál je otvorený. Vtok katiónov sodíka znižuje transmembránový 

potenciál, až vznikne prestrelenie („overshoot“) tj. otočenie polarity membrány, ktorá 

dosiahne hodnotu +30mV. Po prekročení hodnoty potenciálu 0 mV sodíkový vstup klesá, 

permeabilita membrány pre sodík sa znižuje a otvárajú sa napätím regulované vrátka 

draslíkových kanálov, ktorými unikajú draslíkové ióny z bunky po elektrochemickom 

gradiente. Následne sa transmembránový potenciál stáva menej pozitívny, začína fáza 

repolarizácie a membránový potenciál sa vracia k pokojovým hodnotám. Keďže draslíkové 

vrátka sú pomalé, pretrváva zvýšená permeabilita pre draslík a vzniká následná 

hyperpolarizácia, ako krátky mierny pokles potenciálu po hrotovom akčnom potenciály. Hoci 

repolarizácia obnoví pokojové elektrické podmienky, rozdelenie iónov po oboch stranách 

membrány obnoví a dokončí sodíkovo-draslíková pumpa.  

 Akčný potenciál predstavuje neuronálny signál, ktorý sa šíri pozdĺž axóna konštantnou 

rýchlosťou, od miesta vzniku, na perifériu. Šírenie impulzu myelinizovaným vláknom sa 

uskutočňuje skokovite (saltatórne) lokálnymi prúdovými kľučkami. Propagácia akčného 

potenciálu nemyelinizovaným vláknom sa uskutočňuje kontinuálne. 



   72 

 

Spinálny periférny sedací nerv (obr. 33) pozostáva z dvoch alebo viacerých spinálnych 

nervov, ktoré sú rozpoznateľné ako separátne zväzky vlákien. Každý zo zväzkov pozostáva z 

jednotlivých nervových vlákien, senzorických (aferentné) a motorických (eferentné), teda je 

zmiešaným nervom.  

 

Obrázok 33: Schéma štruktúry periférneho sedacieho nervu potkana. Nerv je obalený tenkou vrstvou epineuria, 

zväzky vláken perineuriom a tenký väzivový obal okolo myelínu predstavuje endoneurium – endoneurálny kanál.  

 

Jednotlivé vlákna vo zväzkoch majú rozličný priemer, stupeň myelinizácie, prah 

excitácie, rýchlosť vedenia (obr. 34).  

 

Typ vlákna Funkcia Priemer vlákna (µm) Rýchlosť vedenia akčného 

potenciálu (m/s) 

 
A α propriocepcia 12 - 20 70 - 120 

    β dotyk, tlak 5 -12 30 - 70 

    ϒ svalové vretienka 3 - 6 15 - 30 

    δ bolesť, teplota, dotyk 2 - 5 12 - 30 

B pregangliové autonómne ˂ 3 3 - 15 

C zadné korene 

sympatiku 

bolesť viscerálna, reflex 

postgangliové  sympatikové 

0,4 – 1,2 

0,3 – 1,3 

0, 5 – 2 

0,7-2,3 

 

Obrázok 34: Typy nervových vlákien v živočíšnom nerve. 

 

Zaznamenaný zložený akčný potenciál (AP) z periférneho nervu je výsledkom aktivity 

zaznamenanej zo všetkých vlákien, ktoré tvoria nerv, teda z akčných potenciálov jednotlivých 

vlákien. Elektrická stimulácia nervu spôsobuje vznik zloženého bifázického akčného 

nervového potenciálu. Bifázický AP je výsledkom prechodu impulzu cez 2 povrchové 

elektródy opačnej polarity. Vytvorená vlna depolarizácie je vedená ku 2 záznamovým 

elektródam. Keď vlna prejde pod prvou elektródou, lúč na osciloskope je vychýlený smerom 

hore. Vráti sa na izoelektrickú čiaru, ak vlna depolarizácie prejde medzi záznamovými 

Obrázok 57 adaptovaný z GANONG, W. F. Přehled lékařské fyziologie. 20. vyd. Praha: Galén, 2005. 
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elektródami. Ak prejde cez druhú elektródu, odchýli sa v opačnom smere. Trvanie 

izoelektrického intervalu je závislé od vzdialenosti medzi oboma elektródami. Ak je nerv 

prerušený medzi 2 elektródami, napr. mechanicky stlačený peánom alebo pinzetou, vlna 

depolarizácie nedosiahne druhú elektródu a získame priebeh monofázického akčného 

potenciálu.  

Rýchlosť, s akou sedací nerv vedie zložený nervový AP po jeho dĺžke, môže byť 

určená meraním času, za ktorý prejde AP určitú dĺžku. Ak je negatívna stimulujúca elektróda 

daná v určitej vzdialenosti (d mm) od pozitívnej záznamovej elektródy, oneskorenie (t ms) AP 

dáva čas potrebný na vedenie AP cez určitú vzdialenosť. Oneskorenie je časom od 

stimulačného artefaktu po štart AP. Rýchlosť (v mm/ms) môže byť potom počítaná 

z nasledujúcej rovnice:  

v = d/t  

kde, v – rýchlosť vedenia, d – vzdialenosť medzi dvoma pármi elekród (m), t – čas medzi 

artefaktom a začiatkom biologickej odpovede (ms). Rýchlosť šírenia impulzu ovplyvňuje 

priemer axóna a prítomnosť myelínovej pošvy. Šírenie akčného potenciálu periférnym 

nervom je možné ovplyvniť rôznymi faktormi, napríklad znížením teploty, hypoxiou, 

podaním látok inhibujúcich vznik a šírenie AP. 

 

Cieľ 

 demonštrácia vedenia akčného potenciálu sedacím nervom potkana 

 určenie rýchlosti vedenia nervom alebo skupinami vlákien  

 účinok alkoholu na vznik a šírenie akčného potenciálu sedacím nervom potkana 

 

Princíp 

Na osciloskope pozorujeme AP zmiešaného nervu (n. ischiadicus) vyvolaný dráždením 

nervu elektrickými podnetmi rôznej intenzity a trvania. Pozorovaný potenciál predstavuje 

súhrn potenciálov jednotlivých vláken nervu. Pri dostatočnej vzdialenosti dráždiacich 

a záznamových elektród možno na elektroneurograme rozlíšiť niekoľko za sebou 

nasledujúcich vĺn, ktoré odpovedajú AP skupín vláken s rôznou rýchlosťou vedenia. 

 

Potreby  

Potkan, preparačný stôl a nástroje, fyziologický roztok, tienená vlhká komôrka s Pt 

elektródami, stimulátor, pamäťový osciloskop (obr. 35). 
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Obrázok 35: Schéma usporiadania prístrojov na stimuláciu a registráciu akčného potenciálu sedacieho nervu 

potkana. Pohľad na izolovaný nerv a detail na skupinu vlákien (axónov). 

 

Postup 

Dno komôrky a elektródy pokryte vatou namočenou do fyziologického roztoku, 

prekontrolujte, či vlákna vaty alebo kvapky roztoku netvoria skrat medzi elektródami, 

prípadne medzi elektródami a dnom komôrky. Po preštudovaní návodu zapojte osciloskop. 

K dráždeniu nervu použite stimulátor, ktorý spojte so synchronizačnou svorkou osciloskopu.  

Preparácia nervu. Potkana v celkovej anestézii fixujeme na podložku dole bruškom. 

Po odstránení kože z dolnej končatiny uvoľníme n. ischiadicus v oblasti stehna. Prestrihneme 

distálny koniec n. tibialis tesne nad talocrurálnym kĺbom a uvoľňujeme proximálnym smerom 

až ku chrbtici. Izolovaný nerv položíme do misky do Krebsovho-Henseleitovho živného 

roztoku a na oba konce naložíme ligatúru. Uchopíme za ligatúru, položíme na elektródy tak, 

že proximálny koniec leží na elektródach dráždiacich, distálny na zapisovacích. Zapojte 

zosilňovač a stimulátor (frekvencie 20/s, trvanie impulzu 1ms, výstupné svorky 0 – 2 V). 
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Nastavte jas, šírku časovej základne na osciloskope pri maximálnom zosilnení. Ak je stopa 

príliš rušená sieťou, skontrolujte zapojenie a uzemnenie prístrojov, prípadne uloženie nervu 

na elektródach. 

Stimulačný artefakt. Pri vypojenom výstupe stimulátora možno na začiatku stopy 

pozorovať kmity stimulačného artefaktu. Vzniká tak, že impulz zo stimulátora sa dostáva 

priamo rôznymi väzbami na vstup zosilňovača pred vlastnou odpoveďou nervu. Udáva na 

zázname okamih podráždenia a umožňuje tak určiť dobu oneskorenia (latencie). Príliš veľký 

artefakt však môže zakryť, prípadne stimulovať vlastnú odpoveď nervu, preto sa ho snažíme 

obmedziť na minimum. Šírka artefaktu sa mení súhlasne so zmenou šírky impulzu, nemizne 

pri poškodení nervu medzi elektródami.  

Pretože samostatné vlákna v sedacom nerve budú mať rozličné rýchlosti vedenia, 

zaznamenaný zložený AP v tvare vlny reprezentuje jednoduchú distribúciu rýchlosti vedenia 

týchto vláken (obr. 36). Oneskorenie AP je časový interval medzi stimulačným artefaktom 

a odpoveďou najrýchlejšie vedúcich vláken, ktoré vedú AP cez vzdialenosť (d). Čas zistený 

na konci AP je časom najpomalších vláken a čas do dosiahnutia vrcholu amplitúdy 

predstavuje stredný čas. 

Nastavte výstup stimulátora na prahovú hodnotu stimulácie, t. j. objavenie sa prvej vlny 

AP na obrazovke osciloskopu, maximálnu hodnotu stimulácie, t. j. objavenie sa hrotového 

AP, amplitúda ktorého sa už nezvyšuje ani pri zvyšujúcom sa podnete. Ak dostanete 

odpoveď, zariaďte polohu lúča, zosilnenie a rýchlosť tak, aby maximálna odpoveď nervu bola 

umiestnená približne v strede obrazovky. Pri maximálnom zosilnení určite prah najrýchlejšej 

odpovede pri impulze 0,2 ms a pri rôznych dĺžkach impulzu sledujte závislosť prahu od 

trvania podnetu. Pozorujte maximálnu odpoveď (neprekročiť 10 V) pri pomalej časovej 

základni 0,2 ms. Pokúste sa vyhľadať odpoveď vlákien typu C. Stlačte nerv pinzetou medzi 

záznamovými elektródami a pozorujte zmenu potenciálu z bifázického na monofázický. 
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Výsledky 

 

 

 

Obrázok 36: Záznam priebehu vlny/vĺn AP (dolná stopa) sedacieho nervu potkana po elektrickej stimulácii 

pravouhlým elektrickým impulzom (horná stopa), A – kontrolný záznam. Po podaní alkoholu sa znižuje 

amplitúda zloženého akčného potenciálu, až postupne vymizne, B – 18 s po podaní alkoholu. 

 

Úlohy 

1. Zaznamenajte prahové napätie najrýchlejších vlákien pri trvaní impulzu 0,2 ms, a 1 ms, 

zakreslite AP A vlákien pri stimulácii pravouhlým elektrickým impulzom 0,2 ms, 3 – 5 

V. 

2. Nakreslite tvar AP pred a po stlačení nervu medzi záznamovými elektródami. 

3. Nakreslite elektroneurogram aj pri najpomalšej rýchlosti časovej základne, 

maximálnom zosilnení a impulze 1 ms. Označte vlny prislúchajúce rôznym skupinám 

axónov. 

A 

B 
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4. Vypočítajte rýchlosť vedenia elektrického impulzu periférnym nervom, ak vzdialenosť 

medzi pármi elektród je 8 cm, vrchol amplitúdy kmitu bol dosiahnutý za 0,5 ms; 1 ms; 5 

ms; 10 ms. 

5. Aktívnu odpoveď nervu verifikujeme reakciou axónov na podanie látok blokujúcich 

vznik a šírenie AP nervom, napr. alkoholom. 

Otázky 

1. Vysvetlite vzťah medzi zvyšujúcim stimulujúcim napätím a amplitúdou odpovede na 

izolovanom periférnom sedacom nerve. 

2. Ako sa bude tento vzťah líšiť od experimentu vykonanom na samostatnom nervovom 

vlákne (axóne)? 

3. Ktoré faktory ovplyvňujú rýchlosť vedenia impulzu nervovým vláknom? 

4. Popíšte charakter vedenia AP myelinizovaným a nemyelinizovaným axónom. 

5. Aká zmena amplitúdy a rýchlosti vedenia AP nervom nastane po aplikácii alkoholu? 
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7 Reflex 

 

Reflex je špecifická vrodená alebo získaná odpoveď organizmu na určitý podnet, ktorá 

je sprostredkovaná nervovým systémom. Reflex je základnou funkčnou jednotkou nervovej 

sústavy. Cesta sprostredkujúca reflex sa nazýva reflexný oblúk. Reflexný oblúk sa skladá z 

piatich častí: receptor – aferentná nervová dráha – reflexné centrum – eferentná nervová 

dráha – efektor (obr. 37).  

 

Obrázok 37: Somatický reflexný oblúk, 1 – receptor, 2 – dostredivá dráha, 3 – synapsia, 4 – odstredivá dráha, 5 

– efektor. 

Podnet z vonkajšieho alebo vnútorného prostredia podráždi receptory, ktoré ho 

premenia na elektrický signál (akčný potenciál), ten sa prenesie do integračného centra 

(miecha, mozog) aferentnou (dostredivou) nervovou dráhou. Integračné centrum spracuje 

signály z jedného alebo viacerých receptorov alebo aj z neurónov zo supraspinálnych centier a 

vytvorenú odpoveď vysiela k efektorom (výkonným orgánom) cez eferentnú (odstredivú) 

dráhu. Ako receptor vystupujú receptory kože, svalov, orgánov a zmyslov. Ako efektor 

vystupuje pri motorických reflexoch kostrové svalstvo, pri viscerálnych reflexoch hladká 

svalovina, myokard alebo žľazové tkanivo. 

Najjednoduchší príklad úplného reflexného oblúka je monosynaptický proprioceptívny 

reflex. Monosynaptický reflex má jednoduchý reflexný oblúk, ktorý tvoria dva neuróny 

prepojené synapsiou. V receptore – svalovom vretienku – sa natiahnutím aktivuje reflexný 

oblúk. Impulz z vretienka sa šíri dostredivým (aferentným) vláknom do reflexného centra.  

V centre sa vzruch z axónu dostredivého neurónu šíri cez centrálne synaptické spojenie na 

druhý neurón – motoneurón. Axóny α-motoneurónov tvoria odstredivé vlákna a inervujú 

kostrový sval, ktorý sa stáva výkonným orgánom. Monosynaptické reflexy sa vyznačujú tým, 

že receptor (svalové vretienka) i efektor (svalové priečne pruhované vlákna) sú súčasťou toho 
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istého orgánu, teda napr. homonymného kostrového svalu. Ich funkciou je udržať konštantnú 

(relaxovanú) dĺžku svalu. Monosynaptické reflexy sa tiež označujú ako proprioceptívne alebo 

myotatické reflexy. Najznámejším šlachovosvalovým reflexom je patelárny reflex (napnutie 

m. quadriceps femoris úderom kladivka na jeho šľachu v oblasti kolena) (obr. 38). 

 

Obrázok 38: Patelárny reflex (šľachový reflex). 

V súčasnosti sa reflexy najčastejšie delia podľa počtu neurónov a tým aj počtom 

synaptických spojení na monosynaptické a polysynaptické (somatické a vegetatívne) reflexy.  

Disynaptický reflexný oblúk je charakterizovaný zaradením jedného miešneho interneurónu, 

ktorý sa pripája inhibičnou synapsou na motoneurón antagonistov. Príkladom môže byť 

reflexná dráha napínacieho reflexu v lakťovom kĺbe s flexorovými motoneurónmi (flexia m. 

biceps brachii) a recipročná inhibícia svalových antagonistov extenzorovými motoneurónmi 

(inhibícia m. triceps brachii).  

Reflexné oblúky s viacerými interneurónmi (2 – 3, ale môže ich byť aj viac) sa nazývajú 

polysynaptické. Receptory a efektory sa nenachádzajú v jednom orgáne, ale v dvoch 

orgánoch, napr. receptory sú v koži a efektormi sú extrafuzálne vlákna kostrových svalov. 

Príkladom polysynaptických motorických reflexov je flexorový reflex a skrížený extenzorový 

reflex. Podráždenie nociceptorov sa prenesie aferentnými vlaknami skupiny III a IV (Aδ a C) 

cez reťazec interneurónov, ktoré stimulujú motoneuróny flexorov na rovnakej strane tela 

a druhostranné motoneuróny extenzorov a tlmia odpovedajúce motoneuróny antagonistických 

svalových skupín. Výsledkom môže byť rýchle odtiahnutie končatiny z nebezpečnej oblasti. 

miecha predný koreň 

motorický nerv 

 (eferentný) 

zadný koreň 
štvorhlavý sval 
 stehenný 

jabĺčko 

pohyb nohy 

stehenná kosť 

        senzorický nerv 

         (aferentný) 
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7.1 Klasifikácia reflexov 

 

Uskutočňuje sa podľa 

 receptorov – interoceptívne (visceroceptívne) reflexy (receptory vnútorného prostredia), 

exteroceptívne reflexy (receptory vonkajšieho prostredia), proprioceptívne reflexy 

(receptory v pohybovej sústave)  

 riadiaceho centra – centrálne (mozgové, miechové), periférne (axónové, gangliové) 

 efektorov – somatické reflexy, autonómne (viscerálne) reflexy 

 vzniku počas života – nepodmienené (vrodené), (stereotypné a špecifické: určitý podnet 

vyvoláva len určitú odpoveď), uskutočňujú sa prostredníctvom miechy a nižších 

mozgových centier); podmienené (získané) vypracujú sa tvorbou dočasných spojov 

v mozgovej kôre, vznikajú podmieňovaním, sú typom učenia. 

Osobitnou skupinou sú novorodenecké reflexy, napr. sací, hľadací, úchopový, chôdzový 

automatizmus, šijové reflexy, Babinského reflex a ďalšie, ktoré miznú u novorodenca 

v rôznych časových obdobiach po narodení a vytvárajú obraz o dozrievaní nervovej sústavy 

alebo o poškodení centrálnej nervovej sústavy a pohybového systému.  

 

7.1.1 Klasifikácia receptorov 

Celkový počet známych receptorov v ľudskom tele je okolo 30. Je možné ich triediť 

podľa viacerých kritérií. Najčastejšie je triedenie podľa spôsobu dráždenia a podľa funkcie. 

Podľa povahy podnetu, ktorý ich dráždi, sa rozdeľujú na: 

o mechanoreceptory – dráždené napr. dotykom, tlakom, vibráciou 

o  chemoreceptory – čuchové a chuťové receptory, receptory monitorujúce pO2 

a pCO2 

o termoreceptory – tepelné a chladové receptory 

o fotoreceptory – tyčinky a čapíky sietnice 

o nociceptory – vnímanie bolesti – voľné nervové zakončenie 

Podľa funkčného kritéria receptory delíme na:  

o telereceptory – zrakové, sluchové, čuchové  

o exteroreceptory – receptory v koži, podkoží, slizniciach (tlakové, dotykové, tepelné, 

chladové)  
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o proprioreceptory – receptory vo svalových vretienkach, v šľachách, v kĺbových 

púzdrach – umožňujú vnímať polohu tela, pokojovú dĺžku svalov, vzpriamenú polohu 

tela 

o interoreceptory – visceroreceptory (útrobné receptory) v stenách dutých orgánov 

(napr. v močovom mechúre, tráviacom trakte sú časťou – evakuačných reflexov 

močenie, vyprázdnenie stolice) 

 

V klinickej praxi pri bežnom vyšetrovaní mobility sa reflexy delia na: 

o myotatické reflexy, napínacie – šľachové a tzv. okosticové. Podnetom je predĺženie 

šľachy a jej svalu, ktoré sa dosiahne klopnutím reflexného kladivka na Golgiho 

šľachové teliesko (šľachu) alebo na kosť, na ktorú sa šľacha upína. 

o kožné a slizničné reflexy, ktoré sa vyvolávajú podráždením exteroreceptorov v koži 

ostrým predmetom, napr. špendlíkom alebo podráždením dotykom, napr. kúskom vaty 

o elementárne posturálne reflexy, ktoré sa vyvolávajú pasívnym približovaním úponov 

svalu, čím sa podráždia proprioreceptory uložené vo svale 

o kĺbové reflexy, ktoré sa vyvolávajú napínaním kĺbového púzdra, patria 

k proprioceptívnym reflexom. 

V medicíne, predovšetkým v neurológii, je vyšetrenie reflexov súčasťou určenia 

„neurologického statusu“ a má diagnostický význam. Princípom vyšetrovania je 

vyhodnotenie efektorovej odozvy na špecifický podnet. Reflexy rozdeľujeme na: 

o fyziologické, prítomné v normálnych podmienkach u priemerne zdravého jedinca 

o patologické, ktoré sa zjavujú pri určitých poruchách nervového systému. Ako 

patologické reflexy v širšom zmysle slova možno pokladať aj patologické zmeny 

reflexov fyziologicky prítomných. 

Úloha 9: Vyšetrenie vybraných reflexov na horných končatinách 

Cieľ 

 výbavnosť vybraných reflexov, ktoré sa prejavujú kontrakciou, relaxáciou, flexiou, 

extenziou svalov, addukciou alebo abdukciou končatín alebo inou reakciou.  

 zistenie vzťahu reflexov k periférnym nervom a miešnym segmentom. Chýbanie, 

potlačenie reflexov, či zvýšená výbavnosť, ale aj ďalšie zmeny, môžu byť príznakom 

patologických zmien v nervovom alebo v pohybovom systéme. 
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Obrázok 39: Pomôcky potrebné na vyšetrenie reflexov - neurologické kladivko, štetec.  

 

Potreby 

K neurologickému vyšetreniu potrebujeme dobrovoľníka, kladivko, štetec (obr. 39). 

Bicipitálny reflex 

Vyvoláva sa úderom kladivka na šľachu m. biceps brachii (dvojhlavý sval ramena) 

priamo alebo cez palec vyšetrujúceho. Predlaktie je v semiflexii (polovičné ohnutie ruky) 

relaxované, položené na bruchu ležiaceho pacienta alebo na dlani a predlaktí vyšetrujúceho 

(ak sedí). Odpoveďou je flexia v lakti. Je to šľachový reflex (obr. 40). 

 

Obrázok 40: Miesto aplikácie podnetu na bicipitálny reflex. 

Tricipitálny reflex 
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Vyvoláva sa úderom kladívka na šľachu m. triceps brachii (trojhlavý sval) nad 

olekranom (lakťový výbežok). Predlaktie je flektované (zohnuté) asi v 90º uhle. Odpoveďou 

je extenzia (natiahnutie) v lakti. Je to šľachový reflex (obr. 41). 

 

Obrázok 41: Miesto aplikácie podnetu na tricipitálny reflex. 

Styloradiálny reflex 

Vyvoláva sa úderom na processus styloideus radii (tŕňový výbežok kosti vretennej). 

Predlaktie je v semiflexii. Odpoveďou je flexia v lakti. Efektorom je m. brachioradialis a m. 

biceps. Je to okosticový reflex. 

Reflex flexorov prstov 

Vyvoláva sa poklepom na šľachy flexorov prstov na dlaňovú časť zápästia. Odpoveďou 

je flexia prstov ruky. Je to šľachový reflex. 

Mayerov reflex 

Vyvoláva sa tak, že vyšetrovaný položí dlaň svojej ruky do dlane vyšetrujúceho. Ten 

svojím palcom tlačí prvú falangu (článok) 3. prsta do maximálnej flexie. Dochádza k opozícii 

palca so súčasnou addukciou (pohyb končatiny) k strednej línii tela. Je to kĺbový reflex. 

Úloha 10: Vyšetrenie vybraných reflexov na dolných končatinách 

Patelárny reflex  

Vyšetrovanie poležiačky: dolné končatiny sú v semiflexii v kolene. Vyšetrujúci ich pod 

kolenom zľahka nadvihuje a reflex sa vyvoláva klepnutím na ligamentum patellae (väz 

jabĺčka), teda medzi jabĺčko a na svalový úpon na tibii (píšťale).  
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V sediacej polohe je noha opretá celým chodidlom o podložku. Reflex sa dá vyvolať i v 

sede na voľne visiacej končatine. Odpoveďou je sťah m. quadriceps (štvorhlavý sval). Ak sa 

reflex nepodarí vybaviť týmto spôsobom, používa sa zosilňovací manéver podľa Jendrassika: 

pacient zaklesne prsty obidvoch rúk a potom ich silne ťahá od seba. Ďalší spôsob je tlak 

špičky nohy do rúk vyšetrujúceho a počas tlaku vyvolanie reflexu poklepom kladivka na 

šľachu. Účelom týchto zosilňovacích manévrov je dosiahnuť ľahké tonické napätie svalu, 

ktoré je optimálne na vyvolanie reflexu (obr. 42). 

 

 

 

 

Obrázok 42: Miesto aplikácie podnetu na 

patelárny reflex. 

Reflex Achillovej šľachy 

Vyšetrovanie vľahu na chrbte: dolná končatina je ľahko flektovaná v kolene a rotovaná 

navonok. Noha sa uchopí za priehlavok, mierne sa tlačí do flexie a v tejto polohe klopnutím 

kladivka na Achillovu šľachu sa vyvolá reflex. Odpoveďou je flexia chodidla. Iný spôsobje v 

kľačiacej polohe na mäkkej podložke (napr. na posteli) alebo na stoličke tak, že nohy 

prečnievajú cez okraj podložky. Reflex možno ďalej urobiť aj na sediacom pacientovi, noha 

je položená na podlahe, pod chodidlo sa vsunie ruka tak, aby päta zostala opretá o podlahu a v 

tejto polohe vyvolávame reflex (obr. 43). 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 43: Miesto aplikácie podnetu na reflex Achillovej šľachy. 
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Kremasterový reflex  

Vyvoláva sa u mužov ostrým podráždením kože mediálnej plochy stehna tak, že špička 

sa ťahá proximálným smerom. Odpoveďou je kontrakcia zdvíhača semeníka (m. cremaster) a 

zdvihnutie semeníka na rovnakej strane. 

Úloha 11: Vyšetrenie vybraných reflexov na bruchu 

Brušné reflexy sú senzitívne reflexy kožné. Vyšetrujú sa výhradne v ľahu, s 

poloohnutými dolnými končatinami v bedrovom a kolennom kĺbe, pričom je výhodné, keď 

vyšetrovaný má zatvorené oči. Pacient má pokojne a zhlboka dýchať, najvhodnejšie je 

vyšetrovanie na konci výdychu (expíria). Vyšetruje sa: 

 reflex epigastrický – horný brušný reflex 

 reflex mezogastrický – stredný brušný reflex 

 reflex hypogastrický – dolný brušný reflex 

Reflex sa vyvoláva podráždením kože štetcom alebo ostrým predmetom – špendlíkom 

(násada neurologického kladivka) – smerom k pupku striedavo vpravo i vľavo. Odpoveďou je 

kontrakcia brušných svalov príslušnej dráždenej strany. 

Vo fyziologických podmienkach sú brušné reflexy živé. Jedine pri ochabnutých 

brušných stenách (viac pôrodov, operácie, obezita, staroba) môžu byť znížené alebo 

neprítomné. (Neprítomnosť týchto reflexov nie je možné hodnotiť ako patologický prejav) 

(obr. 44). 

 

Obrázok 44: Miesto aplikácie podnetu na brušné reflexy. 

 

Úloha 12: Okulokardiálny reflex 
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V klinickej praxi sa používa okulokardiálny reflex (reflex Dagnini-Ashner) na 

hodnotenie excitability autonómneho nervového systému (ANS). Srdcovú činnosť reguluje 

parasympatikový ANS (X. hlavový nerv, n. vagus), ktorý inhibuje srdcovú činnosť tak, že 

neurotransmiter acetylcholín potláča vodivosť kardiomyocytov pre Na+ ióny. Naproti tomu 

sympatikový ANS (nn. cardiaci, Th1-3) pôsobí tak, že neurotransmiter noradrenalín zvyšuje 

vodivosť membrány pre Na+ ióny.  

Tlak na očné gule dráždi mechanoreceptory oka a očnice, zvýši sa tlak a ťah 

okohybných svalov. Podráždenie sa prenáša vláknami n. trigeminus (trojklaný nerv) 

aferentnou dráhou do kardioinhibičného centra a vláknami n. vagus (blúdivý nerv) eferentnou 

dráhou k efektoru, ktorým je srdce. Reflexnou reakciou na zatlačenie očných gúľ je tlmiaci 

(depresorický) efekt na frekvenciu srdca a dýchania. Tento jav sa označuje ako 

okulokardiálny reflex. 

Potreby 

K vyšetreniu reflexov ANS (úlohy 12 – 14) potrebujeme: dobrovoľníka, digitálny 

tlakomer, baterku, nádobu so studenou vodou, nosový sprej.  

 

Obrázok 45: Miesto aplikácie podnetu na okulokardiálny reflex. 

Postup 

V úlohe vyvoláme kardiovaskulárny reflex dráždením trigeminálneho zakončenia (obr. 

45). Stimuláciu vykonáme miernym tlakom palcami oboch rúk, priloženými na obidve očné 

gule (tlak, ktorý nevyvoláva bolestivé pocity a reakcie). Pomocou digitálneho manometra 

môžeme monitorovať zmeny pulzovej frekvencie, ktoré korešpondujú so srdcovou 
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frekvenciou a zmeny krvného tlaku. Zisťujeme, že sa spomaľuje frekvencia srdca o 5-15 

pulzov/min. Súčasne dochádza aj k miernemu poklesu krvného tlaku – asi o 4 mmHg. 

Úloha 13: Nepodmienený reflex zreničky – pupilárny reflex a reakcia na konvergenciu 

Otvor v dúhovke oka, ktorým prechádza svetlo je zrenička (zornica, pupilla). Zúženie 

(mióza) alebo rozšírenie zreničky (mydriáza) má nasledujúci význam: reguluje množstvo 

svetla vstupujúceho do oka (funguje ako clona), zvyšuje hĺbku ostrosti, podieľa sa na korekcii 

optického aparátu, uľahčuje odtok komorovej vody. 

Zúženie alebo rozšírenie zreničky je riadené neuronálnou dráhou, ktorá začína v sietnici 

a pokračuje vláknami n. opticus. Z tractus opticus sa oddeľujú niektoré vlákna a pokračujú do 

area praetectalis stredného mozgu (centrum pupilárneho reflexu) a ako vlákna autonómneho 

nervového systému (ANS) smerom k m. sphincter (zvierač) a m. dilatator (otvárač) pupillae.  

Šírku zreničky ovplyvňuje nielen svetelný tok prichádzajúci do oka, ale i mnohé 

psychické a emočné stavy napríklad strach, prekvapenie. Zvierač zreničky je inervovaný 

parasympatikovými nervami (neurotransmiter acetylcholín) a otvárač je inervovaný 

sympatikovými vláknami (neurotransmiter noradrenalín) (obr. 46). 

 

Obrázok 46: Kontrakcia svaloviny zvierača zreničky. 

Mióza a mydriáza sú nepodmienené reflexné reakcie, ktoré môžeme vyvolať zmenou 

osvetlenia alebo pohľadom na blízko ležiaci predmet. Príčinou miotickej reakcie zreničiek na 

osvetlenie je šírenie signálu o zmene osvitu do centra pupilárneho svetelného reflexu (area 

praetectalis). Pri pohľade do blízka dochádza k miotickej reakcii zreničiek, ktorá sprevádza 

akomodáciu a konvergenciu. 
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Úloha 14: Chladový reflex 

Úloha je zameraná na funkciu autonómneho reflexného oblúka (obr. 47). V závislosti 

od lokalizácie receptorov vedú aferentné vlákna podnety z receptorov slizníc alebo kože do 

centra a eferentné vlákna prenášajú reflexnú odpoveď hladkej svaloviny, činnosť srdca 

a žliaz. Ako receptory môžu vystupovať voľné zakončenia n. trigeminus v nosnej sliznici, 

ktoré reagujú na aplikáciu chladnej vody na sliznicu nosa alebo chladové receptory na koži 

predlaktia. Pokles teploty tkaniva vyvoláva vazokonstrikciu. 

 

Obrázok 47: Schematický nákres viscerálneho reflexného oblúka. 

Podráždením receptorov chladu sa aktivuje sympatikový nervový systém a vyvolá sa 

vazokonstrikcia v koži, najmä akrálnych častiach horných aj dolných končatín. Následne 

poklesne systémový krvný tlak. 

Otázky 

1. Čo je to reflex – definícia a klasifikácia reflexov.  

2. Popíšte a charakterizujte reflexný oblúk somatický a viscerálny, uveďte príklady. 

3. Uveďte klasifikáciu receptorov. 

4. Uveďte príklady reflexov na horných a dolných končatinách, na bruchu. 

5. Aký význam má vyšetrovanie reflexov? 
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8 Tkanivo svalové 

 

Svalové tkanivo je zložené z buniek – myocytov, ktoré majú pretiahly valcovitý tvar 

alebo tvar vretenovitý. Základnou vlastnosťou svalovej bunky je stiahnuteľnosť – schopnosť 

sa skrátiť (kontraktilita), ktorú zabezpečujú kontraktilné bielkoviny a premena chemickej 

energie ATP na energiu mechanickú. Mechanická práca je sprevádzaná tvorbou tepla. Ďalšou 

vlastnosťou svalových buniek je dráždivosť (excitabilita), roztiahnuteľnosť (extenzibilita) a 

pružnosť (elasticita). 

V ľudskom organizme nachádzame tri typy svalového tkaniva:  

 kostrové (priečne pruhované) 

 srdcové  

 hladké 

Tkanivo priečne pruhované svalové je súčasťou kostrových svalov, ktoré zabezpečujú 

pohyb, postoj organizmu a chránia vnútorné orgány. Kontrahuje sa rýchlo, je adaptabilné, 

unaviteľné a vôľou ovládané. Srdcové tkanivo predstavuje v myokarde funkčnú sieť a tvorí 

steny srdcových dutín. Kontrahuje sa pomalšie ako kostrové tkanivo, je neunaviteľné a 

neovládateľné vôľou. Rytmické kontrakcie sú vyvolané spontánnou aktivitou tzv. 

„pacemaker-ových“ buniek a kontrolované nervovým systémom. Hladké tkanivo tvorí stenu 

cievneho systému a stenu dutých orgánov tráviaceho traktu, respiračného systému, 

vylučovacieho a reprodukčného systému a ďalších. Kontrahuje sa pomaly, v podstate bez 

únavy, kontrakcia môže pretrvávať, je vôľou neovládateľné. Môže plniť aj funkciu chlopní a 

regulovať pasáž v dutých orgánoch. 

 

8.1. Kostrový (priečne pruhovaný) sval 

Základnou kontraktilnou jednotkou je svalová bunka (myocyt) – svalové vlákno. 

Jednotlivé bunky sú veľmi dlhé, usporiadané jednotlivo a paralelne, cylindrického tvaru s 

množstvom jadier. Kontraktilný aparát vytvára dojem priečneho pruhovania (obr. 48). 
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Obrázok 48: Mikroskopický vzhľad tkaniva kostrového svalu. 

 

8.1.1 Štruktúra a funkcia priečne pruhovaného tkaniva 

Štruktúra priečne pruhovanej svalovej bunky 

Svalová bunka (rhabdomyocyt) je morfologicky špecializovaná bunka, dlhá až 20 cm a 

pokrytá bunkovou membránou sarkolemou (obr. 49). Vnútri bunky sa nachádza sarkoplazma, 

väčší počet jadier uložených pod sarkolemou, mitochondrie, sarkoplazmatické retikulum (SR) 

a paralelne usporiadané valcové útvary myofibrily. Invagináciou sarkoméry do vnútra 

svalových vláken vznikajú – vzhľadom na pozdĺžnu os bunky – priečne uložené „potrubia“ – 

T-tubuly. 

 

Myofibrily  

Každá myofibrila obsahuje dva druhy myofilamentov, ktoré sú zložené z dvojakej 

hmoty: 

hrubšej – myozínovej 

 tenšej – aktínovej 

Okrem nich sa v myofibrile nachádzajú regulačné komponenty tenkých filamentov: 

tropomyozín, troponíny a tzv. akcesórne proteíny, ktoré zabezpečujú správne usporiadanie 

zložiek kontraktilného aparátu: alfa-aktinín, filamín, amorfín, Z-proteín, myomesín, desmín a 

ďalšie.  

Vo svetelnom mikroskope je možné pozorovať paralelne organizované myofilamenty 

ako priečne tmavé a svetlé pásy (pruhy), ktoré sa pravidelne opakujú vo vzdialenosti asi  

2,5 μm. Preto sa kostrové svaly nazývajú priečne pruhované (obr. 50). Tmavé anizotropné 

pásy (v polarizovanom svetle sú dvojlomné) sa označujú písmenom A, sú tvorené 

myozínovými aj aktínovými vláknami. Medzi vláknami aktínu sú rovnako pozdĺžne 

a paralelne orientované silné vlákna myozínu, ktoré majú obidva konce voľné. Ich poloha je 
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stabilizovaná proteínmi titínom a tubulínom (nebulín). V mieste, kde sa tenké a hrubé vlákna 

prekrývajú, je každé myozínové vlákienko obklopené šiestimi aktínovými vlákienkami.  

 

Obrázok 49: Schematický nákres bunky priečne pruhovaného kostrového tkaniva. Rhabdomyocyt obalený 

sarkolemou (1), nad ňou je bazálna membrána (2) a sieť retikulárnych a kolagénových vlákien (3) ako súčasť 

endomýzia. V sarkoplazme sa nachádzajú paralelne usporiadané valcovité útvary – myofibrily (MY), obalené 

sieťou sarkoplazmatického retikula (SR), pozostávajúce z tubulárnych útvarov a rozšírení – cisterien. V blízkosti 

myofibríl sú vo vrstve uložené mitochondrie ako zdroje energie (M). Bunková membrána tvorí vchlípenia dovnútra 

cytoplazmy nazvané transverzálne tubuly (T), ktoré sa v hlbších vrstvách môžu spájať. Membrána T-tubulu sa 

prikladá k membráne cisterny SR a tvorí buď triády (TR) alebo diády, teda funkčnú jednotku. A – dvojlomná zóna, 

I – jednolomná zóna myofibrily nazvané transverzálne T-tubuly vyplnené extracelulárnou tekutinou. Okolo 

myofibrily v priestore medzi T-tubulmi vytvára sarkoplazmatické retikulum (SR) sieť longitudinálnych kanálikov, 

ktoré sa rozširujú na oboch koncoch do vakovitých terminálnych cisterien a prikladajú sa k stene T-tubulov. 

Sarkoplazmatické retikulum je vnútrobunkovým rezervoárom vápnika. V blízkosti triadických spojení sú v 

pozdĺžnej vrstve pod membránou usporiadané mitochondrie.  

 

V centrálnej časti A pruhu sú len samotné myozínové myofilamenty a tvoria svetlejší H-

prúžok. V strede H-prúžku sú myozínové filamenty zakotvené v tzv. M-línii (pomocou 

myomesínu), z ktorej sa rozbiehajú na obe strany. V M-prúžku sa nachádza aj enzým kreatín-

kináza, ktorý katalyzuje prenos fosfátových skupín z fosfokreatínu na ADP. 

Svetlé pásy sú izotropné (jednolomné), označujú sa písmenom I a obsahujú len 

aktínové vlákna. Vlákna aktínu sú paralelne s pozdĺžnou osou bunky zakotvené do Z-línie 

(telofragmy) vnútri sarkoméry. Zakotvenie aktínu je uskutočnené pomocou alfa-aktínu, 

filamínu, amorfínu a Z- proteínu tak, že vždy polovica ich reťazca vyčnieva do každej z dvoch 
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susediacich sarkomér. Z-línia prestupuje všetkými myofibrilami a upevňuje sa na sarkolému. 

Z-línia rozdeľuje myofibrilu na opakujúce sa úseky. Každá Z-línia je súčasťou dvoch na seba 

nadväzujúcich sarkomér. Sarkoméra sa považuje za morfologickú a funkčnú jednotku, tvorí 

základnú jednotku svalovej kontrakcie (obr. 51). 

 

 

Obrázok 50: Organizácia myofibríl v priečne pruhovanom svalovom vlákne (vľavo). Striedanie tmavých (A) a 

svetlých (I) pruhov a línií korešpondujúcich s organizáciou kontraktilných vlákien aktínu a myozínu 

(myofilament). V anizotropnom pruhu je okolo myozínu usporiadaných 6 aktínových vlákien (pravá časť 

obrázku). 

 

 

Obrázok 51: Štruktúra priečne pruhovaného svalového vlákna, priblíženie Z línií a skrátenie sarkoméry počas 

kontrakcie. 
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Charakteristickou vlastnosťou sarkoméry je schopnosť krátiť a uvoľňovať sa. Kráti sa 

vzdialenosť medzi dvoma Z-líniami, (nemení sa A-pás, ani vzdialenosť medzi Z-líniou a H-

zónou) vlákna aktínu sa zasúvajú medzi myozínové a súčasne špirálovite rotujú okolo 

myozínového vlákna vďaka vytváraniu väzbových mostíkov medzi aktínom a myozínom. 

  

Štruktúra myofilamentov 

Myozínové vlákno je základnou zložkou hrubých myozínových filamentov (obr. 52). 

Tento filament sa skladá z asi 150 molekúl myozínu a je dlhý asi 1,6 μm. Všetky molekuly 

majú dlhé „chvosty“, ktoré tvoria telo myofilamentu. Z neho vyčnievajú smerom k aktínu 

časti molekuly označované ako krk a hlava. Prechody medzi telom a krkom, krkom a hlavou, 

ktoré sú rozdelené na dve časti, sú ohybné. Krk, označovaný ako „vyčnievajúce rameno 

molekuly“, a hlava, vytvárajú priečne mostíky. Priestorové usporiadanie priečnych mostíkov 

po celom obvode tela myozínu umožňuje kontakt so všetkými šiestimi aktínovými 

filamentami, ktoré ho obklopujú. V pokoji je na hlavách viazaná molekula ATP.  

 

  

Obrázok 52: Tvar a usporiadanie kontraktilných bielkovín – myofilamentov, tenkého aktínu a hrubého 

myozínu, regulačných bielkovín troponínu a tropomyozínu. Bližší popis je v texte. 

 

Aktínové vlákno je základnou zložkou tenkých aktínových filamentov. Tento filament je 

dlhý asi 1 μm. Tvoria ho tri bielkovinové zložky: aktín, tropomyozín a troponín. Aktín tvoria 

dva špirálovite stočené reťazce fibrózneho aktínu – F-aktínu (dvojzávitnica), ktoré sú zložené 
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z podjednotiek globulárneho – G-aktínu. Na každej molekule G-aktínu je aktívne miesto, 

s ktorým sa počas kontrakcie spájajú priečne mostíky myozínu.  

Asi 1/3 hmotnosti tenkých myofilamentov tvoria regulačné proteíny tropomyozín 

a troponín. Tropomyozín sa špirálovite točí súbežne s F-aktínom a v relaxovanom stave 

prekrýva jeho aktívne väzbové miesta. Guľovitý troponín je každých 40 nm pripojený na 

tropomyozín. Jeho molekula má tri podjednotky (troponínový komplex):  

 Tn – C s afinitou k vápniku (Ca2+),  

 Tn – T, ktorá spojuje troponín s tropomyozínom,  

 Tn – I, (inhibičný), ktorý v pokoji zabraňuje tvorbe mostíkov medzi aktínom 

a myozínom. Tento tlmivý účinok sa odstráni prítomnosťou Ca2+ iónov. 

Počas kontrakcie leží tropomyozínové vlákno v štrbine medzi dvoma F-aktínovými 

reťazcami a uvoľňuje tak väzbové miesta pre myozín. Ca2+ pritom pôsobí ako prepínač (obr. 

53). 

 

Obrázok 53: Organizácia kontraktilných vlákien v bunke priečne pruhovaného kostrového svalu. 

 

8.1.2 Excitačno-kontrakčné spojenie na bunke kostrového priečne pruhovaného 

svalového tkaniva 

Samotnému procesu spojenia excitácie membrány svalovej bunky a kontrakcie 

svalovej bunky predchádza prenos akčného potenciálu z motorického neurónu na 

nervosvalovú platničku, počas ktorého sa uvoľní acetylcholín (ACh) z nervového zakončenia 

do úzkej synaptickej štrbiny. ACh difunduje štrbinou do limitovaného priestoru platničky a 

naviaže sa na postsynaptické nikotínové ACh receptory (nAChRs) na povrchu svalovej 

bunky.  



   96 

 

 

Obrázok 54: Schematický prierez triádou priečne pruhovanej svalovej bunky. Funkciou T-tubulov je rýchly 

prenos akčného potenciálu (AP) zo sarkolemy na membránu sarkoplazmatického retikula (SR), a tým uľahčenie 

uvoľnenia Ca2+ zo SR priamo do blízkosti myofibríl. V membránovom systéme SR je ATP-ázový systém (Ca2+ 

pumpa -SERCA), ktorý účinne pumpuje vápnik v prítomnosti Mg2+ naspäť do tubulov a cisterien. Jeho 

koncentrácia v SR je asi 1 000-krát vyššia ako v sarkoplazme. Na+, K+, Cl-, Ca2+ ióny prechádzajúce 

rovnomennými kanálmi, LTCC –vápnikový kanál L typ, RyR - ryanodínový receptor, NCX - Na+- Ca2+ 

výmenník, Na+/ K+ pumpa. 

 

Excitácia na svalovej bunke 

Proces excitácie na svalovej bunke zahŕňa: 

acetylcholínom aktivované nikotínové receptory na membráne svalovej bunky otvoria iónové 

kanály. Zvyšuje sa permeabilita membrány svalovej bunky pre Na+ ióny, ktoré spôsobia 

lokálnu depolarizáciu na membráne svalovej bunky. Sumácia odpovedí vedie ku vzniku 

platničkového potenciálu, ktorý vyvolá akčný potenciál (AP) na membráne svalovej bunky. 

Takto vzniknutá vlna depolarizácie sa šíri pozdĺž celej bunkovej membrány (sarkolemou). 

Akčný potenciál sa propaguje dovnútra vlákna špeciálnym systémom vchlípenín bunkovej 

membrány - transverzálnymi tubulmi (T-tubuly). V miestach, kde sa membrána prikladá 

k membráne SR (diády, triády), napäťovo závislé vápnikové kanály - tiež nazývané napäťové 

senzory, pretože reagujú na depolarizáciu s AP alebo ako dihydropyridínové receptory 

(DHPR), pretože ich blokujú dihydropyridíny – detegujú depolarizáciu a transformujú ju na 

signál, ktorý otvára vápnikové kanály nazývané ako ryanodínové receptory (viažu ryanodín) 
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na membráne SR a uvoľňuje vápnik z vnútra SR do cytoplazmy. Oba typy vápnikových 

kanálov spolu vytvárajú allosterický makromolekulárny komplex „nožičkové štruktúry“, 

ktorý vedie k otvoreniu SR vápnikových kanálov a rýchlemu uvoľneniu vápnika do 

cytoplazmy a zvýšeniu cytoplazmatických hladín z 0,1 na 10 až 100 µM (obr. 54).  

 

Kontrakcia svalovej bunky 

Pokračujúci proces kontrakcie na priečne pruhovanej svalovej bunke má nasledujúce 

kroky:  

Obrázok 55: Mechanizmus kontrakcie priečne pruhovanej svalovej bunky. 
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Uvoľnené ióny Ca2+ difundujú k troponínu C (TnC), naviažu sa na TnC a vyvolajú 

zmenu jeho konformácie. Táto zmena umožní zasunutie vlákien tropomyozínu do štrbiny vo 

vlákne aktínu, odstráni inhibičný efekt TnC na kontraktilné bielkoviny aktín a myozín (obr. 

55). Odkrytie aktívnych miest na aktínovom vlákne umožní vytvorenie mostíkov (väzby) 

medzi aktínom a myozínom v prítomnosti Mg2+ a hydrolýze ATP. Hlava myozínu sa naviaže 

na aktín v uhle približne 90°, potom sa v krčku ohne o 45°, čo vedie k pohybu hlavy myozínu. 

Nastáva svalová kontrakcia, pri ktorej sa sústava tenších aktínových vlákien vťahuje a rotuje 

do sústavy myozínových vlákien („sliding theory“). Kráti sa I zóna, Z-línie sa približujú a 

svalová bunka sa skráti. Spojenie procesov excitácie a kontrakcie na svalovej bunke sa nazýva 

excitačno-kontrakčné spojenie (ECC). 

 

Relaxácia svalovej bunky 

Po repolarizácii a kontrakcii nasleduje relaxácia svalovej bunky pozostávajúca z 

nasledujúcich krokov: ACh sa v synaptickej štrbine štiepi acetylcholínesterázou (AChE) 

uvoľňovanou zo svalu (prevencia nasledujúceho stimulu). Ca2+ sa odstraňuje 

z myofilamentov a čerpá sa s Ca2+-ATP-ázou cez membránu buniek do extracelulárneho 

prostredia alebo s Ca2+-ATP-ázou (SERCA1) späť do SR na uskladnenie, kde sa viaže na 

kalseqestrín (CSQ). ADP sa mení opäť na ATP a oxyhemoglobín dodáva svalovej bunke 

kyslík za spoluúčasti myoglobínu. Hlavička myozínu sa odpojí od aktínu a vracia sa do 

východiskovej polohy (90°), tropomyozín blokuje aktívne miesto na aktíne. Z-línie sa 

vzďaľujú, sval sa vracia do pokojovej dĺžky, relaxuje a celý cyklus sa môže opakovať. 

Energia pre svalovú kontrakciu 

Svalová kontrakcia si vyžaduje aktuálnu energiu, ktorej bezprostredným zdrojom je ATP, 

pričom dlhodobejšou zásobárňou ATP je kreatínfosfát. Energia sa získava štiepením ATP v 

prítomnosti Mg2+ATPázy:  

ATP → ADP + P + voľná energia  

Zdroje ATP predstavujú: 

 metabolizmus glukózy  

 kreatínfosfát (CP): ADP + CP ↔ ATP + kreatinín v prítomnosti CP-kinázy 

 respiračný reťazec v mitochondriách  



   99 

 

Počas cvičenia svalové bunky spotrebujú energiu a musia ju doplniť z glukózy 

a glykogénu. Pri namáhavom cvičení sa ATP získava z anaeróbneho metabolizmu v menšom 

množstve v porovnaní s aeróbnym metabolizmom a nastáva svalová únava. K zvyšovaniu 

svalovej únavy prispieva aj produkt anaeróbneho metabolizmu, kyselina mliečna, ktorá 

stimuluje voľné nervové zakončenia a prispieva k pocitu bolesti („svalovica“). 

 

8.2 Srdcový sval (myokard) 

8.2.1 Štruktúra a funkcia srdcového tkaniva 

Základnou kontraktilnou jednotkou srdcového svalu je srdcová bunka – kardiomyocyt. 

Jednotlivé bunky sú kratšie ako bunky kostrového tkaniva, vetvia sa, spájajú interkalárnymi 

diskami, vytvárajú funkčnú sieť, majú 1 – 2 jadrá (obr. 56). Komunikáciu medzi srdcovými 

bunkami zabezpečujú interkalárne disky, ktoré vytvárajú 3 typy mezibunkových spojení 

(„adherens junctions“ – spevňujúce spojenia, „desmosomes“ – dezmozómy, „gap junctions“ – 

štrbinové spojenia). V tkanive je vysoký podiel mitochondrií a vysoký obsah myoglobínu. 

Medzi bunkami je medzibunková hmota a bunky spojivového tkaniva. Srdcové tkanivo má 

dobré cievne zásobovanie. 

 

 

Obrázok 56: Mikroskopický vzhľad tkaniva srdcového svalu, izolovanej Purkyňovej bunky (dolu vľavo) a 

srdcovej svalovej bunky (dolu vpravo). 

Niektoré svalové bunky sú schopné generovať elektrické napätie a spontánne zmeny 

membránového potenciálu. Tieto bunky vytvárajú v myokarde prevodný systém, ktorý 
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pozostáva z bunkových zhlukov (sinoatriálny SA uzol, atrioventrikulárny AV uzol) alebo 

zväzkov – Hissov zväzok, Tawarove ramienka a Purkyňove vlákna, pozostávajúce z reťazí za 

sebou usporiadaných Purkyňových buniek. 

8.2.2 Štruktúra priečne pruhovanej srdcovej bunky 

Bunka svaloviny srdcovej komory sa podobá bunke priečne-pruhovanej kostrovej 

svaloviny (obr. 57). Bunková membrána vytvára periodické vchlípenia tubulárneho tvaru – 

transverzálne tubuly (T-tubuly), ktoré zasahujú hlboko dovnútra bunky v mieste Z-línií a sú 

hrubšie ako pri bunke kostrového svalu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 57: Štruktúra srdcovej bunky – kardiomyocytu so zobrazením spojenia membrán T-tubulu a membrán 

cisterien SR. V mieste spojenia nastáva presun vápnika z extracelulárneho prostredia T-tubulu do blízkosti 

membrány SR, ktoré spustí masívne uvoľnenie vápnika zo SR do cytoplazmy. V pravej časti obrázka je hore 

detail organizácie DHP a RYR receptorov triadického spojenia. Vpravo dolu je "zábleštek" („sparklet“) malého 

vápnikového signálu vyvolaný vtokom Ca2+ iónov cez DHP vápnikové kanály a pod ním je intenzívny záblesk 

(„spark“), vyvolaný uvoľnením Ca2+ iónov zo SR cez ryanodínové vápnikové kanály. 

 

 

Vnútro bunky tvoria väčšinou priečne pruhované myofibrily usporiadané paralelne s 

osou bunky, okolo ktorých sú usporiadané početné mitochondrie (ako zdroj energie/ATP). 

Obrázok 57 adaptovaný z William Bloom and Don W. Fawcett, A Textbook of Histology, 10th edition 

(W.B. Saunders, 1975), c_ 1975 by W.B. Saunders Company, reproduced by permission of Edward 

Arnold (D.W. Fawcett and S. McNutt, Journal of Cell Biology, 42:1, 1969) a podľa Berridge, M.J. 

(2012) Cell Signalling Biology; doi:10.1042/csb0001007 
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Myofibrily sú obalené sarkoplazmatickým retikulom (SR), ktoré je buď v tvare trubicovej 

siete (longitudinálne SR) alebo v blízkosti T-tubulov vytvára väčšie cisterny (junkčné jSR). 

Tesné kontakty medzi membránou jSR a membránou T-tubulu vytvárajú tzv. diadické 

spojenia, napr. membrána T-tubulu a membrána cisterny tvorí diádu. V mieste 

diadického/triadického spojenia elektrický signál, ktorý sa šíri z povrchovej membrány po 

membráne T-tubulov, otvára iónové kanály v sarkoplazmatickej membráne, cez ktoré sa 

presúvajú ióny, spúšťa uvoľnenie vápnika zo SR a štartuje proces excitačno-kontrakčného 

spojenia (ECC) s následnou kontrakciou srdcovej bunky. Myofibrily srdcovej bunky a 

myofilamenty majú podobnú štruktúru a organizáciu ako je to v bunke kostrového svalového 

tkaniva. 

V svalovine srdca nachádzame okrem komorových kontraktilných buniek aj 

kontraktilné bunky predsiení. Tieto bunky nemajú T-tubuly, ale membrána jSR sa prikladá do 

blízkosti plazmatickej membrány a ostatná časť SR zostáva ako "non-junctional" a pokračuje 

ďalej dovnútra bunky. jSR je oddelené od non-jSR vrstvou mitochondrií, ktorá funguje ako 

„firewall“ zábrana pre vápnik uvoľnený zo jSR a difundujúci k RyR2 na non-jSR, aby ich 

stimuloval. Mitochondrie tak pôsobia ako „modulátory vápnikovej signalizácie v 

predsieňových bunkách srdca. 

8.2.3 Inervácia srdcového svalového tkaniva 

Rytmická činnosť srdca je kontrolovaná prevodným systémom srdca. Spontánnu 

rytmickú činnosť srdca modifikuje autonómny nervový systém (sympatikový a 

parasympatikový). Parasympatiková inervácia sa uskutočňuje cez X. hlavový nerv (n. vagus, 

blúdivý nerv). Pravý blúdivý nerv pôsobí tlmivo na sínusový uzol, spomaľuje srdcový rytmus 

(negatívne chronotropne). Účinkuje na acetylcholínový M2-receptor a zvyšuje vodivosť cez 

membránu pre draslík. Ľavý blúdivý nerv pôsobí negatívne dromotropne (spomalený prevod 

vzruchu) na AV uzol. Sympatiková inervácia sa uskutočňuje cez nervi cardiaci tak, že 

neurotransmiter noradrenalín sa viaže na β1-receptory, zvyšuje frekvenciu tvorby vzruchov v 

sínusovom uzle a podporuje kontrakciu pracovného myokardu. Srdcovú činnosť môžu 

ovplyvniť aj podnety z baroreceptorov, chemoreceptorov, adrenalín z drene nadobličiek a 

ďalšie substancie, napr. sérotonín, ANP, atď. 
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8.2.4 Prevodný systém srdca 

Prevodný systém srdca tvoria modifikované bunky, špecializované na tvorbu a šírenie 

vzruchov, nevyhnutné pre činnosť srdca (obr. 58). Majú menší počet roztrúsených myofibríl, 

viac mitochondrií a glykogénu. Majú nepravidelný tvar s početnými výbežkami, ktoré sú v 

kontakte s okolitými bunkami myokardu; typické interkalárne disky chýbajú. Elektrická 

aktivita týchto buniek je charakterizovaná pomalou depolarizáciou, ktorá keď dosiahne 

"pacemakerový" prahový potenciál, spustí akčný potenciál.  

Excitácia na bunke srdcového tkaniva 

Akčný potenciál generovaný srdcovými bunkami má rôznu konfiguráciu, ktorá závisí 

od miesta v myokarde, kde sa bunky nachádzajú, ale všetky spolu vytvárajú funkčnú sieť. 

Elektrická aktivita srdcových buniek je výsledkom interakcie množstva iónových prúdov. 

Akčný potenciál buniek prevodného systému 

Bunky SA a AV uzla nemajú skutočný pokojový membránový potenciál (obr. 58), ale 

vyznačujú sa pomalou spontánnou depolarizáciou (automaticitou) známou ako 

„pacemakerový“ potenciál (-55mV až -70mV), ktorý sa pohybuje medzi diastolickým 

potenciálom a prahovým potenciálom (-40mV) pre AP. Kľúčovým mechanizmom je 

hyperpolarizáciou aktivovaný zmiešaný prúd katiónov Na+ a K+ - If prúd. Znížená 

permeabilita membrány pre draslík (chýba IK1) a zvýšená permeabilita a vtok Na+ iónov 

zodpovedajú za pomalú depolarizáciu membrány. 

 

Obrázok 58: Rytmická elektrická aktivita buniek SA uzla generuje akčný potenciál závislý od vápnika (časť vľavo 

dolu), ktorý sa šíri cez štrbinovité spojenia na kontraktilné srdcové bunky a vznikne akčný potenciál na 

kontraktilných bunkách myokardu (časť vpravo dolu). 



   103 

 

Následne sa otvára T-typ vápnikových kanálov, vápnik vteká do bunky (ICaT), aktivuje 

ryanodínové receptory typu 2 (RYR2) na SR a v cytoplazme vznikajú lokalizované vápnikové 

záblesky („sparks“). Časť vápnika sa odstráni z bunky Na+-Ca2+ výmenníkom cez „normálny 

mode“ za vzniku dovnútra smerujúceho INCX prúdu, ktorý ďalej depolarizuje membránu a 

aktivuje T-typ kanálov. Ak opakujúca sa depolarizácia dosiahne prahovú hodnotu pre 

otvorenie L-typu vápnikových kanálov, kanály sa otvoria a vápnik rýchlo vtečie do bunky 

(ICaL), a začína sa rýchla vzostupná fáza akčného potenciálu. Depolarizácia membrány otvára 

draslíkové kanály a von smerujúci draslíkový prúd IK končí akčný potenciál 

hyperpolarizáciou membrány. 

Akčný potenciál buniek pracovného myokardu 

Akčný potenciál komorových buniek (obr. 58) má nasledujúce fázy – pokojový 

potenciál (1), fázu rýchlej depolarizácie („spike“ – hrot) (2), krátky zárez („notch“) (3), 

plateau („dome“ – kupola) (4) a fázu repolarizácie (5), ktorá vedie k obnove pokojového 

potenciálu (1).  

Na udržiavaní pokojového membránového potenciálu sa podieľa draslíkový prúd IK1, 

ktorý udržuje membránu v hyperpolarizovanom stave. Sodíkový prúd INa je zodpovedný za 

rýchlu depolarizáciu membrány a vzniká otvorením sodíkových kanálov riadených napätím.  

V poslednej časti depolarizácie sa k nemu pridáva prúd nesený únikom sodíka 

z kardiomyocytu a presunom vápnika do bunky pomocou „reverzného“ modu Na+-Ca2+ 

výmenníka INCX, ktorý prispieva k vtoku vápnika do kardiomyocytu cez druhú fázu AP 

a podporuje proces uvoľnenia vápnika zo SR v komorových bunkách (calcium induced 

calcium release CICR). Skorá repolarizácia a zárez na AP je výsledkom aktivácie 

draslíkových kanálov závislých od napätia a prechodného draslíkového prúdu Ito1 

smerujúceho von z bunky a vápnikom aktivovaného chloridového prúdu smerujúceho 

dovnútra bunky Ito2. Fáza plateau závisí od otvorenia vápnikových kanálov L-typu, cez ktoré 

prechádza vápnikový prúd ICaL. Aktivácia rýchleho (IKr) aj pomalého draslíkového prúdu (IKs) 

von z bunky vedie k repolarizácii membrány srdcovej bunky. Tieto prúdy sú nesené 

draslíkovými iónmi cez draslíkové kanály, ktoré patria do rodiny draslíkových kanálov 

závislých od napätia a determinujú trvanie akčného potenciálu (200 – 400 ms). K repolarizácii 

srdcovej bunky napomáha aj „normálny mode“ Na+-Ca2+ výmenníka a sodíková pumpa, 

obnovujúca iónový transmembránový gradient pre sodík a draslík.  

Absolútna refraktérna perióda bunky srdcového svalu bráni vzniku sumácie a tetanickej 

kontrakcie, ktorá by viedla k zastaveniu rytmickej čerpacej činnosti srdca.  
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8.2.5 Excitačno-kontrakčné spojenie (ECC) na bunke srdcového svalového tkaniva 

Kľúčovým krokom v procese „excitation-contraction coupling“ (ECC) je spojenie 

medzi vstupom vápnika cez membránu počas AP srdcovej bunky a uvoľnením vápnika zo SR 

(obr. 59). Každé toto spojenie je autonómnou signalizačnou jednotkou, ktorá závisí od 

tesného vzťahu medzi L-typom DHP kanálov v membráne T-tubulu a ryanodínovými kanálmi 

(RYR2) priľahlej membrány SR. Integrita diadického spojenia je udržiavaná junctofilínom 2 

(JP2).  

Počas akčného potenciálu srdcovej bunky počas fázy plateau akčného potenciálu 

vstúpia vápnikové ióny cez L-typ vápnikových kanálov alebo inými transportnými systémami 

membrány do cytoplazmy kardiomyocytu. Lokálne submembranózne zvýšenie koncentrácie 

vápnika – zaznamenané ako rýchla zmena, salva („sparklet“ = zábleštek) spúšťa proces 

komorového ECC. Uvoľnený vápnik difunduje spod membrány T-tubula hlbšie smerom  

 

 

Obrázok 59: Schématické zobrazenie sarkoméry myokardu spolu s T-tubulom. Vtok Ca2+ iónov cez Ltyp 

vápnikových kanálov (LTCC) z intersticiálneho priestoru počas excitácie spôsobí uvoľnenie Ca2+iónov zo 

sarkoplazmatického retikula (SR) cez RyR. Uvoľnený vápnik sa viaže na troponín na tenkom filamente (aktín) a 

spustí kontrakciu (systolu napr. komory). Relaxácia (diastola) je výsledkom vychytávania Ca2+iónov do SR so 

SERCA2a, extrúzie intracelulárneho vápnika Na+/Ca2+-výmenníkom (NCX) a čiastočne sarkolemálnou Ca 

pumpou a tiež extrúziou Na+ cez Na+/H+-výmenníkom (NHE). T- tubuly a Z-línie sú v srdcovom svale uložené 

paralelne, čo umožňuje vznik tzv. vápnikových „výbojov” v tesnej blízkosti Z-línií. Troponín a tropomyozín 

obkolesujú aktín a v závislosti od prítomného vápnika regulujú interakciu medzi aktínom a myozínom. Tenké 

filamenty sa striedajú s hrubými myozínovými filamentami, ktoré sa prostredníctvom titínu upínajú na Z-línie. 
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k membráne SR, aktivuje RYR2 na membráne SR a otvára vápnikové kanály, cez ktoré sa 

masívne uvoľňuje vápnik zo SR do cytoplazmy, čo sa zobrazí ako vápnikové záblesky 

(„sparks“) až vlny. Tento proces sa nazýva vápnikom navodené uvoľnenie vápnika 

(„calcium induced calcium release“ CICR), ktorý vedie k prechodnému, ale významnému 

zvýšeniu koncentrácie vápnika v cytoplazme. Asi 75 % zvýšenej hladiny vápnika v 

cytoplazme pochádza zo SR (obr. 59).  

Vo vnútri SR je proteín viažuci vápnik - kalseqestrín, ktorý funguje ako vápnikový 

chelátor a reguluje množstvo vápnika uvoľneného zo SR do cytoplazmy cez RYR2 receptory. 

 

8.2.6 Kontrakcia a relaxácia v bunke srdcového svalového tkaniva 

 Po masívnom vyplavení vápnika do cytoplazmy nastupuje mechanizmus kontrakcie 

tak, ako je popísaný v bunkách priečne pruhovaného kostrového svalu. Z funkčného hľadiska 

je zaujímavý komplex troch bielkovín. Prvou z nich je troponín T, ktorý viaže troponín s 

tropomyozínom. Troponín I bráni interakcii medzi aktínom a myozínom a troponín C je 

miestom, na ktoré sa viažu ióny vápnika. Troponínový komplex sa odsúva z väzbových miest 

na aktíne a umožní hlaviciam myozínu naviazať sa na aktín. Hydrolýza ATP umožní ohnutie 

hlavíc myozínu, posun aktínu do centra sarkoméry a skrátenie nielen sarkoméry, ale aj 

kontrakciu celej bunky. 

Po kontrakcii sa spúšťajú mechanizmy zodpovedné za fázu relaxácie a odstránenia 

vápnika z cytoplazmy. Dodanie ďalších molekúl ATP z kreatínfosfátu vedie k obnoveniu 

ATP z ADP, odpojeniu myozínových hláv od aktínu a spusteniu relaxácie kardiomyocytu. 

Vápniková pumpa a Na-Ca výmenník v plazmatickej membráne vytláča vápnik z bunky do 

extracelulárneho priestoru. Sarko/endo-plazmatická Ca2+-ATP-áza 2a (SERCA 2a) vracia 

väčšinu uvoľneného vápnika späť do SR, aby bol použitý na ďalší cyklus kontrakcie a 

relaxácie srdcovej svalovej bunky. 

V modulácii komorových vápnikových signálov hrajú významnú úlohu katecholamíny 

pôsobiace cez cAMP tak, že regulujú počet aktívnych jednotiek uvoľňujúcich vápnik. cAMP 

fosforyluje vápnikový kanál a potencuje vstup vápnika do bunky. Taktiež fosforyluje 

fosfolamban a potláča inhibíciu SERCA 2a čím podporuje zvýšenie množstva zásob vápnika 

v SR. Ďalšou cestou je aktivácia metabolizmu fosfoinozitolu IP3, ktorý priamo prispieva 

k vápnikovému signálu. DAG môže pôsobiť cez PKC a stimulovať NCX1, aby zvýšil 

elimináciu vápnika.  

Obrázok 59 adaptovaný z KOBIRUMAKI-SHIMOZAWA, F a kol. Cardiac thin filament regulation 

and the Frank–Starling mechanism. J. Physiol. Sci. (2014) 64:221–232. DOI 10.1007/s12576-014-

0314-y. 
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Otázky 

 

1. Charakterizujte organizáciu svalových buniek v jednotlivých typoch svalového priečne 

pruhovaného tkaniva. 

2. Charakterizujte mikroskopickú štruktúru svalových buniek v jednotlivých typoch 

svalového priečne pruhovaného tkaniva. 

3. Aká je funkcia acetylcholínu, kreatínfosfátu, glykogénu? 

4. Aká je úloha T-tubulov vo svalovej kontrakcii? 

5. Charakterizujte sarkoplazmatické retikulum, aká je jeho funkcia vo svalovej bunke? 

6. Popíšte rozdiely medzi tenkým a hrubým kontraktilným vláknom, prečo sú dôležité? 

7. Charakterizujte akčný potenciál v priečne pruhovaných svalových bunkách. 

8. Charakterizujte akčný potenciál v myokardiálnych bunkách. 

9. Popíšte „pace-makerové“ bunky v myokarde.  

10. Uveďte zdroje vápnika potrebné pre kontrakciu svalovej bunky. 

11. Aká je úloha vápnika v excitačno-kontrakčnom spojení na svalových bunkách? 

12. Popíšte proces excitácie v bunkách kostrového svalu a myokardu. 

13. Popíšte mechanizmus kontrakcie (ECC) v bunkách kostrového svalu a myokardu. 

14. Ako prebieha relaxácia v priečne pruhovaných a hladkých svalových bunkách? 
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8.3 Hladký sval 

 

8.3.1 Štruktúra a funkcia tkaniva hladkého svalu 

Vzhľad hladkého svalového tkaniva sa odlišuje od priečne pruhovaného svalového 

tkaniva chýbaním pruhovania a sarkomér, usporiadaním myocytov vo zväzkoch alebo vo 

vrstvách a kontrakciou riadenou bez našej vôle. V stene ciev je cirkulárne orientovaná vrstva 

hladkej svaloviny – tunica media, v stene dutých orgánov dýchacieho, tráviaceho, močového a 

reprodukčného systému je svalovina častejšie usporiadaná vo 2 vrstvách orientovaných voči 

sebe v pravom uhle (obr. 60). Vo vnútornej kruhovej (cirkulárnej) vrstve svalové bunky 

obtáčajú dutinu orgánu, v pozdĺžnej (longitudinálnej) vrstve prebiehajú paralelne s dlhou osou 

orgánu. 

 

Obrázok 60: Prierez tkanivom hladkej svaloviny organizovanej v 2 vrstvách – cirkulárnej (priečny rez bunkami 

– horná časť obrázka) a longitudinálnej (pozdĺžny prierez hladkými svalovými bunkami – dolná časť obrázka).  

 

Kontrakcia cirkulárnej vrstvy zužuje lumen (dutinu) a predlžuje orgán, kontrakcia 

longitudinálnej vrstvy kráti dĺžku orgánu. Kombinácia oboch typov kontrakcií vedie k posunu 

obsahu v dutine pozdĺž orgánu.  

Hladká svalovina v porovnaní s priečne pruhovanou svalovinou má nasledovné 

funkčné odlišnosti: 

 nie je riadená našou vôľou 

 má pomalšiu rýchlosť kontrakcie, čo súvisí s pomalým uvoľňovaním a resorpciou Ca2+ 

iónov ako i pomalším vytváraním aktíno-myozínových mostíkov. Preto kontrakcia 

nastupuje pomalšie, pretrváva omnoho dlhšie a je v podstate bez únavy  
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 má schopnosť podstatne väčšieho skrátenia svalových buniek a dosiahnutie maximálneho 

tonusu pomocou menšieho počtu myozínových vlákien. Dlhotrvajúci tonický sťah 

hladkého svalu sa uplatňuje pri činnosti zvieračov, napr. Oddiho zvierač (bráni 

predčasnému odtoku žlče), sfinktery v močovom mechúre (bránia spontánnemu odtekaniu 

moču) 

 má veľkú rozťažnosť – mnohonásobné predĺženie svalových buniek, napr. pri naplnení 

močového mechúra, pri zväčšení maternice počas gravidity 

 má veľkú plasticitu hladkého svalstva, ktorá sa prejavuje tak, že pri zväčšujúcom sa objeme 

dutého orgánu (napr. močový mechúr) sa tonus svalovej steny najprv zvyšuje, a potom 

udržiava na určitej výške. Tonus steny močového mechúra ochabuje až pri enormnom 

natiahnutí svalových buniek. 

 

8.3.2 Štruktúra hladkej svalovej bunky 

Bunky hladkého svalstva majú typický vretenovitý tvar, hrúbku 2-5 µm, dĺžku  

50 – 200 µm, spravidla jedno jadro a málo mitochondrií. Povrchová membrána vytvára 

drobné vchlípenia – kaveoly, ktoré sú funkčnou obdobou T-tubulov priečne pruhovaného 

svalu (obr. 61). V ich blízkosti sa nachádza subsarkolemálna časť periférneho 

sarkoplazmatického retikula. (SR/ER) s tubulmi a fenestrovanými plochými cisternami. 

Kaveoly a periférne SR tak predstavujú útvary podobné diádam/triádam priečne pruhovanej 

svaloviny. Centrálna časť SR sa nachádza v prostredí medzi jadrom a periférnym SR.  

 

Obrázok 61: Schematické zobrazenie hladkej svalovej bunky a jej štruktúr. Aktín (actin) je organizovaný v 

denzných telieskach, myozín (myosin II) a ďalšie vlákna (intermediate filaments – desmín, synemín) sa 

nachádzajú v cytoplazme. Membrána vytvára vchlípenia – kaveoly (caveolus) v tvare gréckeho písmena Ω, v 

blízkosti ktorých sa nachádza SR (sarcoplasmic reticulum), mitochondrie (mitochondrion). Bunky sú spojené cez 

štrbinovité spojenia (gap junctions). 
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Kaveoly hladkých svalových buniek majú tvar gréckeho písmena Ω a sú to 

sarkolemálne vchlípenia, ktoré pozostávajú z mikrodomén membránových fosfolipidov, 

bielkoviny kaveolínu, ktorá je spojená s IP3R-podobnou bielkovinou a s Ca2+ pumpou.  

V membráne kaveoly v blízkosti SR sa nachádza Na+ - Ca2+ výmenník (NCX) kolokalizovaný 

s kalsequestrínom. V týchto oblastiach sa predpokladá zvýšená výmena/pohyb vápnika.  

V membráne kaveol sa nachádza aj veľké množstvo receptorov (adrenergické, muskarínové, 

receptory pre sérotonín, endotelín, prostacyklín a ďalšie), membránovo-viazaných enzýmov 

(ACY, PLC), ďalej G proteíny, kinázy (ROCK, PKC, PKA), ktoré reagujú na mediátory a 

rôzne humorálne stimuly. V tejto membránovej lokalite sa nachádza viac vápnikových, menej 

sodíkových kanálov a draslíkové kanály aktivované ATP alebo Ca2+ iónmi. 

Kontraktilné aktínové vlákna (α aktín) sú zakotvené v denzných telieskach v tvare 

rozety – hviezdice (podobná úloha ako Z-línie v priečne pruhovanom svale). K nim sa 

pripájajú intermediárne vlákna vimentín a desmín, ktoré sa spájajú s ďalšími intermediárnymi 

vláknami okolitých roziet a dotýkajú sa fokálnych adhézií v bunkovej membráne. Denzné 

telieska sú spojené s β aktínom, ktorý sa nachádza v cytoskelete hladkej svalovej bunky. Počas 

kontrakcie nastáva priestorová reorganizácia kontraktilných proteínov, ktorá sa prenesie aj na 

membránu a bunka sa skrúti akoby do vývrtky. 

Druhé kontraktilné vlákno myozín je voľne v cytoplazme (obr. 61). Myozín II 

(dvojzávitnica) má 2 ťažké reťazce, ktoré tvoria 2 hlavy a 4 ľahké reťazce. Pomer 

aktín/myozín je viac ako 10:1. Väčší obsah aktínu je spojený i s väčším obsahom 

tropomyozínu, ktorý leží na aktíne po celej jeho dĺžke. Regulačnú funkciu troponínu v 

kontrakcii hladkej svalovej bunky nahrádza kalmodulín (CaM). Kalponín (CaP) je v 

rovnakom zastúpení ako aktín, viaže sa na f-aktín, inhibuje ATP-ázy nezávislé od 

tropomyozínu, ktoré sú zdrojom energie pre svalovú kontrakciu. Nachádza sa v cytoskelete a 

v kontraktilných doménach a predstavuje nosnú bielkovinu. Kaldesmon (CaD) je regulačný 

proteín aktínu (ako troponín v priečne pruhovanej svalovej bunke) a jeho väzbu na aktín 

ovplyvňuje tropomyozín alebo komplex Ca2+/CaM. CaD inhibuje aktínom aktivovanú 

Mg2+/ATP-ázu myozínu. Cytoskeletálne proteíny viažúce sa na aktín, participujú na 

udržiavaní napätia (tonusu) hladkých svalových buniek. 

8.3.3 Rozdelenie hladkého svalstva 

 sval orgánový (jednotkový - single unit), syncyciálny typ 

 sval viacjednotkový (multiunit) 
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Orgánový jednotkový sval 

Svalová bunka orgánového svalu podlieha synchrónnej aktivite, čiže celý sval 

odpovedá na podnet ako jedna jednotka (obr. 62). To je možné vtedy, ak sa akčný potenciál 

propaguje lokálnymi prúdmi a priamo sa šíri medzi okolitými bunkami cez štrbinovité 

elektrické prepojenia (gap junctions – nízkoodporové intercelulárne mostíky), bez nutnosti 

individuálnej inervácie každej svalovej bunky. Sval preto pôsobí ako celok – syncýcium (sieť) 

stoviek až tisícok vzájomne mechanicky spojených buniek, ktorý sa chová ako jedna 

kontraktilná jednotka, podobne ako myokard (princíp všetko alebo nič) a nazýva sa tiež 

jednojednotkovým svalom. Vyskytuje sa v stene veľkých ciev, lymfatických ciev, v orgánoch 

jednotlivých systémov, napr. v stene dutých orgánov tenkého a hrubého čreva, tvorí sfinktery 

GIT, myometrium, atď. Pre tento typ svalu je charakteristické, že je značne autonómny, nemá 

pravý pokojový potenciál, jeho tonus sa ustavične mení, spoločne sa depolarizuje a kontrahuje 

ako celok. Kontraktilnú aktivitu hladkých svalových buniek môžu ovplyvňovať nielen 

neurotransmitery, ale aj hormóny a lokálne mediátory. 

  

Obrázok 62: Jednotkový orgánový sval (single unit smooth muscle) je inervovaný vetvičkou autonómneho 

nervového vlákna, z varikozít ktorého sa uvoľňujú neurotransmitery a elektrický signál sa šíri lokálnymi prúdmi 

priamo medzi bunkami cez štrbinovité spojenia (gap jnctions). 

 

Bunky jednotkového svalového tkaniva reagujú aj na natiahnutie (stretch) tkaniva. Na 

pomalé natiahnutie reagujú relaxáciou, na rýchle zase kontrakciou. 

Medzi bunkami jednotkového svalového tkaniva sa nachádzajú aj atypické bunky, 

ktoré sú schopné samostatne, nezávisle od elektrickej stimulácie, spontánne vytvoriť akčný 
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potenciál, ktorý sa taktiež môže šíriť do okolitých buniek podobne, ako po elektrickom 

podnete. Tento typ hladkej svaloviny nachádzame v cirkulárnej svalovine tenkého čreva, 

močovodoch, maternici. 

V stene dutých orgánov tráviaceho traktu nachádzame aj „pacemakerové“ intersticiálne 

bunky Cajalove, ktoré sú oddelené od susedných buniek sieťkou kolagénových 

a glykoproteínových fibríl a nezávisle vytvárajú spontánnu rytmickú kontrakciu aj relaxáciu. 

 

Viacjednotkový sval 

Bunky viacjednotkového svalu (obr. 63) sú neurogénne, majú bohatú inerváciu 

vetvami autonómneho nervového systému a len ojedinele sú prepojené štrbinovitým 

spojením. Každá bunka v svalovine je prevažne riadená jedným nervovým zakončením a 

môže odpovedať na podnet nezávisle od ďalších buniek, správa sa ako bunka kostrového 

svalu. Výsledná kontrakcia závisí od počtu zapojených buniek a od frekvencie stimulácie. 

Nervová stimulácia sa nemusí vyskytnúť vo všetkých bunkách a nemusí viesť k úplnej 

depolarizácii svalových buniek. Viacjednotkový sval je veľmi citlivý na mediátory. Takýto 

typ tkaniva nachádzame v artériách, arteriolách, vénach, ductus deferens, trachey, žľazových 

sfinkteroch, pri korienkoch vlasov (spôsobuje „husiu kožu“). Aktiváciou viacjednotkového 

svalu môžme dosiahnuť cielený, presný a jemný pohyb hladkého svalu. Príkladom takéhoto 

svalu je aj m. ciliaris, ktorý mení tvar šošovky a priemer zreničky. 

 

Obrázok 63: Viacjednotkový sval (multiunit smooth muscle) inervovaný vetviacimi sa sympatikovými a 

parasympatikovými postganglionárnymi autonómnymi neurónmi. Rozvetvené axóny vo svojom priebehu 

vytvárajú "hrčky" (varikozity) naplnené neurotransmiterom, ktorý po uvoľnení difunduje k receptorom 

membrány svalovej bunky. 

 

Fázické svaly sú charakterizované minimálnou schopnosťou udržiavať svalový tonus, 

ale vyznačujú sa rýchlou kontrakciou a prítomným akčným potenciálom. Medzi tieto svaly 

patrí napr. taenia coli (pozdĺžny sval – nie pásomnica) hladký sval tenkého čreva, v. portae a 

vstupná časť žalúdka.  
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V porovnaní s nimi, tonické svaly neprejavujú elektrickú aktivitu, pomaly sa krátia a 

veľmi efektívne udržiavajú tonus. Príkladom tonických svalov je svalovina väčšiny 

vaskulatúry – najmä aorta, svalovina trachey a časti GIT, ako napr. fundus žalúdka, dolný 

pažerákový zvierač. 

   

8.3.4 Funkcia buniek hladkého svalstva 

Bunky hladkého svalstva sa nachádzajú v mnohých orgánoch viacerých systémov, kde 

vykonávajú mnohopočetné funkcie, napr. vazokonstrikciu, kontrakciu sfinkterov, črevnú 

motilitu, kontrakcie močovodov, maternice. Tieto rôznorodé funkcie sa uskutočňujú 

rozličnými signálnymi mechanizmami, ktoré kontrolujú proces kontraktility hladkého 

svalstva. 

Tento proces pozostáva z viacerých krokov: 

 excitačným podnetom je depolarizácia membrány  

 inicializácia vápnikovej signalizačnej kaskády, ktorá spúšťa ECC 

 samotný mechanizmus kontrakcie  

 mechanizmus relaxácie 

 

8.3.5 Riadenie aktivity hladkého svalstva  

 Činnosť hladkého svalového tkaniva je riadená: 

 neuronálne – autonómny nervový systém cez nervovo-svalové spojenie 

(neurotransmitery),  

 humorálne /hormonálne – napr. adrenalín, histamín, sérotonín, angiotenzín, endotelín, 

oxytocín, rôznymi stimulmi  

o mechanickými (napr. zvýšenie tlaku vnútri dutého orgánu – pasívne 

natiahnutie buniek) 

o teplotou (chlad tonus zvyšuje, teplo znižuje) 

o chemickými (napr. zmenami pH). 

 Jednotkový sval má svoje „pacemakerové“ regióny, v ktorých sa spontánne a rytmicky 

tvoria kontrakcie.  

 Vlákna viacjednotkového svalu sú inervované sympatikovými, parasympatikovými, 

neadrenergicko-necholinergickými (NANC) nervovými vláknami a nezávisle odpovedajú na 

nervovú stimuláciu. 



   114 

 

Excitácia autonómnym nervovým systémom 

Autonómny alebo vegetatívny nervový systém (ANS) zahŕňa časť nervového 

systému, ktorá riadi činnosť hladkého svalstva (cievy, tráviaci systém, močový mechúr 

a močové cesty, dolné dýchacie cesty, maternicu, žlčník, žlčovody). Aktivácia orgánov týmto 

systémom je veľmi rýchla (relatívna rýchlosť zmien vegetatívnej činnosti sa využíva pri 

vyšetrovaní pomocou detektorov lži). 

Hladké svalstvo je inervované postgangliovými vláknami, ktoré sa po vstupe do 

tkaniva rozvetvujú a vytvárajú varikozity, v ktorých sa nachádzajú neuromediátory 

(noradrenalín, acetylcholín). Tieto neuromediátory vyvolajú po naviazaní sa na receptory 

bunkovej svalovej membrány  depolarizačný alebo hyperpolarizačný účinok. 

V periférnej autonómnej neuroefektorovej transmisii boli identifikované aj iné 

neurotransmitery, ktoré boli pomenované ako neadrenergické a necholinergické (NANC). 

Medzi kandidátov pre excitačné (e-NANC) a inhibičné (i-NANC) neurotransmitery patria 

ATP, oxid dusnatý (NO) a peptidy, ako napr. vazoaktívny intestinálny peptid (VIP) 

a substancia P. Tieto neurotransmitery pôsobia na hladkú svalovinu v tráviacom, dýchacom 

a vylučovacom systéme. 

Súčasťou inervácie hladkého svalstva GIT je „enterálny nervový systém“, ktorý 

tvoria dve siete neurónov (plexus submucosus Meissneri a plexus myentericus Auerbachi) 

nachádzajúce sa v stene orgánov GIT (obr. 64).  

 

Obrázok 64: Schematický obrázok prierezu a inervácie črevnej steny "enterálnym nervovým systémom", ktorý 

tvoria dve neurálne siete. Vrstva epitelu vystiela črevný lumen, nad ním je vrstva submukózy so submukóznou 

nervovou sieťou (submucous plexus) a svalová dvojvrstva s druhou nervovou myenterálnou sieťou (myenteric 

plexus). Vonkajší obal je seróza, ktorá fixuje črevo voči okoliu a obsahuje inerváciu ANS a cievnu sieť 

vyživujúcu stenu čreva. 
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Submukózna sieť (pletenec), ktorá je uložená v submukóznej vrstve, monitoruje 

obsah lumenu tráviacej trubice, kontroluje funkciu epitelu a reguluje krvný prietok črevnou 

stenou. 

Myenterálna sieť je lokalizovaná medzi svalovými vrstvami – longitudinálnou 

a cirkulárnou a kontroluje motilitu črevnej steny. Obe siete sú medzi sebou spojené a na 

gangliové bunky sa pripája pregangliové parasympatikové vlákno z nervus vagus. 

Sympatikové vlákna sú postgangliové a môžu tlmiť sekréciu acetylcholínu. Zo sieťových 

neurónov sa uvoľňuje acetylcholín, noradrenalín, 5-hydroxytryptamín, puríny, NO a viaceré 

iné peptidy. 

Excitácia hladkého svalu hormónmi a lokálnymi tkanivovými faktormi 

Hladký sval môžu excitovať alebo inhibovať hormóny (endokrinná cesta), ktoré sú 

prenášané krvou, napr. adrenalín, noradrenalín, acetylcholín, angiotenzín, vazopresín, 

oxytocín, sérotonín, histamín a pôsobia na excitačné receptory alebo inhibičné receptory na 

bunkovej membráne. Tieto hormóny pochádzajúce z endokrinných buniek serózy 

depolarizujú alebo hyperpolarizujú hladký sval, a tým vyvolávajú jeho kontrakciu/relaxáciu. 

Parakrinná sekrécia, napr. histamínu, pochádza z buniek v stene orgánov a ovplyvňuje 

okolité bunky. Hormóny môžu vyvolať kontrakciu hladkého svalu bez akčného potenciálu 

tak, že iniciujú uvoľnenie Ca2+ iónov zo SR, alebo bránia vzniku svalovej kontrakcie 

inhibíciou kaskády tvoriacej druhých poslov cAMP a cGMP. Cyklické nukleotidy spúšťajú 

kaskády vedúce k aktivácii Ca2+ púmp, ktoré prenášajú vápnik z cytoplazmy do SR alebo ho 

odstraňujú von z bunky cez bunkovú membránu. 

Zmenu napätia hladkých svalov bez akčného potenciálu môžu vyvolať aj lokálne 

chemické faktory, medzi ktoré patrí hypoxia, hyperkapnia, znížené pH, teplota, kyselina 

mliečna, zvýšenie koncentrácie K+ iónov, zníženie koncentrácie Ca2+ iónov a ďalšie. 

Excitácia hladkého svalu pasívnym roztiahnutím 

Základnou funkciou tohto mechanizmu je zabrániť nadmernému rozpínaniu sa hladkého 

svalstva, napr. steny čreva, v dôsledku hromadenia obsahu s následne vyvolanou kontrakciou 

cirkulárnej svaloviny. Zmenší sa tak lumen čreva a dochádza k posunu črevného obsahu 

aborálnym smerom (smer od úst). 

Orgánový hladký sval sa vyznačuje schopnosťou návratu k pôvodnej sile kontrakcie 

počas sekúnd až minút po natiahnutí alebo skrátení, vďaka čomu si duté orgány udržia 
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vnútorný tlak, aj keď sa mení ich vnútorný objem. Podstatou tejto schopnosti je udržanie si 

konštantného počtu mostíkových spojení pozdĺž aktínu. 

 

8.3.6 Depolarizácia membrány buniek hladkého svalu a akčný potenciál  

Membrána hladkej svalovej bunky môže byť aktivovaná neuro-humorálnou cestou 

alebo inými podnetmi. Výsledkom takejto aktivácie je zmena permeability membrány, presun 

iónov cez membránu, zmena membránového potenciálu, vznik akčného potenciálu 

a kontrakcia hladkého svalu. 

V pokojovom stave má transmembránový potenciálový rozdiel hladkej svalovej bunky 

hodnoty -60 až -40 mV. Akčný potenciál (AP) v orgánovom hladkom svale (obr. 65) má 

tvar podobný ako hrotový AP v priečne pruhovanom svale alebo má predĺžené trvanie 

(dosahuje až sekundy) a vytvára typ AP s plateau, podobne ako bunky srdcovej komorovej 

svaloviny. Hrotový potenciál možno vyvolať elektrickou stimuláciou neurotransmitermi, 

hormónmi, natiahnutím - „stretchom“ alebo spontánne. Hrotový potenciál je nasledovaný 

rýchlou kontrakciou, AP s plateau zase pretrvávajúcou kontrakciou.  

 

Obrázok 65: Akčný potenciál v hladkých svalových bunkách má tvar AP s plateau (vľavo) alebo tvar hrotu 

(vpravo). 

 

Niektoré hladké svalové bunky sa vyznačujú spontánnou aktivitou, to znamená, že sú 

schopné spontánne vytvoriť akčný potenciál bez vplyvu vonkajších podnetov. Táto aktivita je 

založená na pomalých spontánnych osciláciách pokojového membránového potenciálu, 

ktoré ak dosiahnu prahovú hladinu pre vznik AP, asi -35 mV, spustia vznik AP (obr. 66). 

Spontánne, stupňované oscilácie membránového potenciálu sú sledované zmenami svalového 

tonusu. 
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Obrázok 66: Pomalé vlny (oscilácie) membránového potenciálu, ktoré po dosiahnutí prahových hodnôt 

transmembránového potenciálu spustia vznik spontánneho akčného potenciálu. Em – oscilácie membránového 

potenciálu so spontánnymi akčným potenciálmi, F – svalový tonus, kontrakcia, Time - čas. 

 

Vo viacjednotkovom hladkom svale sa hrotový AP vyskytuje zriedkavo (obr. 67). 

Membránový potenciál je stabilný, bez spontánnych depolarizácií. Depolarizácia membrány  

v bunkách viacjednotkového hladkého svalu sa uskutočňuje pôsobením neurotransmiterov.  

 

 

Obrázok 67: Depolarizácia membrány bunky viacjednotkového hladkého svalu je nasledovaná kontrakciou. Em 

– zmena membránového potenciálu, F – svalový tonus, Time - čas. 

 

Keďže neurotransmiter pôsobí po uvoľnení prakticky na celý povrch malej bunky, 

ovplyvní aktivitu membránových iónových kanálov a vyvolá depolarizáciu membrány bez 

potreby vzniku akčného potenciálu, ktorý by sa šíril do okolia. Tonus hladkého svalu 

zodpovedá úrovni depolarizácie membrány a je regulovaný neurotransmitermi autonómnych 

neurónov (ACh, NA) a hormonálne (estrogény, progesterón, angiotenzín II, sérotonín), ak je 

hladina vnútrobunkového vápnika <10 µmol.l-1. Depolarizácia membrány je nasledovaná 

kontrakciou. 
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8.3.7 Regulácia vápnika a inicializácia excitačno-kontrakčného spojenia (ECC) na 

hladkej svalovej bunke 

Akčný potenciál na bunke hladkého svalu sa propaguje pomalšie ako v nervovej či 

inej svalovej bunke a je generovaný viac presunom vápnikových ako sodíkových iónov. 

Zvýšenie vnútrobunkovej koncentrácie vápnika v bunke hladkého svalu, ktoré spustí proces 

kontrakcie, nastane buď: 

• nervovou stimuláciou, ktorá vyvolá zmenu membránového potenciálu cez VOC 

(voltage-operaed channels), napnutím (stretch) – elektromechanické spojenie, alebo je 

depolarizácia svalovej bunky vyvolaná podnetom z pace-makerových buniek, napr. 

intersticiálnych buniek Cajalových (ICC) alebo atypickými bunkami haldkého svalu cez 

depolarizáciu membrány a otvorením VOC 

• excitačným mechanizmom nezávislým od zmeny membránového potenciálu, ale 

vyvolaným aktiváciou receptorov (ROC receptor-operated channels) transmittermi, 

mediátormi, hormónmi, alebo vnútornými zmenami v chemickom a elektrickom 

prostredí bunky – farmakomechanické spojenie, ktoré iniciuje kontrakciu v hladkom 

svale. Voľba vápnikovej signalizačnej kaskády súvisí s funkciou hladkého svalu 

• zvýšeným uvoľnením vápnika z vnútrobunkových zdrojov. 

Depolarizačný signál vytvorený v „pacemakerových“ bunkách, napr. v atypických 

svalových bunkách alebo intersticiálnych bunkách Cajalových, predstavuje cestu spustenia 

kontrakcie hladko-svalovej bunky. Cajalove bunky sú spojené cez „gap junctions“ so 

svalovými bunkami a vytvárajú „pacemakerový" rytmus prechodného zvýšenia cytozolickej 

hladiny vápnika („Ca2+ transients“, pomalé vlny). Opakované „Ca2+ transients“ otvárajú 

vápnikom aktivované chloridové kanály, ktoré nesú dovnútra bunky smerujúci prúd, ktorý 

spôsobuje spontánne prechodné depolarizácie „pacemakerových“ buniek. Depolarizácia 

membrány sa elektrotonicky šíri cez štrbinovité spojenia z "pacemakerových" buniek na 

membránu svalových buniek, aktivuje a otvára VOC kanály a spúšťa kontrakciu. 

Mechanická odpoveď hladkej svalovej bunky pozostáva: 

 z tonickej kontrakcie, ktorá udržiava rozmery orgánu voči vyvolanej záťaži 

 z rozvoja sily a svalového skrátenia.  

Tonus hladkého svalstva ciev a dýchacích ciest udržiavajú rytmické vnútrobunkové 

oscilácie hladín vápnika. Neurotransmitery, hormóny môžu modulovať frekvenciu 
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oscilácií cytozolických hladín vápnika vtokom Ca2+ iónov. Ak sa prechodne zvýšená hladina 

cytozolického vápnika spojí s membránovou depolarizáciou, aktivujú sa kanály riadené 

napätím a vtečený vápnik potencuje prechodné vnútrobunkové zvýšenie intracelulárneho 

vápnika („Ca2+ transients“). 

Na svalových bunkách s fázickou kontrakciou aktivácia súvisí s osciláciou 

membránového potenciálu a otvorením L-typu vápnikových kanálov riadených zmenou 

transmembránového napätia (VOC) a vtokom Ca2+ iónov dovnútra bunky s následným 

zvýšením vnútrobunkovej koncentrácie vápnika. Taktiež ATP sa viaže na membránové 

kanály, depolarizuje membránu, aktivuje a otvára iónové kanály pre sodík a vápnik. Väzba 

ligandov, napr. α-agonistov, acetylcholínu, angiotenzínu na povrchové receptory (ROC) 

spriahnuté s Gq proteínom aktivuje fosfolipázu C (PLC) a vzniká inozitol-1,4,5-trifosfát (IP3), 

ktorý sa presunie od membrány k IP3 receptorom SR a vyvolá uvoľnenie Ca2+ iónov do 

cytoplazmy. Zvýšenie cytozolických hladín vápnika z vnútrobunkových zdrojov – 

endoplazmatického/ sarkoplazmatického retikula nastane nielen cez IP3 kanály, ale aj cez 

vápnikom stimulované RYR kanály.  

 

8.3.8 Mechanizmus kontrakcie hladkej svaloviny 

 Mechanizmus kontrakcie v hladkej svalovej bunke sa od mechanizmu kontrakcie v 

priečne pruhovanom svale odlišuje senzorom pre vápnik, ktorým je kalmodulín (CaM) a nie 

troponín C, aktiváciou (fosforyláciou) myozínu a nie aktínu, ktorá je závislá od vápnika a je 

posledným krokom k vytvoreniu aktín-myozínového komplexu a skráteniu bunky. Funkcia 

hladkej svaloviny ciev je kontrolovaná mediátormi nervového systému, cievnym endotelom 

a cirkulujúcimi hormónmi. 

 Iniciátorom procesu kontrakcie je prechodne zvýšená hladina cytoplazmatického 

vápnika vstupom vápnika cez napätím riadený L-typ vápnikových kanálov na základe 

vonkajšieho podnetu, napr. depolarizáciou membrány, „stretchom“ alebo uvoľnením vápnika 

zo sarkoplazmatického retikula cez ryanodínové alebo IP3 kanály (obr. 67). Vápnik sa naviaže 

na kalmodulín a vytvorí komplex Ca-CaM, ktorý stimuluje kinázu ľahkého reťazca myozínu 

(Myosin Light Chain Kinase, MLCK). Fosforylácia ľahkého reťazca myozínu katalyzovaná 

s MLCK je kľúčovým krokom v procese kontrakcie. Táto aktivácia umožňuje hlave myozínu 

naviazať sa na väzbové miesta na aktíne, vytvoriť mostíky medzi aktínom a myozínom, tzv. 

"cross bridge cycle" spustiť kontrakciu, skrátenie bunky. Ak nie je prítomný Ca-CaM 

komplex, MLCK nemôže fosforylovať regulačný ľahký reťazec myozínu, čím chráni 
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myozínovú hlavu pred väzbou s aktínovým vláknom a kontrakcia bunky hladkého svalu 

nenastane.  

 Tvorbu mostíkov medzi aktínom a myozínom podporuje súčasná aktivácia 

kaldesmonu (CalD, CaD) s Ca-CaM tak, že vytvorený komplex Ca-CaM-CaD odsúva 

tropomyozín z aktínových väzbových miest a umožní spojenie medzi aktínom a myozínom 

a následnú kontrakciu.  

 Ku kontrakcii hladkosvalovej bunky dôjde aj po aktivácii membránovej PLC 

receptorovým agonistom. Pôsobením PLC z molekuly fosfolipidu (IP2) vznikne IP3 a 

diacylglycerol (DAG). IP3 uvoľňuje Ca2+ z intracelulárnych zdrojov a DAG aktivuje PKC 

fosforylujúcu proteíny zapojené do hladkosvalovej kontrakcie, napr. vápnikový kanál na 

membráne alebo ľahký reťazec myozínu (MLC). 

 

 

Obrázok 68: Mechanizmus kontrakcie a relaxácie na bunke hladkého svalu. G – G-proteín q,s,p; DAG – 

diacylglycerol; IP3 – inozitoltrifosfát; PK – proteínkináza C,A,G; Ca2+ – ióny vápnika; K+– ióny draslíka; BK – 

kanály s veľkou vodivosťou pre draslík; CaL – L typ vápnikových kanálov; SSC – kanál aktivovaný 

„stretchom“; ROC – receptorom aktivovaný kanál; cAMP – cyklický adenozínmonofosfát; cGMP – cyklický 

guanozínmonofosfát; PDE – fosfodisteráza inaktivujúca cyklický nukleotid na monofosfát; NO – oxid dusnatý 

(EDRF – relaxačný faktor uvoľnený z endotelu); Rho – patrí do rodiny serín/treonínových kináz, podporuje 

kontraktilitu; SR – sarkoplazmatické retikulum, ER – endoplazmatické retikulum, RyR – ryanodínové receptory 

otvárajúce vápnikový kanál na SR, IP3R – receptory pre inozitoltrifosfát otvárajúce vápnikový kanál na SR; 

CaM – kalmodulín, Ca-CaM – komplex vápnik naviazaný na kalmodulín; Ca-CaM-Cald – kaldesmon naviazaný 

na komplex Ca-CaM; MLCK – kináza ľahkého reťazca myozínu; MLC fosfatáza – fosfatáza ľahkého reťazca 

myozínu. 

 Kontraktilný stav buniek hladkej svaloviny ciev závisí od rovnováhy medzi 

fosforyláciou a defosforyláciou ľahkého reťazca myozínu (MLC), ktorú zabezpečuje kináza 
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(MLCK) a fosfatáza ľahkého reťazca myozínu (MLCP). Kontrakcia bunky hladkého svalu 

môže byť iniciovaná senzitizáciou myofilamentov k vápniku alebo inhibíciou fosfatázy MLC. 

Väzba agonistu na α1 receptor aktivuje asociovaný G-proteín, ktorý aktivuje Rho-kinázu cez 

regulačnú kaskádu s guanozínovým faktorom výmeny. Rho-kináza inhibuje fosfatázu MLC 

a následné zvýšenie kontraktility bunky hladkého svalu nazývame vápniková senzitizácia. 

Rho Rho-kinázová cesta predíde defosforylácii MLC s fosfatázou MLC a k odpojeniu 

myozínu od aktínu. Táto cesta prispeje k pretrvaniu kontrakcie svalovej bunky. 

 

8.3.9 Relaxácia bunky hladkej svaloviny  

 K relaxácii hladkého svalu dôjde (obr. 68) v dôsledku inhibície vápnikovej 

signalizačnej kaskády a to inhibíciou vstupu vápnika cez napätím riadené vápnikové 

kanály spojenou s inhibíciou ECC.  

U niektorých buniek prebieha opätovné naplnenie vnútrobunkových zásob (SR) 

vápnika pomalšie, takže je potrebné oddialenie nasledujúceho cyklu ECC. V takomto prípade 

dochádza k samovoľnému uvoľneniu vápnika cez RyR, ktoré vedie k prechodnému 

lokálnemu zvýšeniu koncentrácie vápnika pod membránou, ktoré sa prejaví ako Ca2+ záblesky 

(„sparks“) a ovplyvní BK kanály. Fosforylácia a otvorenie draslíkových kanálov s veľkou 

vodivosťou (large-conductance, BK) vedie k hyperpolarizácii bunkovej membrány, zníženiu 

aktivity L-typu vápnikových kanálov, potlačeniu vtoku vápnika do bunky a ECC (obr. 68). 

 Inhibičný mechanizmus na bunke hladkého svalu môže spustiť väzba ligandov, napr. 

β-agonistov, PGI2 na povrchové receptory (ROC) spriahnuté s Gs proteínom, ktorý 

aktivuje adenylátcyklázu a tvorbu cAMP a následnú aktiváciu proteínkinázy A (PKA). PKA 

podporuje inaktiváciu MLCK, facilituje eflux vápnika a neumožní väzbu myozínu s aktínom 

a kontrakciu bunky.  

 K modulácii relaxácie hladkosvalovej bunky prispieva signalizačná cesta NO/cGMP. 

NO uvoľnený z endotelovej bunky, ktorý difunduje do a cez membránu hladkosvalovej 

bunky, kde aktivuje guanylátcyklázu a vzniká cGMP, ktorý moduluje vápnikovú signalizáciu 

a pôsobí proti agonistami navodenému zvýšeniu hladín intracelulárneho vápnika - inhibuje 

VOC CaL a uvoľnenie Ca2+ iónov zo SR. cGMP znižuje fosforyláciu PLC, znižuje tvorbu 

IP3, redukuje uvoľnenie Ca2+ iónov cez IP3 receptor tak, že cGMP inhibuje proteínkinázu, 

ktorá fosforyluje IP3 receptor (IRAG). 

 Významnú úlohu v inhibícii kontrakcie má fosfatáza ľahkého reťazca myozínu 

(MLC fosfatáza), ktorá odstránením fosfátu (defosforylácia) z regulačného ľahkého reťazca 
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myozínu rozpojí mostíky a navodí relaxáciu bunky hladkého svalu. cGMP aktivuje 

proteínkinázy (PKG) závislé od cGMP a inhibuje fosforyláciu ľahkého reťazca myozínu v 

dôsledku zvýšenej aktivity myozínovej fosfatázy a relaxuje bunky hladkého svalu.  

 

 

Tab. 1: Porovnanie morfologických a funkčných charakteristík kostrového, srdcového a hladkého svalového 

tkaniva. NS – nervový systém, interkal – interkalárne disky 

 

 

8.4 Zjednodušený prehľad adrenergických a cholinergických receptorov na 

vybraných orgánoch 

Autonómny nervový systém alebo vegetatívny nervový systém (ANS) riadi všetky 

automatické funkcie tela, vrátane svalstva okrem kostrového (obr. 69). Rozdeľuje sa na 

sympatikový nervový systém (SNS), ktorý zvyčajne zrýchľuje a aktivuje činnosť, naproti tomu 

parasympatikový nervový systém (PNS) funkcie spomaľuje. Dráha ANS pozostáva z 2 za 

sebou spojených nervových buniek. Neuróny sú prepojené synaptickým spojením tzv. 

synapsiou. Zhluky synáps vytvárajú gangliá. Neuróny, ktoré vedú signály do autonómnych 

ganglií sa označujú ako pregangliové neuróny. Neuróny začínajúce v autonómnych gangliách 

sa označujú ako postgangliové neuróny.  

Prvý neurón dráhy SNS začína v hrudnodriekovej časti miechy, pokračuje do 

autonómnych párových paravertebrálnych alebo nepárových prevertebrálnych ganglií. 

V gangliách sa prenesie informácia na druhý neurón a ním ďalej k cieľovým orgánom cez 
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ďalšie synaptické spojenie. PNS začína v hlavovokrížovej oblasti miechy, z ktorej vysiela 

dlhé axóny prvých neurónov, tzv. pregangliové vlákna do terminálnych ganglií umiestnených 

periférnejšie od chrbtice, teda bližšie k orgánom. Na periférii sa axón druhého neurónu opäť 

spája synapsiou s cieľovými orgánmi podobne ako SNS. V autonómnych gangliách ANS je 

neurotransmiterom acetylcholín. Neurotransmiterom na efektorových „parasympatikových“ 

orgánoch je acetylcholín. Neurotransmiterom na efektorových „sympatikových“ orgánoch je 

noradrenalín. Nervový impulz zo SNS uvoľňuje adrenalín zo špecializovaných buniek drene 

nadobličky do cirkulácie, ktorou sa adrenalín dostáva na orgánové receptorové miesta pre 

katecholamíny (napr. receptory α2 v cievach). 

 

Obrázok 69: Zjednodušený prehľad lokalizácie receptorov periférneho autonómneho/ vegetatívneho nervového 

systému a somatického nervového systému. ACh – acetylcholín, NN – neuronálny nikotínový receptor, NM – 

nikotínový (ionotropný) receptor nervosvalovej platničky kostrového svalu, M – muskarínový (metabotropný) 

receptor, Nor – noradrenalín, α a β-adrenergické receptory. 

 

Adrenergické receptory tvoria dve hlavné podskupiny: α receptory (α1 a α2) a β 

receptory (β1-β3). Receptormi pre neurotransmiter acetylcholín sú nikotínové (N) receptory 

(NN v gangliách a v CNS, na nervosvalovej platničke (NM) a muskarínové (M) receptory (M1 

až M5).  

Membrána hladkej svalovej bunky môže byť aktivovaná neuro-humorálnou cestou 

alebo inými podnetmi. Na povrchu bunky sú receptorové bielkoviny, na ktoré sa môžu viazať 

signálne molekuly z okolia. Takéto látky nazývame ligandy a viažu sa na špecifický receptor 

bielkovinového charakteru na membránach efektora. Väzba neurotransmitera priamo na 

receptor bunky hladkého svalu, môže vyvolať konformačnú zmenu štruktúry bielkovinnej 

molekuly, čo má za následok zvýšenie permeability membrány pre niektoré ióny, alebo 

aktiváciu či inaktiváciu enzýmov na intracelulárnej strane receptora a sériu membránových a 

Obrázok 69 adaptovaný z KESTNER, M. a kol.. Elsevier`s Integrated Pharmacology. Philadelphia: 

Mosby Elsevier, 2007. 
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vnútrobunkových krokov, ktoré sú súčasťou tzv. signalizačnej kaskády. Zmenou permeability 

a presunom iónov na membráne vzniká akčný potenciál a kontrakcia hladkého svalu. 

G-proteíny a receptory spriahnuté s G-proteínom 

Receptory buniek sa líšia štruktúrou a spôsobom, akým sa obsadenie receptora 

retransformuje na účinok. Jednou skupinou sú receptory spriahnuté s G-proteínom (obr. 

70). G-proteíny ležia na vnútornej strane bunkovej membrány. Skladajú sa z troch 

podjednotiek – α, β a γ. Obsadenie väzbového miesta na receptore neurotransmiterom 

(mediátorom) vyvolá zmenu konformácie receptorového proteínu. Konformácia 

receptorového proteínu sa prenáša na G-proteín. α-podjednotka uvoľňuje GDP 

(guanidíndifosfát), viaže GTP a oddeľuje sa od podjednotiek β a γ. Presúva sa v membráne 

a dostáva sa do kontaktu s efektorovým proteínom (napr. enzýmom alebo iónovým kanálom). 

α podjednotka má schopnosť pomaly hydrolyzovať GTP na GDP, a tým stráca afinitu 

k efektorovému proteínu a opäť sa spája s podjednotkou β.  

G-proteíny môžu difundovať v bunkovej membráne do strán, pričom existuje 

priradenosť k určitým typom receptorov. 

K receptorom spriahnutým s G-proteínom patria: muskarínové a acetylcholínové receptory, 

receptory pre noradrenalín, dopamín, sérotonín, morfín, prostaglandíny, leukotriény a pre iné 

hormóny a mediátory.  

G-proteíny majú rozdielnu afinitu k efektorovým proteínom a líšia sa i spôsobom ako ich 

ovplyvňujú: 

 Gs – stimulačný G-proteín stimuluje membránovo-viazaný enzým adenylátcyklázu 

(AC) a zvyšuje tvorbu intracelulárneho druhého posla cAMP, ktorého cieľovou 

molekulou je proteínkináza A (PKA)  

 Gi – inhibičný G-proteín inhibuje membránovo-viazaný enzým adenylátcyklázu (AC) a 

potláča tvorbu cAMP a účinok na proteínkinázu A (PKA)  

 Gq – proteín, ktorý pôsobí cez fosfolipázu C (PLC) a vznikajú opäť 2 druhé 

intracelulárne posly inozitoltrifosfát (IP3) a diacylglycerol (DAG). IP3 spúšťa 

uvoľnenie Ca2+ iónov - tretích poslov z organel do cytoplazmy. Cieľovou štruktúrou pre 

DAG je proteínkináza C (PKC) a ďalšie proteíny 

 Gt – proteín, znižuje tvorbu druhého intracelulárneho posla cGMP, ktorého cieľovou 

molekulou je proteínkináza G (PKG). Hladiny cyklických nukleotidov, vrátane cGMP, 

sa znižujú degradáciou pomocou fosfodiesterázy (PDE). 
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Obrázok 70: G-proteín pozostáva z 3 podjednotiek α, β, γ, ktoré sú zakotvené v membráne pomocou lipidových 

zvyškov (1). Mediátor sa naviaže na receptor, spojí sa s α-podjednotkou, čo vedie k výmene GDP za GTP (2), α-

GTP komplex disociuje z receptora a od βγ a interaguje s cieľovým proteínom (enzým ACY, kanál) (3). 

Komplex βγ môže tiež aktivovať cieľový proteín (3). GTPazová aktivita α-podjednotky sa zvýši po naviazaní na 

cieľový proteín, čo vedie k hydrolýze naviazaného GTP na GDP (4) a hneď potom sa α-podjednotka spojí s βγ 

(1). 

 

Na hladkých svalových bunkách nachádzame nasledujúce typy receptorov (obr. 71): 

 receptory spojené s iónovým kanálom (ionotropné receptory) 

 receptory spojené G-proteínom s iónovým kanálom alebo membránovo-viazaným 

receptorom (metabotropné receptory) 

 receptory aktivujúce tyrozínkinázu 

 receptory nachádzajúce sa v jadre bunky 

 

Signálne cesty aktivované naviazaním ligandu na receptory spojené s iónovým kanálom 

(ionotropné receptory) sú typické napr. pre nikotínové acetylcholínové receptory, GABA 

receptory a trvajú milisekundy. Medzi receptory spojené s G-proteínom patrí, napr. 

muskarínový acetylcholínový receptor a adrenergické receptory. Prenos signálu po tejto ceste 

trvá sekundy. Receptory aktivujúce kinázy, ku ktorým patrí napr. receptor pre inzulín, rastové 

faktory, cytokínové receptory, prenášajú signál z extracelulárneho prostredia do domény 

vnútrobunkových kináz aj niekoľko hodín. Podobne trvá aj signalizačná cesta aktivujúca 

receptory nachádzajúce sa v jadre bunky, napr. steroidné receptory, počas ktorej sa syntetizujú 

nové bielkoviny sprostredkujúce bunkovú odpoveď. Doplňujúce informácie o biologických 
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membránach, typoch receptorov a ich správaní sa po naviazaní ligandu nájdete v kapitole 5. 

Funkcia bunkovej membrány, receptory.  

 

Obrázok 71: Prehľad ciest prenosu signálu z extracelulárneho prostredia do bunky a mechanizmy ovplyvňujúce 

bunkové funkcie. Hydrofilné ligandy sa viažu na membránové receptory a priamo menia permeabilitu membrány 

pre ióny alebo aktivujú G-proteíny, membránovo-viazané enzýmy a podporujú tvorbu druhých poslov alebo 

aktivujú tyrozínkinázy. Lipofilné molekuly prenikajú cez bunkovú membránu a viažu sa na vnútrobunkové alebo 

perinukleárne receptory a následne menia génovú transkripciu, bielkoviny. 

 

Ovplyvnenie adrenergických receptorov α (α1, α2) a β (β1, β2) 

Cievy 

 stimulácia α1 receptorov (napr. adrenalínom, noradrenalínom) aktivuje prostredníctvom 

G-proteínu fosfolipázu C a vznik druhého intracelulárneho posla IP3, prostredníctvom 

ktorého sa zvyšuje uvoľňovanie Ca2+ zo SR a nastáva kontrakcia – vazokonstrikcia 

 stimulácia α2 receptorov prostredníctvom inhibujúceho proteínu Gi znižuje koncentráciu 

intracelulárneho posla cAMP inhibíciou adenylátcyklázy, nedochádza k aktivácii 

myozínkinázy a nasleduje kontrakcia – vazokonstrikcia 

 stimulácia β2 receptorov prostredníctvom stimulujúceho proteínu Gs aktivuje 

adenylátcyklázu, zvyšuje tvorbu druhého intracelulárneho posla cAMP, ktorý inhibuje 

myozínkinázu a nasleduje relaxácia hladkej svaloviny – vazodilatácia 
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Bronchy – stimulácia β2 receptorov vyvoláva rovnakým mechanizmom ako na cievach 

bronchodilatáciu, čo má veľký význam pri liečbe bronchiálnej astmy. 

Maternica – stimulácia β2 receptorov v maternici zabraňuje rovnakým mechanizmom jej 

kontrakcii – vyvoláva tokolýzu. 

Srdce – stimulácia β1 receptorov v srdci prostredníctvom stimulujúceho proteínu Gs zvyšuje 

tvorbu intracelulárneho posla cAMP a potencuje všetky vlastnosti srdca – chronotropiu, 

batmotropiu, dromotropiu a inotropiu. 

Metabolizmus – stimulácia β2 receptorov aktivuje prostredníctvom Gs proteínu 

adenylátcyklázu, zvyšuje koncentráciu intracelulárneho posla cAMP a v kostrovom svale 

a pečeni dochádza k odbúravaniu glykogénu (glykogenolýze). V pečeni vznikajúca glukóza 

prechádza do krvi.  

V tukovom tkanive lipolýza sprostredkovaná β3 receptormi prostredníctvom cAMP 

vedie podobným mechanizmom k hydrolýze triacylglycerolov za vzniku mastných kyselín, 

ktoré prechádzajú do krvi.  

Oko – stimulácia α receptorov vyvoláva dilatáciu m. dilatator pupillae, ktorý rozširuje 

zrenicu (mydriáza).  

Ovplyvnenie cholinergických receptorov M (M1, M2, M3, M4, M5) 

Nervové bunky – stimulácia M1 receptorov, ktoré sú prevažne lokalizované na nervových 

bunkách v mozgu, napr. v gangliách, uľahčuje prenos podráždenia z prvého neurónu na 

druhý. M1 receptory inhibujú uvoľňovanie noradrenalínu zo sympatikových nervových 

zakončení. 

Srdce – stimulácia M2 receptorov sprostredkuje účinok acetylcholínu v srdci. α-podjednotka 

určitých G-proteínov otvára K+ kanál a vyvoláva spomalenie vedenia vzruchu a spomalenie 

tepovej frekvencie a oslabenie sily kontrakcie myokardu. 

Hladký sval bronchov a čriev – stimulácia M3 receptorov udržuje tonus hladkej svaloviny. 

Prostredníctvom G-proteínu sa aktivuje fosfolipáza C a vzniká IP3, intracelulárny posol, 

prostredníctvom ktorého sa uvoľňuje Ca2+ zo SR. Vzniknutý komplex vápnik – kalmodulín 

umožňuje fosforyláciu myozínu a dochádza k zvýšeniu svalového tonusu. 
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Žľazy – stimulácia M3 receptorov aktivuje fosfolipázu C a zvýšením koncentrácie Ca2+ 

v cytozole sa zvýši sekrécia žľazových buniek. 

Cievy – stimulácia M3 receptorov v cievnom endoteli uľahčuje uvoľňovanie oxidu dusnatého 

(NO), a tak nepriamo vyvoláva vazodilatáciu.  

Oko – ovplyvnením m. sphincter pupillae dochádza ku kontrakcii cirkulárnej svaloviny 

dúhovky – mióza a zaostrením do blízka (kontrakcia ciliárneho svalu) cez M3. M4 receptory 

sa nachádzajú prevažne v tkanive ostrovčekov a acinov pankreasu, M3 a M4 v hladkom 

svalstve a M5 receptory prevažne v centrálnom nervovom systéme. 

Ovplyvnenie tkaniva hladkého svalstva neadrenergickými a necholinergickými (NANC) 

vláknami v autonómnom nervovom systéme 

Tenké črevo – cirkulárna vrstva hladkej svaloviny – i-NANC-ATP – rýchla relaxácia, VIP 

pomalá relaxácia. 

Dýchacie cesty – i-NANC – relaxácia vyvolaná NO a VIP 

Močová rúra, močový mechúr – i-NANC – relaxácia vyvolaná NO, e-NANC – kontrakcia 

močového mechúra vyvolaná ATP 

Endogénne látky vyvolávajúce vazokonstrikciu: adrenalín (α1), angiotenzín II, endotelín, 

inzulín, sérotonín, trombín, tromboxán, PGF2, PGE2 

Endogénne látky vyvolávajúce vazodilatáciu: adrenalín (β2), CO2, NO, adenozín, histamín, 

PAF, prostacyklíny, prostaglandín 

 

Otázky 

1. Charakterizujte organizáciu buniek v tkanive hladkého svalu. 

2. Charakterizujte mikroskopickú štruktúru buniek v tkanive hladkého svalu.  

3. Popíšte typy hladkého svalu. 

4. Popíšte „pacemakerové“ bunky v hladkom svale.  

5. Popíšte „pacemakerové“ v srdci.  

6. Ktoré bunkové štruktúry participujú na kontrakcii bunky hladkého svalu? 

7. Z ktorých zdrojov získava bunka ATP počas kontrakcie? 

8. Charakterizujte sarkoplazmatické retikulum, aká je jeho funkcia vo svalovej bunke? 

9. Popíšte rozdiely medzi tenkým a hrubým kontraktilným vláknom. 
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10. Charakterizujte akčný potenciál v priečne pruhovaných a hladkých svalových    

bunkách. 

11. Popíšte excitačno-kontrakčné spojenie v hladkých svalových bunkách. 

12. Popíšte mechanizmus kontrakcie v hladkých svalových bunkách. 

13. Ako prebieha relaxácia v hladkých svalových bunkách. 

14. Porovnajte membránové štruktúry, ktoré sa zúčastňujú na kontrakcii buniek svalového 

tkaniva. 

15. Porovnajte úlohu vápnika pri excitačno-kontrakčnom procese v bunkách svalového 

tkaniva. 

16. Prehľadne uveďte neurotransmitery autonómneho nervového systému. 

17. Zjednodušenou formou popíšte receptory autonómneho nervového systému a signálne 

cesty prenosu informácie z membrány do intracelulárneho prostredia.  

18. Uveďte príklady lokalizácie vybraných receptorov a ich podtypov.  

 

Literatúra 

ACKERMANN, U. Essentials of human physiology. St. Louis: Mosby, 1992. ISBN 1-55664-

109-5. 

BAUER V., Sotníková, R. Nitric oxide-the endothelium-derived relaxing factor and its role in 

endothelial functions. Gen Physiol Biophys, 2010, 29(4), 319-340. ISSN 0231-5882. 

BÉDER, I. a kol. Fyziológia človeka. 2. nezm. vyd. Bratislava: UK, 2009. ISBN 978-80-223-

2569-1. 

CARROLL, R. G. Elsevier`s Integrated Physiology. Philadelphia: Elsevier, 2007. ISBN 978-

0-323-04318-2. 

CARROLL, R. G. Elsevier`s Integrated Physiology. Philadelphia: Elsevier, 2007. ISBN 978-

0-323-04318-2. 

DENG, J.T. et al. The Effects of Knockdown of Rho-Associated Kinase 1 and Zipper-

Interacting Protein Kinase on Gene Expression and Function in Cultured Human Arterial 

Smooth Muscle Cells. PLoS One, 2015 Feb 27, 10(2), e0116969. DOI 

10.1371/journal.pone.0116969. eCollection 2015. 

FUKATA, Y., Amano, M., Kaibuchi, K. Rho-Rho-kinase pathway in smooth muscle 

contraction and cytoskeletal reorganization of non-muscle cells: review. Trends Pharmacol. 

Sci. Jan., 2001, 22(1), s. 32-9. ISSN 0165-6147. 

HOROWITZ, A. et al. Mechanisms of smooth muscle contraction. Physiol. Rev, 1996 Oct., 

76(4), 967-1003. 

http://www.wikiskripta.eu/index.php/Kostern%C3%AD_sval#Stavba_kostern.C3.AD_svalovi

ny 

ITOH, H. et al. The control of smooth muscle tissues by nonadrenergic noncholinergic 

(NANC) nerves fibres in the autonomic nervous system. J. Smooth Muscle Res. 1995, 31(3), 

67-78. ISSN 1342-8152. 



   130 

 

JAVORKA, K. a kol. Lekárska fyziológia. 4. prepracované a doplnené Vydanie. Martin: 

Osveta, 2014. ISBN 978-80-8063-407-0. 

KESTNER, M. et al. Elsevier`s Integrated Pharmacology. Philadelphia: Mosby Elsevier, 

2007. ISBN 978-0-323-03408-1. 

KITTNAR, O. a kol. Lékařská fyziologie. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3068-4. 

MARIEB, E. N., Hoehn, K. Human Anatomy and Physiology. 7th ed. San Francisco: Pearson 

Benjamin Cummings, 2007. ISBN 0805359109. 

MOUREK, J. Fyziologie. Učebnice pro studenty zdravotnických oborů. 2. dopl. vyd. Praha: 

Grada, 2012. ISBN 978 -80-247-3918-2. 

RANG, H. P.. Ritter J. M.. Flower R. J., Henderson G. Rang and Dale`s Pharmacology. 8th 

Ed. Edinburgh: Elsevier, 2016. ISBN -13 978-0-7020-5363-4 

SIEHLER, S. Regulation of RhoGEF proteins by G12/13-coupled receptors. Br. J.Pharmacol. 

2009, 158(1), 41-49. DOI: 10.1111/j.1476-5381.2009.00121.x 

SILBERNAGEL, S., Despopoulos, A. Atlas fyziologie člověka. 6 vyd. Praha: Grada, 2004. 

SOLOMON, E. P. Introduction to Human Anatomy and Physiology. 3rd ed. St. Louis: 

Saunders Elsevier, 2009. ISBN 978-1-4160-4405-5. 

TROJAN, S. a kol. Lékařská fyziologie. 4. přeprac. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2003. ISBN 80-

247-0512-5. 

WIDMAIER, E. C., Raff, H., Strang, K. T. Vander`s Human Physiology: the mechanisms of 

body function. 13th ed. New York: McGraw Hill, 2014. ISBN 978-1-259-0802-X. 

 

  



   131 

 

9 Fyziológia svalu 

 

Kostrový sval je dráždivý a má schopnosť sťahovať sa. Dráždivosť je schopnosť 

svalu reagovať na vonkajšie podnety. Odpoveďou svalu na dráždenie je sťah (kontrakcia) 

alebo zmena napätia.  

Kostrový sval je pružný a pevný. To ochraňuje sval pred pretrhnutím a znižuje jeho 

energetický výdaj. Pružnosť svalu spočíva v tom, že sa natiahne úmerne k zaťaženiu. Ak 

zaťaženie prestane pôsobiť, tak sa sval rýchlo vracia na pôvodnú dĺžku. Pevnosť svalu sa 

pohybuje v rozmedzí 4 až 12 kg na 1 cm2. 

Kostrový sval sa skladá predovšetkým zo svalového tkaniva a jeho súčasťou je aj 

nervové tkanivo, spojivové tkanivo a krv. Svalové tkanivo tvorí špecifický typ kontraktilných 

buniek – svalové bunky (svalové vlákna, myocyty, rhabdomyocyty). 

Sval je na povrchu obalený väzivovou pošvou epimýziom. Epimýzium postupne 

prechádza do šľachy, ktorou sa upína na kosť alebo ku koži (obr. 72). 

 

Obrázok 72: Stavba kostrového svalu. 

 

Sval tvoria svalové snopce, ktoré sú obalené perimýziom. Snopec je zložený zo 

svalových buniek (myocytov) obklopených jemnou sieťou kolagénových vlákien a kapilár 

(endomýzium). Svalové bunky majú tvar valcov alebo vlákien (myofibrily). Vo vnútri 
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myocytu sú 2 typy kontraktilných vlákien (myofilamentov) aktín a myozín, vlastná bunková 

hmota, vnútrobunkové organely, napr. mitochondrie, jadrá, sarkoplazmatické retikulum. 

Podľa množstva sarkoplazmy a svalového farbiva – myoglobínu delíme svalové 

vlákna na pomalé typ I (červené, oxidatívne, typ I a IIa) a rýchle typ II (biele, 

glykolytické typ IIb) alebo zmiešané oxidatívno-glykolytické. Pomalé svalové vlákna sú 

tenšie, majú viacej sarkoplazmy, mitochondrií a myoglobínu, ktorý viaže O2. Obsahujú veľké 

množstvo kapilár. Myofibrily sú pravidelne usporiadané do zväzkov, sú adaptované na dlhú 

pomalú kontrakciu udržiavajúcu postoj, napr. dlhé svaly chrbta alebo dlhodobý pohyb 

s nízkou intenzitou m. soleus. 

Rýchle svalové vlákna sú hrubšie, majú málo sarkoplazmy, myoglobínu 

a mitochondrií, ale veľa glykolytických enzýmov. Myozínová ATP-áza pracuje rýchlo a 

transportná kapacita SR pre vápnik je vysoká. Sú menej zásobované krvou a O2. Kontrahujú 

sa krátko a zabezpečujú jemný, zručný pohyb, napr. niektoré svaly ruky a oka alebo sa 

uplatňujú pri skákaní, zdvíhaní bremien m. gastrocnemius. 

Niektoré rýchle svalové vlákna sú popri enzýmoch anaeróbneho metabolizmu 

vybavené i na aeróbne uvoľňovanie energie. Sú podobné pomalým svalovým vláknam a 

označujú sa ako vlákna rýchle oxidatívne (IIa), na rozdiel od vlákien s čisto anaeróbnym 

enzymatickým vybavením, ktoré sa označujú ako rýchle glykolytické svalové vlákna (IIb). Pri 

nízkej intenzite svalovej práce, kde postačujú slabšie kontrakcie sa zapájajú výlučne pomalé 

vlákna (I), ktorých motorické nervové vlákna majú nižší prah dráždivosti. Až s pribúdajúcou 

intenzitou zaťaženia sa postupne aktivujú i rýchle oxidatívne vlákna (IIa) a nakoniec aj rýchle 

glykolytické vlákna (IIb). 

Tieto morfologické rozdiely súvisia i s funkčnými rozdielmi. Pomalé svalové vlákna 

sa kontrahujú pomaly (asi 80 až 100 ms), ale vytrvalejšie. Rýchle svalové vlákna sa 

kontrahujú približne 2-krát rýchlejšie, ale sa rýchlo unavia. U človeka sa v priečne 

pruhovaných svaloch nachádzajú oba typy svalových vlákien, ale obyčajne niektorý typ 

prevláda. Podľa súčasných poznatkov je u človeka prevaha niektorých vlákien daná 

geneticky, a tým predurčuje potenciál jedinca pre športové výkony. Pri prevahe pomalých 

vláken je človek geneticky predurčený na behy na dlhšie trate a maratón, pri prevahe rýchlych 

vlákien na šprinty a skoky. 

 Svalstvo sa významne podieľa na termoregulácii, ale aj na optimalizácii vyšších 

nervových funkcií. Mozog programuje a kontroluje vôľové pohyby, na druhej strane svalstvo 

spätne pôsobí na mozog.  
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9.1 Inervácia kostrového priečne pruhovaného svalového tkaniva  

Kostrové svaly inervujú spinálne α-motoneuróny, γ-motoneuróny a senzitívne vlákna. 

Cievy zásobujúce svaly sú kontrolované autonómnymi vláknami. Periférny somatický 

motorický nerv prenáša impulzy z centrálneho nervového systému (mozog, miecha) do 

kostrových svalov. Axón α-motoneurónov inervuje viac svalových vlákien pomocou jeho 

terminálnych zakončení (obr. 73), ktoré končia na každom extrafuzálnom (dlhom) svalovom 

vlákne – v tzv. nervovosvalovej platničke. Motorické vlákna γ-motoneuróny končia 

v motorických platničkách intrafuzálnych (krátkych) svalových vlákien – vo svalovom 

vretienku. 

 

Obrázok 73: Inervácia kostrového priečne pruhovaného svalového tkaniva motorickým neurónom. 

Dostredivé informácie zo svalov vedú senzitívne vlákna. Vychádzajú zo špeciálnych 

svalových a šľachových receptorov – svalového vretienka (receptory citlivé na zmenu dĺžky 

svalu) a šľachového telieska (receptory citlivé na napätie svalu). Bolestivé pocity sa 

odvádzajú z voľných nemyelinizovaných nervových zakončení. 

 

Obrázok 74: Nervosvalová platnička – miesto, kde sa terminálne zakončenie motorického neurónu vnára do 

povrchu svalovej bunky. 1. axón, 2. sarkolema, 3. synaptické vačky, 4. acetylcholínové receptory, 5. 

mitochondrie. 

Motorický neurón a svalové bunky, ktoré inervuje, sa nazývajú motorická jednotka. 

Miesto, kde sa spája terminálne vetvenie neurónu s membránou svalovej bunky sa nazýva 
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nervosvalová platnička (obr. 74). V tomto mieste sa elektrický signál – akčný potenciál z 

nervovej bunky prenesie cez synaptickú štrbinu na membránu svalovej bunky. 

Prenos elektrického signálu sa uskutočňuje nasledovne: presynaptický akčný potenciál 

(AP) nervovej bunky depolarizuje membránu nervového zakončenia, otvára napäťovo-závislé 

Ca2+ kanály membrány nervového zakončenia, vápnikové ióny vstupujú do bunky, zvyšuje sa 

intracelulárna koncentrácia Ca2+. Vyššia koncentrácia vápnika aktivuje kalmodulín kinázu, 

ktorá vyvolá presun mechúrikov (vezikúl) s acetylcholínom (ACh) k synaptickej štrbine, 

nastáva fúzia membrán a exocytózou sa uvoľňuje ACh do štrbiny, difunduje a viaže sa na 

cholínergné receptory na postsynaptickej svalovej membráne. ACh disociuje z receptora a 

zatvára sa kanál membrány. ACh sa rozkladá acetycholínesterázou na cholín a acetát. Cholín 

sa aktívnym transportom vychytáva naspäť do zakončenia. Opakovaná depolarizácia facilituje 

uvoľňovanie vezikúl a následnú excitáciu.  

 Väzba ACh na receptor postsynaptickej svalovej membrány otvára kanály, ktoré vedú 

rovnako Na+ a K+ ióny a posúva membránový potenciál na -15mV. Uvoľnenie 1 vezikuly, 

ktorá obsahuje asi 10 000 molekúl ACh, spôsobí depolarizáciu 0,4 mV, ktorá sa nazýva 

miniatúrny platničkový potenciál. Uvoľnenie viacerých vezikúl spôsobí platničkový 

potenciál, ktorý aktivuje napäťovozávislé sodíkové kanály na membráne svalovej bunky a 

spúšťa akčný potenciál, ktorý depolarizuje a kontrahuje kostrový sval. 

 

 

Obrázok 75: Akčný potenciál bunky priečne pruhovaného kostrového svalového tkaniva. Membrane potential – 

transmembránový potenciálový rozdiel, Action potential – akčný potenciál, Depolarization – depolarizácia, 

Repolarization – repolarizácia, Resting potential – pokojový membránový potenciál, time – čas. 

Podkladom pre informáciu prenášanú odstredivými aj dostredivými nervovými 

vláknami je zmena pokojového potenciálu a vznik akčného potenciálu (obr. 75). V organizme 

elektrická informácia predchádza svalovú kontrakciu. Tak napr. akčný potenciál zaznamenaný 
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zo sedacieho nervu predchádza elektrické zmeny na svale a následnú kontrakciu m. 

gastrocnemius.  

Elektrické prejavy svalovej kontrakcie je možno sledovať pomocou myografie – 

záznam elektrických potenciálov pomocou elektród umiestnených na koži alebo pomocou 

ihlových elektród zavedených do svalov. Záznam akčných potenciálov izotonickej kontrakcie 

v svale sa nazýva elektromyogram (EMG) alebo EMG krivka (kapitola 10). 

9.2 Motorická jednotka 

Funkčnou jednotkou hybnosti nie je samotný sval, ale motorická (hybná) jednotka. Tú 

tvorí jeden eferentný motoneurón a súbor svalových vlákien, ktoré inervuje. 

  

Obrázok 76: Priebeh odpovede (msec) kostrového svalu (trhnutie, šklbnutie, twitch) na jeden podnet 

(↑stimulus) pri izometrickom (horný rad) a izotonickom sťahu (dolný rad). 

Motoneurón sa vetví v susedstve svalov, a preto jeden motoneurón inervuje väčší počet 

nervosvalových platničiek. Najmenšie motorické jednotky sú v okohybných svaloch (1 

motorické vlákno inervuje 8-12 svalových vlákien) a najväčšie sú v svaloch dolných končatín 
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(1 motorické vlákno inervuje niekoľko 100 svalových vlákien). Čím sú motorické jednotky 

menšie, tým presnejšia je činnosť svalu.  

 

9.3 Vonkajšie prejavy svalovej činnosti 

Mechanickým prejavom svalovej činnosti je kontrakcia (sťah), na ktorej sa podieľa 

elektrická aktivácia a následne riadené a synchronizované uvoľňovanie Ca2+ do sarkoplazmy. 

Oba deje, jeden bez druhého, normálne nefungujú. Jeden akčný potenciál motoneurónu 

vyvolá svalovú odpoveď – sťah, krátku kontrakciu, ktorá sa označuje ako svalové trhnutie, 

šklbnutie s následnou relaxáciou (obr. 76). 

Odpoveď pozostáva z latentnej fázy, počas ktorej sa akčný potenciál šíri sarkolemou a 

po transverzálnych T-tubuloch do blízkosti sarkoplazmatického retikula, v membráne ktorého 

sa otvoria vápnikové kanály a uvoľnuje sa vápnik do cytoplazmy. Sval sa ešte nekontrahuje, 

jeho dĺžka sa nemení. Potom nasleduje fáza kontrakcie – vytvárajú sa mostíky medzi 

kontraktilnými proteínmi, zvyšuje sa napätie v svale, sval sa kráti. Ďalšia je fáza relaxácie, v 

ktorej sa tenzia znižuje a sval sa vracia do pôvodnej dĺžky. 

Kontrakcia priečne pruhovaného svalu môže byť izotonická, izometrická (obr. 77) alebo 

kombinovaná (auxotonická). Pri izotonickej kontrakcii sa sval skracuje (kontrahuje), ale 

nemení svoj tonus (pôsobí stále rovnakou silou – chôdza z kopca). Pri izometrickej kontrakcii 

sval nemení svoju dĺžku, zvyšuje sa jeho napätie (vyvíja silu), čo sa prejavuje „stvrdnutím“ 

svalu (zdvihnutie ťažkého bremena).   
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Obrázok 77: V hornej časti je izotonická kontrakcia – voľné skrátenie m. biceps brachii pri zdvíhaní závažia. V 

dolnej časti je izometrická kontrakcia – m. biceps brachii generuje silu, ale bez skrátenia a pohybu svalu. Pri 

svalovej kontrakcii sa sval tvarovo mení. Môže sa skrátiť až na 65% pôvodnej dĺžky. 

Zvýšenie tonusu svalu sa dá registrovať pomocou merača a indikátora sily pôsobiacej na 

ťah v mieste fixácie svalu. Grafický záznam sa nazýva svalový tonogram. Pri auxotonickej 

kontrakcii súčasne narastá sila a sval sa skracuje (balistický pohyb, napr. hod). 

Medzi dôležité vlastnosti svalu zaraďujeme aj schopnosť kontrakcie o rôznej intenzite 

(obr. 78 horná časť) v závislosti od okolností – graduovaná odpoveď (obr. 78, stredná a dolná 

časť). Takáto forma odpovede vzniká sumáciou v dôsledku zvyšovania: 

 počtu aktívnych motoneurónov, zvyšovaním počtu stimulovaných motorických 

jednotiek 

 frekvencie vzruchov, ktoré privádzajú jednotlivé motoneuróny. Svalové trhnutie po 

jednom akčnom potenciáli je menšie než to, ktoré vzniká salvou akčných potenciálov. 

Sumácia vedie k zvyšovaniu sily kontrakcie.  

 

 

 

 

 čas 

Obrázok 78: Myogram: záznam svalového sťahu (twitch) horná krivka, sumácia kontrakcie po stimulácii 

viacerých motorických jednotiek (stredná krivka), sumácia vzniknutá v dôsledku zvyšovania frekvencie 

stimulácie svalu (dolná krivka). 
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Ak sa frekvencia stimulácie zvyšuje tak, že sval sa nestíha úplne relaxovať, Ca2+ sa 

nestačí transportovať späť do sarkoplazmatického retikula, jeho koncentrácia v sarkoplazme 

postupne narastá, môže sa vytvárať viac mostíkov medzi filamentami a sťah sa zosiľňuje (obr. 

78 stredná krivka). Ak je ale frekvencia stimulácie svalu príliš vysoká a sval sa neuvoľní 

medzi podnetmi, vzniká pretrvávajúca kontrakcia nazvaná tetanus (obr. 78, dolná časť). 

 

 

Obrázok 79: Nákres priebehu vlnitého tetanu (horná časť) a hladkého tetanu (dolná časť). 

Keď prichádzajú ďalšie akčné potenciály počas zostupnej fázy kontrakcie, vzniká vlnitý 

tetanus, keď prichádzajú na konci vzostupnej fázy kontrakcie dochádza k sumácii – vzniká 

hladký tetanus (obr. 79). Reverzibilná dlho trvajúca svalová kontrakcia sa nazýva kontraktúra. 

Ireverzibilné posmrtné skrátenie svalu sa nazýva rigor mortis. 

Pri sťahu sval vyvíja určitú silu. Táto svalová sila sa u človeka určuje pomocou 

dynamometrov alebo dynamografov, ktoré zväčša zisťujú silu stisnutia ruky. Prácu svalov 

definujeme ako pôsobenie svalovej sily po určitej dráhe. Priebeh svalovej práce sa 

zaznamenáva ergografmi alebo meria ergometrami (napr. bicyklový ergometer). 

 

9.4 Svalová únava 

Pri namáhavej a dlhotrvajúcej práci nastáva svalová únava. Výkonnosť svalstva sa 

znižuje. Svalové kontrakcie sa postupne zmenšujú až nakoniec vymiznú. Príčinou svalovej 

únavy je predovšetkým: 

 vyčerpanie energetických rezerv (ATP, kreatínfosfát),  

 hromadenie metabolitov vo svalových vláknach, 

 pokles glykémie a zníženie glykogénu vo svalových vláknach,  

 dehydratácia a zvýšená telesná teplota, 

Obrázok 78 adaptovaný z HOLE`s Anatomy and physiology (1996) autorov David N. Shier, Jackie L. 

Butler a Ricki Lewis. 
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 dočasné znížené uvoľňovanie neurotransmiteru (acetylcholínu) na nervovosvalovej 

platničke, 

 nedostatok O2 a živín vyvolaný náhlou a úplnou zástavou krvného obehu (pri statickej 

práci tak ľahko vzniká ťažká svalová únava). 

Únava je v podstate obranným mechanizmom, ktorý bráni úplnemu vyčerpaniu alebo 

neúmernému poškodeniu svalového tkaniva. Podľa rýchlosti vzniku a času trvania 

rozlišujeme akútnu a chronickú únavu. Akútna únava je prechodný stav, ktorý sa upraví do 24 

hodín. Predlžovaním akútnej únavy vzniká chronická únava, ktorá môže vyústiť do úplnej 

vyčerpanosti. Svalovú únavu odstraňuje odpočinok, správna výživa aj fyzikálne terapie ako sú 

masáže a vodoliečba. Zvyšovanie telesnej výkonnosti človeka je najlepším spôsobom 

zmenšenia svalovej únavy. 

Úloha 15: Únava kostrového svalu 

Pri dlhotrvajúcej práci klesá výkonnosť svalstva, svalové kontrakcie sa postupne 

zmenšujú a začína sa prejavovať svalová únava. Rýchlosť nástupu únavy závisí od intenzity 

práce a od rytmu svalovej činnosti. Príčinou je vyčerpanie zásob aktuálnej energie, 

nahromadenie kyslých metabolitov. Ak dráždime sval stimuláciou cez periférny somatický 

nerv a predpokladáme nezmenenú vodivosť nervu, tak únava bude výsledkom nielen 

zhoršeného výkonu samotného svalu, ale aj výsledkom spomalenia prenosu vzruchov v 

nervosvalovej platničke v dôsledku nepomeru medzi uvoľňovaním neurotransmitera z 

nervového zakončenia a odbúravaním neurotransmitera v motorickej platničke. Pri 

optimálnom zaťažení a optimálnom rytme vykoná sval značnú prácu s miernymi známkami 

únavy. Takéto cvičenie v posilňovni je určené na zlepšenie fyzickej kondície, tvarovanie 

končatiny alebo obnovu poškodenej svalovej činnosti.  

Cieľ 

 vyhodnotenie únavy svalov hornej končatiny: m. biceps a m. triceps brachii. 

Potreby 

 dobrovoľník, činky „ jednoručky“ o váhe 1, 2, 5 kg, metronom, stopky 

Cvičenie m. biceps brachii 
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Postup: dobrovoľník sa posadí na stoličku (obr. 80). Jednoručky uchopí s palcami 

smerom dopredu tak, aby sa palec dotýkal kotúča, ruky sú spustené pozdĺž tela. Striedavo 

jednu a druhú ruku zdvíha k ramenám a otáča rukou tak, aby dlaň smerovala hore. Potom 

jednoručku spustí späť do východiskovej polohy a cvik opakuje s druhou rukou.  

Pri cvičení stojte/ seďte rovno a neohýbajte trup, zabránite tak zdvíhaniu činky 

švihom. Mierny predklon uľahčuje počiatočnú fázu zdvíhania. Mierny záklon pomáha 

ukončiť záverečnú fázu opakovaní. Tento cvik zapojuje bicepsy dvoma spôsobmi, pri ohybe 

lakťa a pri supinácii predlaktia. 

Používané svaly: primárne – biceps, sekundárne – hlboký sval ramenný, sval vretenný, predná 

hlava deltového svalu, svaly predlaktia.  

 

Obrázok 80: Bicepsový zdvih s jednoručkou. 

Druhý dobrovoľník spustí metronom a bude zvyšovať po 1 min frekvenciu zdvíhania 

záťaže v hudobnej stupnici od Largo (40 – 60 zdvihov /min), cez Andante (76 – 108) až po 

Presto (168 – 208). Sledujeme, či zdvihnutie činky nasleduje úder metronomu alebo či 

nastáva spomalenie zdvíhania ako prejav svalovej únavy. 

Druhý variant je predĺženie času zdvíhania pri zvolenej frekvencii, pokiaľ nenastane 

disociácia frekvencie zdvíhania a frekvencie podnetu. Pre zaujímavosť môžu paralelne cvičiť 

jedinci oboch pohlaví a porovnáme ich fyzickú zdatnosť. 

Podobným spôsobom môžme testovať aj činnosť protichodne pôsobiaceho svalu 

ramena m. triceps brachii. 
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Cvičenie m. triceps brachii 

Postup  

Dobrovoľník uchopí jednoručku, ohne sa v páse a stabilizuje trup položením voľnej 

ruky na lavicu alebo koleno (obr. 81). Cvik začína s nadlaktím smerujúcim paralelne 

s podlahou a lakťom zvierajúcim pravý uhol. Zdvihneme jednoručku hore a narovnáme ruku 

až do napnutých lakťov. 

Majte nadlaktie paralelne s podlahou a lakeť blízko tela, pohyb by mal byť iba v lakti 

a rameno by malo ostať nehybné. Pri neutrálnom úchope (palce dopredu) pracujú všetky časti 

tricepsu. Otáčanie jednoručky smerom dlaňou hore počas zdvihu, spôsobuje zaťaženie 

vonkajšej hlavy. 

 

Obrázok 81: Zdvih („kickback“) s jednoručkou. 

Používané svaly: primárne – triceps, sekundárne – zadná hlava deltového svalu, široký 

chrbtový sval. 

Ďalší postup je ako pri predchádzajúcom cvičení. 

Výsledky  

Porovnajte cvičenie pre oba typy svalov.  

Porovnajte fyzickú zdatnosť medzi dobrovoľníkmi oboch pohlaví 

 

Otázky 
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1. Ako sa volá väzivový obal svalu? 

2. Charakterizujte organizáciu svalových buniek. 

3. Ako sa volá miesto spojenia, v ktorom sa prenáša elektrický signál na svalovú bunku? 

4. Ktorý neurotransmiter sa uvoľňuje zo somatického nervového zakončenia? 

5. Popíšte štyri základné funkčné vlastnosti kostrových svalov. 

6. Popíšte typy svalov. 

7. Charakterizujte svalový sťah, izotonickú a izometrickú kontrakciu. 

8. Ovplyvňuje gravitácia zaťaženie? 

9. Aký význam má cvičenie pre sval? 

10. Ako ovplyvňuje cvičenie s jednoručkou a cvičenie s kladkou zaťaženie počas pohybu? 

11. Porovnajte kontrakcie m. biceps a m. triceps brachii, ktoré ďalšie svalové skupiny sa 

ešte pridávajú ku kontrakcii? 

12. Ako ovplyvňuje frekvencia cvičenia svalovú kontrakciu? 

13. Vysvetlite svalovú únavu. 

14. Popíšte tetanickú kontrakciu pri cvičení, ako ju môžme vyvolať? 
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10 Elektromyografia 

 

Elektromyografia (EMG) patrí medzi najbežnejšie neurofyziologické metódy. Spolu s 

klinickým neurologickým vyšetrením a zobrazovacími metódami tvorí súčasť diagnostiky 

ochorenia nervového a svalového systému. Ide o zisťovanie akčných potenciálov vznikajúcich 

vo svalovom tkanive a nervových vláknach. Grafický záznam akčných potenciálov sa nazýva 

elektromyogram. Prístroj, ktorým registrujeme nervové a svalové potenciály sa nazýva 

elektromyograf. Výsledky neurofyziologického vyšetrenia nás informujú o funkčnom stave 

centrálneho či periférneho nervového systému, preukazujú subklinické ťažkosti a sledujú 

dynamiku zmien funkčného stavu jednotlivých nervových systémov a svalov. 

 

10.1 Technické vybavenie EMG 

Elektromyografické prístroje tvoria celky s veľkým počtom programov, pomocou 

ktorých je možné nastaviť prístroj na rôzne typy vyšetrení a spracovania nameraných 

výsledkov. EMG prístroj sa skladá zo zosilňovača, monitora, akustického zosilňovača, 

stimulátora vyhodnocovacej digitálnej jednotky a elektród. 

Zosilňovač plní pri zachytávaní viacero funkcií: 

a) Zosilňuje nami meraný signál. Zosilnením rozumieme veľkosť napätia na dielik monitoru. 

Zosilnenie sa môže meniť od 0,5 µV do 10 µV na diel. 

b) Zosilňovač potláča neželané signály pomocou filtrov. Podstata EMG zosilňovačov však 

spočíva v zachytení signálu, ktorého čistotu zabezpečia frekvenčné filtre vymedzujúce 

frekvenčný rozsah zosilňovača na požadovanú oblasť, ktorú chceme zachytiť. 

c) Hodnovernosť registrácie zabezpečuje vstupná impedancia zosilňovača. Zachytávané 

bioelektrické potenciály závisia od impedancie prvkov, z ktorých je obvod zložený. Na 

vstupnom odpore sa meria rozdiel alebo napätie zaznamenávaného signálu. Prístroj musí 

mať vstupnú impedanciu aspoň tisíckrát väčšiu ako je odpor v obvode, aby sa zabránilo 

rozdielom medzi elektródou a kožou, ku ktorým dochádza v dôsledku zmeny teploty tela, 

potením a podobne. Vysoká impedancia však spôsobuje kontamináciu prívodných vodičov 

striedavým prúdom, preto sú káble smerujúce k elektródam krátke a tenké.  

d) Zosilňovače používané v EMG mávajú symetrické vstupy. Tie zabezpečujú, že rozdiel 

signálu z aktívnej a referenčnej elektródy sa zosilní a ďalej spracuje. 

e) Na zabezpečenie porovnateľnosti a totožnosti tvaru akčného potenciálu sa negativita pri 

intracelulárnom meraní znázorňuje nadol a pri extracelulárnom smerom nahor. 
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Monitor – na monitore sa zobrazujú krivky a ďalšie údaje. Signál sa analógovo-digitálne 

prevádza a digitalizovaný zápis sa následne zobrazí na monitore. Záznam signálu môžeme 

poopraviť tak, že zmeníme zosilnenie a rýchlosť prebiehajúceho lúča. 

Akustický zosilňovač a reproduktor – tieto zariadenia môžu napomôcť tak, že niektoré EMG 

fenomény majú typický rytmus alebo tón, čo nám napomáha pri hodnotení. 

Stimulátor – je zladený so zobrazovacou jednotkou. Produkuje pravouhlý pulz, u ktorého 

môžeme meniť polaritu, trvanie a frekvenciu. Trvanie pulzu sa pohybuje od 50-1000 µs, ak je 

dlhší ako 1ms stáva sa z neho bolestivý podnet. Prúdový stimulátor priamo meria pretekajúci 

prúd a popisuje veľkosť stimulačného pulzu v mA. Ak chceme udržať vyhovujúci prúd 

i napriek zvyšujúcemu sa odporu medzi elektródami, musíme zvyšovať napätie, ktoré je 

ohraničené kapacitou stimulátora. 

Vyhodnocovacia digitálna jednotka zabezpečuje úpravu signálu a jeho zobrazenie na 

monitore pomocou digitalizácie. Frekvenčnou korekciou zvýrazní niektoré vlastnosti signálu 

a priemerovaním zabezpečí, že signál sa v biologickom šume nestratí a zmerajú sa kľúčové 

amplitúdy a časové údaje. 

Elektródy – rozlišujeme podľa funkcie na: 

 stimulačné– bývajú párové, kde katóda je označená farebne a umiestňuje sa na tú časť 

tela, ktorú chceme stimulovať, 

 registračné elektródy sú z kovu a môžu mať tvar štvorca, obdĺžnika alebo kruhového 

disku.  

Aktívnu elektródu rozoznávame pomocou farebného kábla a prikladáme na miesto, 

z ktorého chceme snímať. Uzemňujúca elektróda je spojená s prístrojom a má väčšiu 

kontaktnú plochu. Na zabezpečenie dobrej vodivosti sú potrebné čisté a nepoškodené 

elektródy. Na plošné elektródy, je potrebné naniesť vodivý gél. Najčastejšie používané ihlové 

registračné elektródy majú jeden vodič vo vnútri ihly – aktívnu elektródu a referenčnou 

časťou je plášť elektródy. Monopolárne ihlové elektródy majú svoje uplatnenie pri 

zaznamenávaní nervového akčného potenciálu alebo k stimulácii nervu. Ich veľkou 

prednosťou je malý výskyt artefaktov, možnosť stimulovať hlbšie pod povrchom kože 

a využívanie nebolestivého prúdu, čo ocení najmä pacient. Podráždenie susediacich nervov je 

minimálne. 

Ak vyšetrujeme samostatné svalové vlákna používame elektródu, ktorá vyúsťuje na 

boku plášťa a má malú kontaktnú plochu, čo umožňuje zaznamenávať potenciály z daného 

vlákna. Špeciálne vyšetrenia vyžadujú špeciálne elektródy, ako napríklad: multielektródu, 
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ktorá má vo svojom vnútri viacero elektród, či sklenené mikropipety naplnené elektrolytom 

určené na preskúmanie svalu in vitro. 

Informácia z kontaktných elektród alebo z EMG ihly sa spracuje v PC a prevedie sa vo 

forme EMG krivky na monitor počítača, respektíve vo forme zvukového signálu na 

reproduktory. 

K zabezpečeniu EMG vyšetrenia treba dodržiavať uzemnenie smerujúce do jedného 

miesta. Pacient sa nesmie dostať do kontaktu s EMG. Zvýšenú pozornosť si vyžadujú pacienti 

s kardiostimulátorom, u ktorých uprednostňujeme vyšetrenie pomocou ihlových elektród. 

Ihlové elektródy však nie sú vhodné u pacientov s koagulopatiami.  

 

10.2 Zmeny nastávajúce vo svaloch pri chorobných stavoch 

Metabolizmus svalu sa riadi reakciami, ktoré pre pre obnovu svalového tkaniva, ale aj 

kontrakcie, zabezpečujú energiu. Medzi reakcie, ktoré sú zdrojom energie zaraďujeme: 

a) hydrolýzu ATP → ADP + Pi 

b) refosforyláciu PC + ADP ↔ C + ATP 

c) ADP → ATP + AMP,  AMP → IMP + NH3 

d) glykogenolýzu → laktát  

e) oxidačné kaskády  

Pri poruchách týchto metabolických reakcií dôjde ku štrukturálnym, biofyzikálnym 

a chemickým zmenám svalu. Tie môžu viesť k niektorým vrodeným myopatiám, či 

enzymopatiám. Poruchy štrukturálnych proteínov spôsobujú poškodenie svalových vlákien, čo 

vedie k dystrofii. Patomechanizmus poškodenia pozostáva z dvoch dejov: 

 T-lymfocyty napadnú svalové vlákna, bez účasti komplementu. Táto reakcia prebieha pri 

myozitíde a čiastočne pri dystrofii.  

 Porušenie integrity membrány umožní prechod iónov vápnika do vlákien, čo vedie k 

aktivácii neutrálnych proteáz. Proteázy porušia Z- línie myofibríl. Následne sú 

lyzozomálnymi proteázami napadnuté ďalšie proteíny a imunitný systém sa aktivuje. 

Jednotlivé časti komplementu sa dostávajú do vlákien, kde aktivujú membránolytický 

enzým a vyvolávajú fagocytózu. Vápnikové ióny aktivujú proteázy a pôsobia aj na 

mitochondrie. Mitochondrie udržujú stálu hladinu Ca2+ iónov v sarkoplazme. Veľké 

množstvo Ca2+ v mitochondriách vedie k poruchám bunkového dýchania, a tým 

k poškodeniu bunky. Zvýšené množstvo Ca2+ v sarkoplazme vyvolá hromadenie Ca2+ 

v mitochondriách a zmeny energetického metabolizmu. Nedostatočné odčerpávanie Ca2+ 
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do extracelulárneho priestoru spôsobí hromadenie Ca2+ iónov vo vnútri bunky a následnú 

nekrózu svalových vlákien. 

10.3 Zmeny nastávajúce na periférnych nervoch pri chorobných stavoch 

Poškodenie nervového systému spôsobuje spomalenie rýchlosti alebo blok vedenia 

vzruchu a zníženie jeho amplitúdy. Príkladom môže byť segmentálna demyelinizácia, ktorá 

vzniká v dôsledku zmien na membráne axónu. 

Cieľom vyšetrenia je: 

 opísať typ motorickej poruchy a lokalizovať miesto v systéme, ktoré je poškodené 

 zistiť mieru poškodenia 

 určiť, či poškodenie je lokalizované alebo neohraničené 

 zistiť, či sa jedná o akútny alebo chronický problém 

 sledovať vývoj patologického procesu 

Priebeh vyšetrenia sa prispôsobuje každému pacientovi. Podstatou je kvalitné 

neurologické vyšetrenie a syndromologický záver. Celý priebeh vyšetrenia sa zrozumiteľne 

popíše pacientovi, aby nenastali komplikácie, napríklad pri elektrickej stimulácii. 

Ako prebieha vyšetrenie 

EMG vyšetrenie zväčša indikuje lekár – neurológ. Vyšetrenie prebieha v oddelenej 

miestnosti, zväčša poležiačky pri zrelaxovanom svalstve. Lekár zisťuje elektrickú aktivitu v 

pokoji, pri slabej a maximálnej kontrakcii, bez stimulácie alebo pri rôznych druhoch stimulácie 

a pod. 

Zo zdravého svalu nie je možné zaznamenať žiadnu elektrickú aktivitu v stave pokoja. 

Pri slabej kontrakcii svalu sa hodnotia jednotlivé akčné potenciály, ich tvar, čas trvania, počet 

fáz a amplitúda. Spontánna aktivita sa sníma zo svalov pri patologických stavoch. 

Zmeny EMG 

Zmeny elektromyografickej krivky môžu vzniknúť pri rozličných patologických stavoch, 

napr. pri poškodení periférneho nervu (difúzne alebo lokalizované neuropatie), pri poškodení 

svalu (svalové dystrofie, polymyozitídy), pri poruche prevodu z nervového zakončenia na sval 

(myastenia gravis) atď. EMG vyšetrenie je súčasťou diagnostiky, napr. diabetickej neuropatie, 

neurogénne podmienených porúch dolných močových ciest, a pod. 

 

Úloha 16: EMG vyšetrenie pri syndróme canalis carpi 
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Ciele 

EMG umožňuje objektívne posúdenie funkcie a sčasti aj štruktúry n. medianus.  

Princíp  

 V diagnostike syndrómu karpálneho tunela (SKT, obr. 82) sa používajú hlavne 

elektroneurografické štúdie, ktoré zisťujú absolútnu rýchlosť vedenia motorickými a 

senzitívnymi vláknami n. medianus cez oblasť karpálneho tunela a v prípade potreby 

porovnávajú tieto hodnoty s rýchlosťou vedenia v susedných úsekoch nervu alebo s 

rýchlosťou vedenia v porovnateľných častiach n. ulnaris (motorické aj senzitívne vlákna, obr. 

83) a n. radialis (senzitívne vlákna).  

 

 

 

Obrázok 82: EMG vyšetrenie pri diagnostike syndrómu karpálneho tunela. 

 

Obrázok 83: Elektromyogram pri STEMG-meraní rýchlosti vedenia motorickými vláknami n. medianus. 

Hodnotíme amplitúdu a latenciu akčného potenciálu (fyziologické hodnoty: distálna motorická latencia – max 

4,3 ms. Amplitúda CMAP – min. 5 mV). 

Skôr výnimočne nachádza uplatnenie v diagnostike SKT aj EMG malých svalov ruky 

ihlovou elektródou. Ihlová EMG má význam aj pri diferenciálnej diagnostike výraznejších 

paréz a atrofií malých svalov ruky, kedy porovnávame nález v svaloch inervovaných n. 

medianus (pre vyšetrenie sú najvhodnejšie m. opponens pollicis, m. abductor pollicis brevis) a 



   149 

 

v svaloch inervovaných n. ulnaris (m. abductor digiti minimi, m. interosseus dorsalis primus) 

alebo porovnávame navzájom nález v svaloch inervovaných n. medianus pod a nad úrovňou 

karpálneho tunela. 

 

Obrázok 84: Naloženie elektród pri EMG vyšetrení syndrómu karpálneho tunela. 

 

Obrázok 85: Elektromyogram pri senzitívnej neurografii pri použití antidrómnej metódy. Fyziologické hodnoty: 

rýchlosť vedenia v distálnom úseku – min. 38m.s-1. Amplitúda SNAP min 10 μV. 

 

Potreby 

dobrovoľník, EMG zariadenie, elektróda umiestnená na distálnej časti zápästia – uzemnenie, 

stimulačná katóda umiestnená 8 cm proximálne od aktívnej registračnej elektródy v stredovej 

línii (obr. 84). 

Princíp vyšetrenia 

Postup 
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Registrácia odpovede z: 

motorické vlákna – aktívna elektróda na brušku svalu m. abductor pollicis brevis, referenčná 

v oblasti metakarpofalangeálneho kĺbu na palci. 

senzitívne vlákna – prstencové elektródy, aktívna okolo proximálneho interfalangeálneho 

kĺbu, referenčná okolo distálneho interfalangeálneho kĺbu. 

 

Výsledky 

EMG ako celok (elektroneurografia a elektromyografia, obr. 85) predstavuje napriek 

pokroku v oblasti zobrazovacích metód (UZ, MR) dodnes jedinú pomocnú vyšetrovaciu 

metódu, ktorá je v širokej klinickej praxi štandardne používaná v diagnostike SKT. 

Kombináciu klinického a elektrofyziologického nálezu používame aj na orientačné stanovenie 

stupňa poškodenia nervu (tab. 2). 

 

Obrázok 86: Priebeh n. medianus a plocha dlane, ktorú inervuje. 

Najcitlivejším vyšetrením je senzitívna neurografia, pri ktorej sa zistí spomalenie 

vedenia (t.j. predĺženie distálnej senzitívnej latencie) alebo chýbanie SNAP z n. medianus v 

distálnom úseku pri normálnej rýchlosti vedenia v rovnakom úseku cez n. ulnaris a n. radialis 

(obr. 86).  

  U viac ako tretiny pacientov sa zisťuje aj predĺženie distálnej motorickej latencie v n. 

medianus v porovnaní s n. ulnaris alebo kontralaterálnym n.medianus. 
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Tab. 2: Stupne poškodenia n. medianus pri SKT podľa klinických a EMG kritérií 

 

  

Otázky 

1. Čo znamená prahový podnet na vyvolanie depolarizácie na membráne nervovej bunky? 

2. Vysvetlite prechod akčného potenciálu medzi nervovou a svalovou bunkou. 

3. Prečo je dôležité získať pre EMG informáciu o rýchlosti vedenia vzruchu ako aj o jeho 

amplitúde? 

4. Aká je hodnota minimálneho jednosmerného prúdu na vyvolanie podnetu pri EMG 

s použitím povrchových elektród? 

5. Aká je hodnota maximálneho jednosmerného prúdu použiteľného pri klinickom 

vyšetrení EMG? 

6. Vysvetlite rozdiel medzi motorickým a senzitívnym nervovým vláknom.  

7. Popíšte vyšetrenie EMG pri syndróme karpálneho tunela (umiestnenie elektród, 

vyšetrovaný nerv, sval). 

Literatúra 
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11 Fyziológia srdca. Elektrokardiografia 

 

Elektrokardiografia je jedným zo základných vyšetrovacích postupov v medicíne, 

predovšetkým pre diagnostiku srdcových dysrytmií. Zároveň je dôležitou metódou na 

sledovanie bezpečnosti liekov, keďže predĺženie komorovej repolarizácie je častým 

nežiaducim účinkom liečiv, ktorý môže mať aj fatálne následky. 

Srdce je zdroj elektrického poľa s kladným a záporným pólom a toto pole sa dá 

zaznamenať.  Bioelektrické potenciály vznikajúce pri práci srdca získavame z povrchu tela 

pomocou špecifických zvodových systémov. Pod zvodovým systémom rozumieme súbor 

zvodov, ktorým sa vyšetruje elektrické pole srdca. V lekárskej praxi zavedený 12-zvodový 

systém pozostáva z 3 bipolárnych Einthovenových zvodov, 3 zosilnených unipolárnych 

zvodov podľa Goldbergera a zo 6 unipolárnych hrudníkových zvodov podľa Wilsona. 

U štandardných bipolárnych končatinových zvodov podľa Einthovena (označenie I, 

II a III) (obr. 87) meriame priebeh rozdielu potenciálov medzi dvoma aktívnymi elektródami. 

Z každej dvojice elektród vždy jedna registruje kladný a druhá záporný pól. Elektródy sú 

umiestnené na ľavej dolnej a horných končatinách. Ich zapojenie vytvára tzv. Einthovenov 

trojuholník, v ktorého približnom strede sa nachádza srdce. Unipolárne zosilnené končatinové 

zvody podľa Goldbergera (aVL, aVR, aVF) (obr. 88) sa snímajú pomocou elektród uložených 

na končatinách rovnako ako zvody podľa Einthovena, ale tu sú vždy elektródy z dvoch 

končatín prepojené cez odpory a slúžia ako referenčná elektróda pre tretiu aktívnu diferenčnú 

elektródu. Pri zvode aVR je aktívna elektróda na pravej ruke, pri aVL na ľavej a pri aVF na 

ľavej nohe. Všetky končatinové zvody zaznamenávajú potenciály srdca vo frontálnej rovine. 

Unipolárne hrudné zvody podľa Wilsona (V1-V6) (obr. 89) sú lokalizované na 

prednej ľavej časti hrudnej steny v horizontálnej rovine. Elektródy sa prikladajú na presne 

určené lokality hrudníka nasledovne: V1 – štvrtý medzirebrový priestor napravo od sterna, V2 

– štvrtý medzirebrový priestor naľavo od sterna, V3 – medzi V2 a V4, V4 – piaty 

medzirebrový priestor medioklavikulárne vľavo, V5 – piaty medzirebrový priestor v prednej 

axilárnej čiare vľavo, V6 – piaty medzirebrový priestor v strednej axilárnej čiare vľavo. 

Hrudníkové zvody zaznamenávajú potenciály srdca v transverzálnej rovine. Spojením 

záznamov z frontálnej a transverzálnej roviny získavame dvojrozmerný obraz o priebehu 

aktivačného frontu srdcom. 
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Obrázok 87: Einthovenove zvody. 

 

 

Obrázok 88: Golbergerove zvody. 

 

 

Obrázok 89: Wilsonove zvody. 

 

11.1 Elektrokardiografická krivka 

Elektrické pole srdca je vytvorené sumáciou množstva elementárnych elektrických 

polí tvoriacich sa v jednotlivých myokardiálnych bunkách v priebehu akčného potenciálu tak, 

že časť bunky je už depolarizovaná a časť ešte nie. V dôsledku toho každá myokardiálna 

bunka pôsobí ako dipól a určuje orientáciu a veľkosť elementárneho elektrického poľa, ktoré 
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okolo dipólu vzniká. Veľké množstvo týchto elementárnych elektrických polí sa sčíta v 

každom okamihu do výsledného elektrického poľa, ktoré môžeme sumárne charakterizovať 

okamžitým vektorom elektrického poľa srdca. Amplitúda výchylky, ktorá je nameraná v 

určitom elektrokardiografickom zvode potom závisí jednak od veľkosti okamžitého vektora a 

od jeho orientácie voči tomuto zvodu. Z tohto dôvodu zaznamenávame odlišné krivky v 

jednotlivých zvodoch (obr. 90). 

 

 

Obrázok 90: Záznam 12-zvodového elektrokardiogramu u človeka. 

V II. končatinovom bipolárnom zvode získame na ľudskom elektrokardiograme 

elektrokardiografickú krivku zobrazenú na obr. 91. Na krivke rozoznávame vlny P, T, 

(zriedkavo U) a kmity Q, R, S. Vzdialenosti medzi nimi sa nazývajú úseky (alebo segmenty), 

ktoré spolu s vlnami tvoria intervaly. 

Časový priebeh zmien polohy a dĺžky okamžitého vektora počas srdcového cyklu sa 

prejaví špecifickou konfiguráciou krivky. 

 Vlna P – zobrazuje depolarizáciu predsiení spustenú vzruchom vychádzajúcim z SA 

uzla. Výsledný smer okamžitého vektora je dole a doľava, amplitúda vektora je 

relatívne malá, čo je zapríčinené tenkou stenou predsiení obsahujúcou pomerne málo 

svalovej hmoty.  

 PQ interval – informuje o vedení akčného potenciálu cez predsiene do AV uzla (vlna P) 

a Hisov zväzok (PQ segment, kopíruje izoelektrickú čiaru) 

 Komplex QRS – po zdržaní depolarizácie v atrioventrikulárnom uzle prejde vzruch 

Hisovým zväzkom a Tawarovými ramienkami na svalstvo medzikomorového septa a 

vyvolá jeho depolarizáciu v smere od ľavej komory k pravej. Okamžitý vektor smeruje 

doprava, dole a dopredu. Vzruch medzitým postupuje ďalej a vyvolá depolarizáciu 
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srdcového hrotu, okamžitý vektor sa otáča dolu a doľava. Vlna depolarizácie potom 

pokračuje po svalovine komôr, a to od endokardu k epikardu, pričom smer okamžitého 

vektora, hore smerom od hrotu, doľava a dozadu je daný predovšetkým depolarizáciou 

mohutnejšej ľavej komory. 

 ST segment – leží medzi koncom QRS komplexu a začiatkom vlny T. Informuje 

o kompletnej depolarizácii komôr alebo o rovnováhe elektrických síl končiacej 

depolarizácie a začínajúcej repolarizácie  

 Vlna T – po krátkom plató dochádza k repolarizácii komôr od epikardu k endokardu. 

 Vlna U – zaznamenáva sa zriedka, predpokladá sa, že je prejavom oneskorenej 

repolarizácie koncových častí prevodového systému. 

 

 

Obrázok 91: Elektrokardiografická krivka. 

V jednotlivých zvodoch sa smer a amplitúda vektora prejavujú na základe jeho kolmého 

priemetu na jednotlivé strany Einthovenovho trojuholníka. Ak smeruje ku kladnej elektróde, 

zaznamená sa pozitívny kmit, ak k zápornej, prejaví sa negatívnym kmitom. V unipolárnych 

zvodoch sa vektor smerujúci k aktívnej elektróde prejavuje ako pozitívny kmit a vektor 

smerujúci od nej ako negatívny kmit (obr. 92). 
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Obrázok 92: Vznik EKG krivky v Einthovenových zvodoch. 
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11.2 Humánny elektrokardiogram 

Elektrokardiografická diagnostika je založená na sledovaní abnormalít na EKG. Za 

normálny považujeme záznam, ak: 

 je prítomný normálny sínusový rytmus 

o každá vlna P je nasledovaná QRS komplexom 

 je normálny tvar a veľkosť P vlny 

o výška < 2,5 mV v II. zvode 

o šírka < 0,11 s v II. zvode 

o frekvencia výskytu P vlny je 60 – 100 úderov/min s menej ako 10 % 

variabilitou 

 ak je < 60 úderov/min = sínusová bradykardia 

 ak je > 100 úderov/min = sínusová tachykardia 

 variabilita > 10 % = sínusová dysrytmia 

 je normálny PQ interval (meraný od začiatku vlny P po začiatok QRS komplexu, 

reprezentuje čas prechodu impulzu z predsiení na komory cez Hisov zväzok) 

o 0,12 – 0,20 s 

 je normálny QRS komplex 

o trvanie < 0,12 s 

o bez patologickej Q výchylky 

o normálna os QRS 

 je normálny QT interval (od začiatku QRS komplexu po koniec T vlny) 

o 0,30 – 0,40 s (trvanie QT je závislé od frekvencie srdca, preto sa počíta 

korigovaný QT interval – QTc < 0,42 s 

 je normálny ST segment 

o bez elevácie alebo bez depresie 

 je normálny tvar T vlny 

o bez sploštenia alebo inverzie 

 

Úloha 17: Elektrokardiografické vyšetrenie človeka 

Princíp elektrokardiografickej metódy spočíva v zaznamenaní elektrického poľa srdca 

pomocou elektród umiestnených na tele a spojených s prístrojom – elektrokardiografom – do 
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jedného systému. Získaný záznam – elektrokardiogram – poskytuje informáciu o frekvencii 

srdca, priebehu elektrického poľa srdcom, o depolarizácii a repolarizácii jeho častí a 

prípadných patologických zmenách srdca. 

Cieľ  

 Študent sa má oboznámiť s princípmi elektrokardiografie ako základnej metódy na 

diagnostiku srdcových chorôb,  

 zaznamenať a vyhodnotiť humánny elektrokardiogram. 

 

Potreby 

Elektrokardiograf, monitor, vodivý gél na neinvazívne vyšetrovacie metódy, elektródy, 

vyšetrovacie lôžko, protokol na zaznamenanie hodnôt. 

Postup 

1. Meranie EKG 

Vyšetrovaná osoba si odloží kovové predmety z tela a ľahne si na rovnú plochu. 

Elektródy sa prikladajú na vnútornú stranu zápästí a členkov, resp. na hrudník. Časť kože, na 

ktorú prikladáme elektródy sa očistí roztokom etanolu a potrie jemnou vrstvou gélu na 

neinvazívne vyšetrovacie metódy. Na končatiny sa uložia elektródy nasledovným spôsobom: 

červená – pravá ruka, žltá – ľavá ruka, čierna – pravá noha, zelená – ľavá noha a hrudníkové 

podľa popisu uvedenom v teoretickej časti. Vyšetrovaná osoba je počas merania v pokoji. Po 

zaznamenaní elektrokardiogramu sa snímu elektródy a koža sa očistí vodou. 

2. Vyhodnotenie záznamu EKG 

Na pokojovom elektrokardiograme si všímame tvar EKG krivky a vyhodnotíme 

trvanie RR, intervalov PQ, QT a komplexu QRS (obr. 93, 94). V súčasnosti vyhodnocovanie 

EKG prebieha automaticky prístrojom, prípadne semiautomaticky, kedy je potrebné určiť 

začiatok a koniec intervalov a segmentov na zaznamenanom elektrokardiograme. Zapíšeme si 

hodnoty trvania RR, P, PQ, QRS, QT a QTc. 
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Obrázok 93: Príklad EKG záznamu u človeka. 

 

Obrázok 94: Príklad vyhodnotenia trvania intervalov EKG. 

3. Výpočet frekvencie z trvania RR 

Frekvencia činnosti srdca sa dá vypočítať z trvania intervalu RR pomocou 

jednoduchého vzrorca: 

frekvencia (úder/ min) = 60/RR (s) 

4. Výpočet intervalu korigovaného na frekvenciu srdca 
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Z pohľadu farmakológie je najdôležitejším EKG parametrom trvanie QT intervalu, 

ktorý reprezentuje trvanie repolarizácie komôr srdca, pretože ho viacero liečiv cielenie 

(antiarytmiká) alebo nežiadúco (napr. niektoré antibiotiká, antihistaminiká) ovplyvňuje. 

Problémom elektrokardiografickej diagnostiky trvania QT je fyziologický vzťah trvania QT k 

frekvencii srdca – s predlžovaním RR intervalu (poklesu frekvencie srdca) sa predlžuje 

repolarizácia(trvanie QT). Na hodnotenie trvania QT pri rôznej frekvencii sa používa 

korigovaný QT interval (QTc), ktorým sa táto závislosť medzi repolarizáciou a frekvenciou 

eliminuje. V klinickej praxi sa na jeho výpočet používa tzv. Bazettov vzorec: 

RR

QT
QTc   

Tento vzorec bol popísaný už v roku 1920 a je dodnes najpoužívanejšou korekciou 

nameranej dĺžky trvania QT na frekvenciu srdca. 

5. Výpočet disperzie QT intervalu 

Disperzia QT intervalu v 12-zvodovom EKG systéme je parameter, ktorým sa dá 

hodnotiť zvýšená nehomogénnosť repolarizácie komôr. Princíp spočíva vo vyhodnotení trvania 

QT intervalu v každom z dvanástich zvodov, v ktorých je jasne rozoznateľná T vlna a jej koniec. 

Disperzia QT sa počíta ako rozdiel najdlhšieho a najkratšieho zisteného QT intervalu 

v ľubovoľných zvodoch. Klinické štúdie uvádzajú, že hodnoty nad 80 ms súvisia so zvýšeným 

kardiovaskulárnym rizikom. 

6. Výpočet sklonu elektrickej osy srdca a sumačného vektora vo frontálnej rovine 

Okrem trvania EKG intervalov sa v klinickej diagnostike čiastočne využívajú aj 

hodnoty EKG voltáže, teda výšky amplitúd jednotlivých kmitov a vĺn. Všímame si 

predovšetkým amplitúdy Q, R a S, ktoré sa používajú na výpočet sklonu elektrickej osi srdca, 

ale najmä na počítanie indexov hodnotiacich hypertrofiu srdca, prekonaný infarkt myokardu a 

iné poškodenie. 

Z výšky amplitúd v Einthovenových zvodoch určujeme elektrickú os srdca – najdlhší 

sumačný vektor (E), ktorého poloha zodpovedá vo frontálnej rovine približne (pri normálnom 

šírení podráždenia) anatomickej osi srdca (obr. 95). 

Smer (uhol sklonu α) a veľkosť tohto vektora (E) zistíme dosadením hodnôt amplitúdy 

R nameranej v I. a II. zvode (RI a RII): 
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22 )5,0()[( IIII RRRE   

kde cos α = RI/E 

Asymetria hrúbky svaloviny spôsobuje, že elektrická srdcová os vo frontálnej rovine 

zviera so základňou Einthovenovho trojuholníka (I. zvod) uhol približne medzi 30o – 60o. 

V tejto pozícii je komplex QRS pozitívny vo všetkých bipolárnych zvodoch – najväčšia 

výchylka R je v II. zvode, menšia v I. a najmenšia v III. zvode. V aVR sa zapisuje negatívna 

výchylka, v aVF pozitívna a v aVL približne rovnaká pozitívna aj negatívna. Takýto priebeh 

osi nazývame intermediárnym alebo normotypom (obr. 94). 

 

Obrázok 95: Typy elektrickej osi srdca a ich výskyt v populácii. 

7. Počítanie indexov na hodnotenie hypertrofie srdca 

 Na hodnotenie hypertrofie komôr sa používajú rôzne indexy (tab. 3). Treba však 

podotknúť, že zlatým štandardom na hodnotenie zmeny masy srdca je echokardiografia. 

 

 

 

Tab. 3: Vybrané EKG indexy v hodnotení hypertrofie srdca človeka 
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8. Vplyv polohy tela a fyzickej záťaže na EKG 

 Tvorbu a šírenie elektrického poľa srdca môže ovplyvňovať aj samotná poloha tela, 

resp. fyzická aktivita. Tento vplyv sa dá otestovať jednoduchým experimentom. Vyšetrovaná 

osoba zmení polohu nôh, resp. rúk (obr. 96) a vždy po trojminútovej stabilizácii sa registruje 

EKG. V tomto experimente sa testuje reakcia autonómneho nervového systému (zmena 

rovnováhy medzi sympatikovým a vagovým tonusom) na zmeny polohy tela a jeho prejavy na 

elektrokardiograme. Následne necháme osobu vykonávať 5 minút fyzickú činnosť (drepy, „step 

test“ – vystupovanie na stoličku, a pod.). Všímame si rovnaké parametre ako pri pokojovom 

EKG. 

 

Voltážne kritériá Hypertrofia pravej 

komory 

Hypertrofia ľavej komory 

Sokolowo-Lyonov index RV1 + SV5 ≥ 1,05 mV 

RV2 + SV6 ≥ 1,05 mV 

SV1+RV5 ≥ 3,5 mV 

SV2 + RV6 ≥ 3,5 mV 

RI + SIII ≥ 2,5 mV 

Lewisov index - RI + SIII - SI - RIII ≥ 1,6 mV 

Cornellov index - RaVL+ SV3 

 28 mV – muži, ≥ 20 mV – ženy 
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Obrázok 96: Experimenty na sledovanie zmien elektrokardiogramu po zmene polohy tela. 

 

Výsledky 

Zapíšte do pripravených tabuliek. 
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Výsledok – trvanie vybraných EKG úsekov 
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Výsledok – EKG amplitúdy 
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Otázky 

1. Ktoré ióny sú zodpovedné za vznik QRS komplexu? 

2. Ktoré ióny sú zodpovedné za T vlnu? 

3. Prečo je ST segment normálne izoelektrický? 

4. Ako sa prejaví hypokalémia na EKG krivke? 

5. Čo môže spôsobiť predĺženie QRS komplexu? 

6. Prečo na EKG krivke nie je rozoznateľná repolarizácia predsiení? 

7. Prečo je QRS komplex kratší ako T vlna? 

8. Mladí zdraví astenici môžu mať napriek normálnej veľkosti srdca diagnostikovanú 

hypertrofiu. Naopak, obézni môžu mať napriek prítomnej hypertrofii srdca negatívny 

nález na EKG. Viete to vysvetliť? 

9. Aké riziko súvisí s predĺžením QT intervalu? 

10. Čo sa zmení na EKG krivke pri zvýšenej aktivácii sympatiku? 
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Úloha 18: Elektrická a mechanická aktivita izolovaného srdca  

 

Srdce je súčasťou kardiovaskulárneho systému, v ktorom plní funkciu pumpy, a tým 

zabezpečuje prietok krvi celým cievnym systémom organizmu. Zabezpečuje prívod krvi ako 

transportného média do tkanív tak, aby sa do všetkých buniek dostával kyslík a živiny 

a odstraňovali sa nepotrebné látky. Srdce svojou činnosťou udržiava kontinuálnu cirkuláciu 

krvi a zabezpečuje homeostatické požiadavky tkanív. 

Srdcový sval aj kostrový sval patria medzi kontraktilné tkanivá, no aj napriek 

štrukturálnej podobnosti majú rozdielne charakteristiky. Niektoré srdcové bunky majú 

schopnosť rytmicky vyvolať ich vlastnú depolarizáciu a následne ju iniciovať v okolitých 

bunkách. Šírenie depolarizačnej vlny z bunky na bunku celým srdcom vyústi do synchrónnej 

kontrakcie celého srdca. Trvanie elektrických zmien na bunke trvá približne rovnako dlho ako 

kontrakcia, a preto nenastáva na srdci tetanický sťah, ktorý by viedol k zástave srdcovej 

činnosti. Srdcový sval sa teda depolarizuje a kontrahuje rytmicky. Tento základný rytmus 

srdca môže ovplyvňovať autonómny nervový systém alebo iné vnútorné faktory. 

 

Cieľ 

 Demonštrovať spontánnu činnosť izolovaného srdca potkana 

 Analyzovať vplyv vnútorných faktorov na rytmickú činnosť srdca 

 

Princíp metódy 

Izolované perfundované srdce metódou podľa Langendorffa (obr. 97) je vhodný preparát na 

ukážku spontánnej činnosti srdca studenokrvných aj teplokrvných živočíchov. Základným 

princípom metódy izolovaného perfundovaného srdca je dodávanie okysličovaného živného 

roztoku (simuluje svojim zložením krv) srdcovej svalovine cez kanylu zasunutú do aorty. 

Tlakom retrográdnej perfúzie sa uzatvoria aortálne semilunárne chlopne (tak, ako sa to deje 

počas diastoly), perfuzát preteká cez vencovitý cievny systém myokardu, zbieha sa do sinus 

coronarius a vteká do pravej komory (PK). Z otvorenej PK vyteká roztok (efluent) zo srdca do 

okolitej nádoby. Touto metódou možno sledovať priebeh elektrických a mechanických 

prejavov srdcovej činnosti. Súčasne nás informuje o reaktivite vencovitých ciev na vnútorné 

podnety. 
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Obrázok 97: Bloková schéma zapojenia meracích prístrojov použitých v metóde izolovaného srdca 

perfundovaného podľa Langendorffa. Perfúzny Krebsov-Henseleitov roztok sýtený pneumoxidom (zmes 95% 

O2 + 5% CO2), štandardný perfúzny tlak alebo koronárny prietok udržiavaný pumpou, perfúzny tlak (PP) meraný 

elektromanometrom, tlak v ľavej srdcovej komore (LVP) meraný intrakomorovým balónikom napojeným na 

elektromanometer, srdcová frekvencia (f) vypočítaná pomocou počítača. 

 

Potreby 

Potkan, systém vyhrievaných dvojstenných nádob vzájomne prepojených hadičkami – 

metóda podľa Langendorffa, kovové elektródy a EKG jednotka na záznam spontánnej 

elektrickej aktivity, latexový balónik a elektromanometer na záznam kontraktilnej činnosti, 

zosilňovač, prevodník (PowerLab 80 modul), počítač na zobrazenie priebehov sledovaných 

parametrov, uloženia získaných dát a na následnú analýzu. 

Postup 

V celkovej anestézii (tiopental 45 mg.kg-1 s.c.) a po heparinizácii (zabránenie vzniku 

trombov v cievach a v srdci) sa z hrudnej dutiny potkana vyberie srdce, do aorty sa zavedie 

a ligatúrou sa zafixuje kanyla. Srdce, pripevnené na kanylu, je umiestnené do perfúznej 

aparatúry. Cievny systém myokardu je plnený živným Krebsovým-Henseleitovým (KH) 

roztokom (v mmol.l-1: NaCl – 118,00; KCl – 4,70; MgSO4 .7 H2O – 1,66; KH2PO4 – 1,18; 
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CaCl2 . H2O – 2,00; NaHCO3 – 15,00; glukóza – 11,00) sýteným pneumoxidom, pH 7,4 a t 

36,5oC.  

a) Ihlové elektródy zapojíme cez predzosilňovač k modulu. Do hrotu srdca zapichneme 

meraciu elektródu a referenčnú uzemníme na svorkovnicu. Registrujeme potenciálový 

rozdiel medzi dvoma elektródami pri prechode vlny podráždenia svalovinou ľavej komory. 

Zaznamenávame komplex elektrických odpovedí ľavej komory, t.j. komorový EKG 

podobný záznam. Počet QRS-T komplexov za časovú jednotku udáva frekvenciu činnosti 

srdca (úder.min-1). Zo záznamu priebehu zmien elektrickej aktivity srdca hodnotíme 

pravidelnosť alebo poruchy srdcového rytmu, analyzujeme amplitúdu a trvanie 

jednotlivých vĺn, kmitov a úsekov (obr. 98). Ak odpojíme aktívnu elektródu, objaví sa 

striedavý sieťový signál (kmitočet 50 Hz – sieťové rušenie). 

 

Obrázok 98: Ukážky porúch rytmu získané z izolovaného spontánne tepajúceho srdca: VPB – predčasné 

komorové vzťahy, BIG – bigemínie, Trig – trigemínie, Salva – salvy, VT–komorová tachykardia, VF – 

komorová fibrilácia. 

 

b) Srdcovú mechaniku meriame pomocou balónového katétra zasunutého do ľavej komory, 

imitujúceho náplň dutiny ľavej komory. Zmeny tlaku (kPa alebo mmHg) počas 

komorového cyklu, teda rytmického stláčania balóna, prevádzame pomocou mechanicko-

elektrického tlakového prevodníka na registračné zariadenie. Získame záznam a priebeh 

izometrickej kontrakčnej krivky, pričom maximum krivky zodpovedá ľavokomorovému 

systolickému tlaku (LVPS) a minimum ľavokomorovému diastolickému tlaku (LVPD). 

Rozdiel týchto dvoch hodnôt (LVPS-D, left ventricular developed pressure) predstavuje 

mieru kontrakcie ľavej komory.  

VPB Big Trig

Salva
VT

VF

o

o o

o

o o o
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c) Zbieranie efluentu do kalibrovaného valca poskytne údaj o prietoku vencovitými tepnami 

(CF, ml.min-1) a reaktivite vencovitých tepien na rôzne stimuly. 

Po 20 min adaptácii preparátu v podmienkach experimentálnej metódy môžeme začať 

s funkčnými testami, pomocou ktorých budeme sledovať vplyv izoprenalínu alebo 

acetycholínu, alebo vplyv teploty na činnosť spontánne tepajúceho izolovaného srdca 

potkana. Taktiež môžeme analyzovať vplyv zvýšenej alebo zníženej koncentrácie 

elektrolytov, napr. vápnika, draslíka na elektrickú a kontraktilnú činnosť srdca a cievnu 

reaktivitu. 

 

Výsledky 

Zo spontánne tepajúceho izolovaného srdca potkana perfundovaného metódou podľa 

Langendorffa zaznamenávame elektrickú aktivitu srdca a zmeny tlaku v ľavej komore počas 

systoly a diastoly (obr. 99). 
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Obrázok 99: Originálny záznam elektrickej a mechanickej aktivity izolovaného spontánne tepajúceho srdca 

potkana perfundovaného podľa Langendorffa v kontrolných podmienkach (A) a po premedikácii zvierat 

s izoprenalínom v dávke 150mg/kg, s.c. (B). Horná stopa – záznam elektrickej aktivity z ľavej komory, dolná 

stopa – tlakové zmeny v ľavej komore. 
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Hodnoty sledovaných parametrov vložíme do tabuľky 4 a spracujeme. 

Tab. 4: Hodnoty vybraných funkčných parametrov spontánne tepajúceho srdca potkana v štandardných 

podmienkach perfúzie so živným roztokom (KH) a ich zmeny spôsobené mediátormi, zmenou teploty, 

koncentrácie elektrolytov. 

Podmienky Zmena 

vlož hodnotu 

LVPs 

(kPa) 

LVPd 

(kPa) 

LVPs-d 

(kPa) 

CF 

(ml min-1) 

Frekvencia 

(úder.min-1) 

kontrola  37,5oC 9 - 13 1 - 1,5 8 - 12 8 - 9 250 ± 50 

pokles teploty       

zvýšenie Ca2+       

zníženie Ca2+       

zvýšenie K+       

zníženie K+       

 

Uvedená metóda sa používa na testovanie toxických alebo perspektívne 

terapeutických účinkov novosyntetizovaných látok, na analýzu mechanizmov účinku farmák 

alebo vplyvu modelov patologických stavov na funkciu srdca. Srdce môžeme po príslušnej 

úprave ďalej použiť na biochemické, histologické, morfologické, molekulárno-biologické 

analýzy.  

 

Otázky 

1. Uveďte rozdiel medzi elektrickou aktivitou srdca zaznamenanou povrchovými 

končatinovými elektródami a elektródami umiestnenými vo svalovine ľavej komory. 

2. Ako reaguje srdce na podanie acetylcholínu alebo izoprenalínu? 

3. Ako ovplyvňuje znížená teplota roztoku srdcovú aktivitu? 

4. Ako ovplyvňujú srdcovú činnosť zmeny koncentrácie elektrolytov? 

 

Literatúra 

 

KOVÁCS, P. a kol. Farmakologické ovplyvnenie reperfúznych dysrytmií. Čes. a slov. 

farmacie, 1995, 44(5), s. 257-260. ISSN 1210-7816. 

KRÁĽOVÁ, E. a kol: Electrocardiography in two models of isoproterenol-induced left 

ventricular remodeling. Physiol. Res., 2008, 57(suppl. 2), s. 83-89. ISSN 0862-8408. 
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12 Kvantitatívne hodnotenie steny ciev a srdca 

  

Cievny systém je tvorený tepnami (artérie), tepničkami (arterioly), vlásočnicami 

(kapiláry), žilkami (venuly) a žilami (vény). Štruktúra ciev je odlišná v rôznych častiach 

cievneho systému a rozdiely sú spojené s funkčnými nárokmi úsekov cievneho riečiska.  

 Stena ciev je tvorená tromi vrstvami:  

 vnútorná (tunica intima) – vrstva endotelu, priliehajúca na lamina basalis, pod ňou je 

tenká vrstva podporného fibrokolagénového tkaniva (subendoteliálny priestor). 

 stredná (tunica media) – bunky hladkej svaloviny, elastické a kolagénové vlákna, 

glykoproteíny, zakončenia sympatikových vlákien nervového systému. Poznáme 

tepny elastického alebo svalového typu. 

 vonkajšia (tunica adventitia) – vonkajšia vrstva pozostávajúca z kolagénových a 

elastických vlákien, ktoré cievu fixujú k okoliu. Prechádzajú ňou malé cievy, ktoré 

zásobujú cievnu stenu kyslíkom, živinami (vasa vasorum), autonómne nervy a 

lymfatické cievy.  

 Štruktúra cievnej steny sa mení, napr. vplyvom tlakových zmien. Cievna stena môže 

zhrubnúť alebo naopak, stenčiť sa. Môžeme identifikovať aj kvalitatívne či kvantitatívne 

zmeny v cievnej štruktúre, ktoré sú výsledkom pôsobenia patologických faktorov. Z hľadiska 

zmien cievnej reaktivity a štruktúry je vhodné sledovať aj zmeny vnútorného priemeru alebo 

vonkajšieho priemeru sledovanej cievy. Spoľahlivým faktorom môže byť aj určenie plochy 

priečneho prierezu. 

Srdce je zložené zo štyroch dutinových útvarov, ktoré sa napĺňajú krvou a následne 

zabezpečujú vyvrhnutie krvi do cievneho systému. V predsieňach sa zbiera krv zo žilného 

systému, z komôr je vyvrhnutá do cievneho systému. Pravá komora zabezpečuje krvný obeh 

pľúcami, ľavá komora srdca udržuje obeh krvi celým telom. 

Dutina ľavej komory je vystlaná tenkou vrstvou endokardu, ktorá je pokračovaním 

cievnej vrstvy endotelu. Hlavnú časť steny myokardu ľavej komory predstavuje svalovina, 

organizovaná vo viacerých vrstvách. Povrchová vrstva je spoločná pre obe komory. Tvoria ju 

snopce, ktoré sa stáčajú k srdcovému hrotu a prenikajú ním do hĺbky. Pod ňou je vrstva 

kruhovitých snopcov, samostatná pre každú komoru. Stredná vrstva je mohutná v stene ľavej 

komory. Vnútornú vrstvu tvoria pozdĺžne orientované snopce, ktoré sú pokračovním snopcov 

vonkajšej vrstvy. Funkciou a koordináciou všetkých vrstiev je systola komory (sťah) 

svalových buniek a diastola komory (relaxácia) svalových buniek. Sťahom vonkajšej a 
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vnútornej vrstvy sa komora kráti, sťahom strednej vrstvy sa zužuje a zmenšuje dutina komory. 

Povrch myokardu – epikard tvorí viscerálna vrstva serózneho perikardu, ktorá splýva s 

povrchom myokardu. 

Podobne, ako sa mení hrúbka cievnej steny a jej prierez, dochádza k zmenám steny 

srdcovej komory a veľkosti dutiny ľavej komory. Zmeny môžu byť vyvolané adaptáciou na 

fyziologické či patologické podnety. 

Úloha 19: Morfometria cievnej steny a steny ľavej komory myokardu 

Cieľ 

 zistiť zmeny steny a dutín orgánov kardiovaskulárneho systému (ciev, srdca).  

 

Princíp 

Prvým krokom v morfometrickej analýze je príprava vzoriek z histologických farbení 

alebo z imunohistochemických spracovaní tkanivových rezov. Obrázky získané z tkanivových 

vzoriek môžeme najprv farebne upraviť alebo vymažeme pozadie, aby sme hodnotenie 

limitovali na sledovanú vrstvu. Takto upravené obrázky sú pripravené na hodnotenie 

programom. Zo vzoriek môžme zistiť:  

 hrúbku steny orgánu  

 obvod dutiny orgánu alebo vonkajšej steny orgánu  

 plochu priečneho rezu steny alebo len jej niektorej vrstvy 

 plochu priečneho rezu dutiny 

Potreby 

Mikroskop USB Microscope Digital, počítač, pripravené tkanivové vzorky, program 

potrebný k prevádzke mikroskopu CamApp a program na meranie ImageJ (obr. 100).  

 

 Postup (obr. 101 – 105) 

1. Preparát umiestnime pod objektív mikroskopu, zaostríme. Urobíme snímok v programe 

CamApp pomocou voľby Capture – Still image capture. Po vytvorení snímku (Photo) 

volíme možnosť File – Save as – a uložíme snímku na známe miesto. 

 

v programe CamApp pomocou 

voľby Capture – Still image 

capture. Po vytvorení snímku 

(Photo) volíme možnosť  File – 

Save as – a uložíme snímok na 

známe miesto. 
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Obrázok 100: Mikroskop s kamerou a programom CamApp. 

 

 

Obrázok 101: Program CamApp. 

 

2. Ďalej pristúpime k morfometrickému meraniu. Po otvorení programu ImageJ zvolíme 

možnosť File – Open – vas snimok.jpg čím otvoríme odfotený mikroskopický preparát. 

 

Obrázok 102: Program CamApp 2. 
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3. Na morfometrické meranie mikroskopického preparátu zvolíme možnosť: 

 Straight (piaty štvorec zľava s piktogramom úsečky). 

 

Obrázok 103: Program ImageJ. 

 

4. Kurzorom urobíme úsečku, ktorá predstavuje meranú hrúbku. 

 

Obrázok 104: Program ImageJ 2. 

 

Výsledky 

 

5. Ďalej volíme možnosť Analyze – Measure (Ctrl+M). Výsledok vidíme v tabuľke ako 

lenght. (Tieto namerané čísla nepredstavujú reálnu veľkosť, preto ich nazveme arbitrary 

units – AU). 

 

Obrázok 105: Program ImageJ 3. 



   176 

 

6. Meranie opakujeme viackrát a následne vyrátame priemer hodnôt, SD a SEM pomocou 

štatistického balíka programu Excell. 

 

Otázky 

1. Aký bol rozdiel medzi hrúbkou steny ľavej komory medzi experimentálnymi 

skupinami? 

2. Ako sa nazýva patologický proces, ktorý spôsobí zmenu hrúbky steny srdcovej 

komory? 

3. Ktorý patomechanizmus môže tento rozdiel spôsobiť? 

4. Aké riziká prináša tento patologický proces ? 

5. Čo by znamenalo pre meranie, keby sme úsečky neviedli kolmo na ľavú komoru, ale 

v rôznych uhloch? 

6. Čo by znamenalo pre meranie, keby rezy srdcom neboli robené rovnako a správne vo 

všetkých prípadoch, napr. niektoré rezy srdca by boli robené proximálne k apexu, zatiaľ 

čo iné proximálne k predsieňam? 

7. Prečo je nutné robiť viac ako jedno meranie?  
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13 Fyziológia mikrocirkulácie 

 

13.1 Mikrocirkulácia 

 Krvný obeh predstavuje z hydrodynamického hľadiska uzavretý systém, tvorený tromi 

zložkami vo vzájomných dynamických vzťahoch. Sú to srdce, cievy a krv. Srdce, ako 

ústredný motorický orgán systému, je zdrojom mechanickej energie. Cievy tvoria trubicový 

uzavretý rozvodný systém, ktorý začína a končí v srdci. Sú elastické, majú schopnosť 

dilatácie a aktívnej kontrakcie. Krv je pohyblivá, nestlačiteľná zložka, uvádzaná do pohybu 

činnosťou srdca. Jej hlavnou fyziologickou úlohou je privádzať do tkanív kyslík a výživné 

látky a odvádzať z nich oxid uhličitý a ďalšie produkty tkanivového metabolizmu.  

 Hlavnou funkciou mikrocirkulácie je transport materiálov. Voda a roztoky prestupujú 

do krvi cez mikrocievy, cez ich cievnu stenu sú zamieňané s roztokmi z okolitého tkaniva. 

Táto transportná funkcia je vysoko závislá od architektúry mikrocirkulácie a od 

biofyzikálneho správania sa krvného toku prechádzajúceho cez cievy. Hydrodynamický odpor 

mikrocievnej siete, ktorý rozhoduje o celkovom krvnom toku pre daný perfúzny tlak, závisí 

od počtu, veľkosti a usporiadania ciev, od pasívneho a aktívneho mechanizmu regulujúceho 

ich priemer a od zdanlivej viskozity krvi prúdiacej v cievach. Suspendované krvné elementy, 

najmä červené krvinky, významne ovplyvňujú zdanlivú viskozitu krvi. Viskozita súvisí 

s niekoľkými faktormi, ako sú cievny priemer, hematokrit a rýchlosť prúdenia krvi. 

Distribúcia krvného toku a prúdenie červených krviniek cez cievnu sieť, ktorá ovplyvňuje 

priestorovú štruktúru transportu živín, je určovaná mechanikou pohybu červených krviniek 

v jednotlivých divergujúcich bifurkáciách. Cievna sieť ovplyvňuje priestorovú štruktúru 

transportu živín. 

  

Obrázok 106: Mikrocirkulačný systém. 
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 Mikrocirkulácia (obr. 106 a obr. 107), ktorej súčasťou je okrem arteriol a venúl 

kapilárny systém, je jedným z najdôležitejších komponentov kardiovaskulárneho systému. 

Kapilárna sieť tvorí veľmi tenkú, fenestrovanú vrstvu, ktorá pozostáva z 10 biliónov kapilár 

a obsahuje asi 1/6 celkového objemu krvi. 

 

 

Obrázok 107: Histologická schéma ciev: rozdiely v stavbe tepien (a) a žíl (b) voči kapiláram (c), vzhľadom na 

priesvit (lumen). 

Kapiláry predstavujú z funkčného hľadiska najvýznamnejšiu časť krvného obehu . Vo 

výkonných orgánoch stenu kapilár tvorí veľmi tenká, fenestrovaná vrstvu, cez ktorú 

prestupujú  

živiny a O2 z krvi do intersticiálnej tekutiny a opačným smerom prestupujú odpadové 

produkty a CO2. V pľúcnych kapilárach dochádza k príjmu O2 a výdaju CO2, v obličkových 

kapilárach sa telo zbavuje nízkomolekulárnych splodín látkovej výmeny.  

Výmena látok je jednou z podmienok života organizmu. Tomu zodpovedajú aj 

hemodynamické pomery v kapilárnom úseku krvného obehu. Priemerný tlak na arteriálnom 

konci kapiláry je 4,6 kPa, na venóznom konci 2,2 kPa. Tlaková amplitúda na arteriálnom 

konci je asi 0,7 kPa, na venóznom konci je takmer nulová. Rýchlosť prietoku krvi cez 

kapiláry je veľmi malá, predstavuje 0,0007 až 0,001 m.s-1. Kapilárna stena má charakter 

dialyzačnej membrány, jej póry majú v tkanivách organizmu rôzne veľkosti (svalové kapiláry 

5 – 6 nm, kapiláry obličkových glomerulov a pečene  10 – 20 nm (obr. 108).  
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Obrázok 108: Erytrocyty prechádzajúce kapilárnym systémom. 

Základnými mechanizmami prestupu látok kapilárnymi stenami sú difúzia a filtrácia. 

Difúziou prestupujú látky v smere koncentračného spádu, pričom látky rozpustné v lipidoch 

difundujú rýchlejšie. Veľkosť a smer filtrácie, v ktoromkoľvek mieste kapiláry, závisí od 

filtračného tlaku. Ten je daný hydrostatickým tlakom krvi v kapiláre zmenšeným o súčet 

hydrostatického tlaku v intersticiálnej tekutine (0,15 kPa) a onkotického tlaku (3,7 kPa) . 

Onkotický tlak je osmotický tlak krvných bielkovín (68 – 72 g.l-1), ktorý pri filtrácii pôsobí 

proti hydrostatickému tlaku krvi. Na arteriálnom konci kapiláry bude teda pôsobiť efektívny 

filtračný tlak +1,2 kPa, kým na venóznom konci bude pôsobiť efektívny resorpčný tlak -1,2 

kPa. Efektívny filtračný tlak spôsobuje prúdenie tekutín von z arteriálnej časti kapiláry do 

intersticiálneho priestoru (filtračný tlak > onkotický tlak). Efektívny resorpčný tlak vo 

venóznej časti spôsobuje nasávanie tekutín opačným smerom, t.j. z interstícia do kapiláry 

(filtračný tlak < onkotický tlak). Tekutina z intersticiálnych priestorov sa vedľa priamej 

filtrácie vracia do krvi aj lymfatickými cievami. Zvýšením filtračného tlaku, znížením 

onkotického tlaku, zvýšením permeability kapilárnych stien alebo nedostatočnou lymfatickou 

cirkuláciou dochádza k zvýšeniu objemu intersticiálnej tekutiny a vzniku edému. 

 

13.2 Klinické využitie sledovania mikrocirkulácie 

Mikroskopické hodnotenie kapilár nechtového lôžka sa používa v internej medicíne 

nielen na diagnózu vaskulárnych komplikácií pri diabetes mellitus, kolagénových ochoreniach 

a funkčných poruchách ako je Raynaudov fenomén, ale aj ako neinvazívna metóda na 

štúdium morfologických a funkčných parametrov periférnych kapilár aj u tehotných žien.  
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Pri diagnostike Raynaudovho fenoménu kapilárna mikroskopia môže významne 

pomôcť, keďže toto ochorenie sa prejavuje poruchami prekrvenia prstov na ruke. Pri 

aterosklerotickom ochorení dolnej končatiny môžu mikrocirkulačné poruchy pomôcť určiť, 

aká teplota zvýši a indukuje mikrovaskulárnu konstrikciu na postihnutej končatine s rôznym 

stupňom ischémie.  

Táto metóda je veľmi dôležitá pri vyšetrení rozdielov medzi izolovanou systolickou 

hypertenziou a systolicko-diastolickou hypertenziou. V skutočnosti sa izolovaná systolická 

hypertenzia vyskytuje častejšie u starších ľudí a je spojená s aterosklerózou veľkých tepien. 

Systolicko-diastolická hypertenzia je častejšia u mladých ľudí, u ktorých dochádza 

k rozloženiu krvného toku do mikrociev, čo pozorujeme aj rozšírením kapilár v nechtovom 

lôžku. 

Počas normálneho tehotenstva podlieha kardiovaskulárny systém extenzívnym zmenám. 

Rôzne patologické stavy ako hypertenzia môžu postihnúť kardiovaskulárny systém matky 

a môžu viesť k vážnemu ochoreniu alebo až úmrtiu matky a plodu. Skorá detekcia 

patologického rozvoja ochorenia môže zachrániť život.  

 

Úloha 20: Meranie mikrocirkulácie v reálnom čase 

Na meranie mikrocirkulácie využijeme dostupný systém ľudskej kapilárnej 

mikroskopie (obr. 109). Ten bol v laboratóriách Katedry farmakológie a toxikológie, FaF UK 

upravený na meranie na zvieratách ako aj na ľudských nechtových lôžkach. 

Cieľ 

Na cvičení budú použité už predspracované videá s cirkulujúcou krvou po 

farmakologickom ovplyvnení sledovanej cievy ako aj bez ovplyvnenia. V prvom prípade je 

úlohou študentov sledovať a zhodnotiť zmenu lumenu postkapilárnej venuly pred, počas 

a v 30 sekundových intervaloch po aplikácii noradrenalínu v koncentrácii 10-5 mol.l-1 

V druhej úlohe by mali sledovať a zmerať rýchlosť toku stĺpca červených krvných elementov 

v tenkej postkapilárnej venule.  

Druhou časťou úlohy bude samotné meranie toku krvi v kapilárnom riečisku v oblasti 

nechtového lôžka podľa návodu v časti Snímanie kapilár. 

Princíp 
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Na experimentálnych zvieratách sme sledovali mikrocirkuláciu v mezentériu. Po 

otvorení brušnej dutiny sme mikrocievy v mezentériu pozorovali reflexným svetelným 

mikroskopom. Získané digitálne videosnímky boli ďalej spracované a analyzované v prostredí 

pre spracovanie obrazu (microVideo Capture, Ulead Media Studio, Adobe Premiere, 

Capillaroscope).  

 

 

Obrázok 109: Základná foto-schéma videomikroskopu. Svetlo odrážajúce sa od pozorovaného objektu sa 

zachytáva na CCD čipe v kamere, odtiaľ sa prenáša cez video korekčnú kartu a video kartu do PC na offline 

spracovanie. 

Potreby 

Vlastné meranie prebieha na počítačovom kapilaroskope, vyrobenom v Centre for 

analysis of substances, Joint Strock Company, Moskva 2001 (technické parametre v tab. 5).  

Postup a výsledky 

Optickým reflexným mikroskopom HUNT s objektívom ZEISS Epiplan 10x/0.2 HD 

sa sníma obraz kapilár. Obraz je zachytávaný CCD (zabezpečuje transformáciu obrazu do 

digitálnej formy) matricou na videokamere (JVC TK-C1388, 4,7x105 pixelov, horizontálne 

rozlíšenie 470 čiar). Odtiaľ je obraz prenášaný do video korekčnej karty v PC, kde je 

upravovaný pomocou troch otočných potenciometrov (jas, kontrast a farba). Signál z video 
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korekčnej karty prechádza do TV počítačovej karty (Miro VIDEO-DC30 Plus) v norme S-

VHS (zaručuje vyššiu kvalitu videa) s rozlíšením 768x576x10M farieb. Videozáznam 

pozostáva z 25 obrázkov za sekundu. Obraz je zobrazovaný na monitore PC (Pentium III 750 

MHz, 128 MB RAM) a zaznamenávaný do pamäte PC (20GB HDD). 

     Tab. 5: Technické parametre prístroja 

Parameter prístroja Jednotka Hodnota 

Zosilnenie  x 100-1000 

Viditeľná zóna mm 0.6–0.3 

Rozlíšenie µm 2.0 

Rozsah rýchlosti mm.s-1 0.1-1.0 

Presnosť merania rozmerov kapilár % ~15 

Video sekvencie s Min. 1 

Napájanie W Max. 650 

 

Kalkulácia „off-line“ 

Pre získavanie hodnôt rýchlosti prúdenia krvi cez cievy používame technológiu obraz 

po obraze (frame to frame analysis). Pri tomto postupe manuálne alebo automaticky označíme 

začiatok stĺpca červených krviniek v prvom obraze a v nasledujúcom, resp. v niektorom 

z ďalších obrazov (podmienkou je označiť vždy ten istý stĺpec ako v prvom obraze). Potom 

z dĺžkového posunu na obraze a z časového rozdielu vznikania obrazov (1/25 s) sa vypočíta 

rýchlosť prúdenia krvi v mikrometroch za sekundu (obr. 110). Pre získanie hodnôt pre lumen 

cievy označíme časť manual processing a následne jednu z možností: AL (arteriálna časť), 

TrL (tranzitná časť), VL (venózna časť), PZ (perivaskulárna zóna) (obr. 111). Potom 

označíme kraj cievy a uvoľníme tlačítko myši nad druhým koncom cievy. Zmeraná 

vzdialenosť sa ukáže v mikrometroch a zaznamená sa po potvrdení do databázy pod zadaným 

menom. 
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Obrázok 110: Mezentérium potkana. Analýza „obraz po obraze“, červený štvorec označuje východziu polohu 

krvného stĺpca, na 2. a 3. obraze vidieť označený posun krvného stĺpca smerom hore. 

 

Obrázok 111: Okno pre manuálne hodnotenie. 

Podobný postup je aj pri meraní rýchlosti prúdenia pri ľudských kapilárach (obr. 112). 

V prvom kroku sa nasníma kapilára na nechtovom lôžku. Potom sa vyznačí v zobrazenom 

ponukovom okne časť, na ktorej chceme sledovať rýchlosť prúdenia, resp. morfometrické 

parametre (obr. 113). Na výber sú tri časti, v smere toku krvi je to arteriálna časť, tranzitná 

časť (v tejto časti prebieha najintenzívnejšia výmena látok medzi krvou a okolitým tkanivom) 

a posledná časť je venózna. Potom postupujeme podobne ako bolo opísané pri meraní 

rýchlosti, resp. lumenu zvierat. Na konci sa dostaneme k nameraným dátam v ponukovom 

okne Report (obr. 114). 
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Výsledky 

 

Obrázok 112: Ukážka merania fyziologických parametrov na ľudskej kapiláre pomocou programu ComCapill. 

 

Obrázok 113: Ponukové okno: tri funkčné časti kapiláry (arteriálne, prechodné, venózne rameno). 
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Obrázok 114: Okno so zhrnutými výsledkami získanými pri predchádzajúcich meraniach. 

Otázky: 

1. Ktoré cievy zaraďujeme do mikrocirkulácie? 

2. Opíš funkciu mikrocirkulácie. 

3. Prečo je dôležité sledovať mikrocirkuláciu? 

4. Stručne opíš spôsob, ako sa dá snímať prietok krvi cez mikrocirkuláciu. 

5. Zoraď cievy podľa tlaku (od najvyššieho): véna, kapilára, arteriola, artéria, venula. 
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14  Lymfatický systém 

 

Lymfatický systém predstavuje neoddeliteľnú súčasť imunitného systému človeka. Je 

to otvorený jednosmerný trubicový systém, ktorý vzniká v medzibunkovom priestore a 

miazgovými cievami – miazgovodmi prenáša lymfu do venózneho systému. Absorbuje 

prebytočné tekutiny a zabezpečuje návrat do krvného riečiska.  

Hlavné funkcie lymfatického systému sú: 

 dynamická rovnováha tekutín v organizme – transport tekutín z interstícia do krvného 

obehu vo forme lymfy 

 odstraňuje z tela produkty metabolismu (toxíny, škodlivé, nepotřebné látky) 

 odvádza z tela bielkovíny, ktoré vznikli metabolizmom buniek a tkanív 

 odvádza z tela tuky vo forme tukových kvapiek do hornej dutej žily a  

 podieľa sa na stálosti vnútorného prostredia (tzv. homeostáze) 

  imunitné reakcie voči cudzorodým časticiam baktériám, vírusom alebo rakovinovým 

bunkám 

 

Od srdcovocievneho systému sa lymfatický systém odlišuje nasledujúcimi charakteristikami: 

 nie je uzatvorený 

 je jemnejší 

 nemá centrálnu pumpu – srdce 

Stavba lymfatického systému 

Lymfatický systém tvoria: lymfatické cievy, lymfatické uzliny a lymfatické orgány 

(brzlík – tymus – T Ly, uzliny, mandle krčné (tonzily), nosné, jazyková – tvoria prvý obranný 

protiinfekčný okruh - Waldeyerov okruh, ďalej slezina, kostná dreň – Le (granulocyty 

a monocyty), červovitý výbežok – apendix – brušná mandľa. 

Lymfatické vlásočnice  začínajú ako výbežky v medzibunkovom priestore – interstíciu 

orgánov a tkanív okrem mozgu, miechy, chrupky a očnej gule. Zbierajú tkanivový mok, ktorý 

po prestupe do lymfatických kapilár označujeme ako lymfa, ktorá spolu s  látkami, ktoré 

neprešli kapilárnou stenou, následne prechádza do zberných lymfatických ciev (priemer 0,2 – 

0,3 mm), ktoré vytvárajú hustú kapilárnu sieť pozdĺž ciev kardiovaskulárneho systému. 

Lymfatické cievy sa stavbou podobajú žilám, včítane prítomnosti chlopní a prechádzajú 
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lymfatickými uzlinami, ktoré sú početné a hmatateľné napr. v slabinách alebo podpazuší. 

Lymfatické uzliny majú oválny tvar veľkosti 1 – 30 mm. Na jednej strane do nich priteká lymfa 

prívodnými lymfatickými cievami, na druhej strane odteká odvodnými lymfatickými cievami. 

Hlavnou funkciou lymfatických uzlín je tvorba lymfocytov a protilátok imunitného systému. 

Zachytávajú cudzorodé častice baktérie, vírusy, ale aj nádorové bunky. Spojením viacerých 

lymfatických ciev vznikajú lymfatické kmene, ktoré vstupujú do venózneho systému.  

Hlavným lymfatickým kmeňom je hrudníkový miazgovod (ductus thoracicus). Zbiera 

lymfu z dolných končatín, brušnej dutiny a ľavej časti hrudníka, krku a hlavy. Pravý miazgový 

kmeň (ductus lymphaticus dexter) zbiera krv z pravej strany hlavy, krku, hrudníka, ale aj pečene 

a pravej hornej končatiny. Oba miazgovody ústia do žíl pod krkom v oblasti do angulus 

venosus, tj. sútoku v. jugularis a subclavia (obr. 115). 
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Obrázok 115: Anatomická stavba lymfatického systému. 

 

Lymfa 

Lymfa je belavočíra tekutina, ktorá prúdi lymfatickýmí cievami. Vzniká na základe 

nerovnováhy medzi kapilárnou filtráciou a resorpciou v prospech kapilárnej filtrácie. 

V interstíciu sa v priebehu 24 hodín vytvorí približne 2 – 3 l kapilárneho filtrátu, ktorý prúdi 

lymfatickými kapilárami, cievami, uzlinami a kmeňmi až do venózneho systému. Endotel 

lymfatických ciev je vysoko permeabilný, prechádzajú ním častice veľkosti 5 – 6 mm. 
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Zložením sa lymfa najviac podobá krvnej plazme, len má nižší obsah bielkovín. 

Vyplýva to z jej základnej funkcie, ktorou je transport bielkovín z interstícia do venózneho 

obehu. Najvyšší obsah bielkovín je lymfe, ktorá pochádza z pečene. Naopak najmenej 

bielkovín je z dolných končatín (60 g/l vs 5g/l). Lymfa však obsahuje menšie množstvo 

bielkovín krvného zrážania (fibrinogénu, protrombínu, tromboplastínu) a má schopnosť 

zrážať sa. Protilátky produkujú lymfatické uzliny a to najmä pri interakcii s infekciami. 

Lymfa, ktorá pochádza z GIT má najväčší podiel tukov a dve tretiny vstrebaných 

tukov prechádzajú cez truncus thoracicus. Transportujú sa ako chylomikróny a lymfe 

dodávajú biele – mliečne zafarbenie. Kým mastné kyseliny s dlhším reťazcom 10 a viac 

uhlíkov sa vstrebávajú výlučne do lymfy, kyseliny s kratším reťazcom sa vstrebávajú do 

portálnej krvi.  

Z formovaných elementov sa v lymfe nachádzajú T a B lymfocyty. Naopak 

trombocyty a erytrocyty sa v nej vo fyziologických podmienkach nenachádzajú. Počet 

bunkových elementov lymfy stúpa pri pohybe a fyzickej námahe.  

Tab. 6: Zloženie krvnej plazmy a lymfy v ductus thoracicus (Béder a kol. 2009). 

 Plazma Lymfa 

Na+ [mmol.l-1] 113,00 – 135,00 118,00 – 132,00 

K+ [mmol.l-1] 4,10 – 5,90 3,90 – 5,60 

Nebielkoviny [g.l-1] 11,28 – 22,84 9,57 – 21,42 

Kyselina močová [mmol.l-1] 0,10 – 0,31 0,10 – 0,30 

Bielkoviny [g.l-1] 53,80 – 94,00 29,10 – 73,00 

Albumíny [g.l-1] 20,00 – 35,00 15,00 – 26,00 

Globulíny [g.l-1] 31,00 – 69,20 15,00 – 48,00 

Cholesterol [mmol.l-1] 2,15 – 4,32 0,88 – 2,74 

P+ [mmol.l-1] 1,20 – 2,03 1,16 – 2,07  

Ca2+ [mmol.l-1] 2,12 – 2,94 1,70 – 2,77 

 

Otázky 

1. Charakterizujte lymfatický systém. 

2. Prečo označujeme lymfatický systém ako „otvorený systém“? 

3. Aké sú hlavné funkcie lymfatického systému? 

4. Čím sa odlišuje lymfatický systém od kardiovaskulárneho systému? 

5. Popíšte význam a úlohu lymfy. 
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15 Fyziológia krvného obehu. Tlak krvi 

 

15.1 Tlak krvi a jeho definícia 

Pre správnu funkciu kardiovaskulárneho systému je nutná koordinácia srdcovej 

činnosti, reológie krvi, stavby a funkcie ciev. Tlak krvi (TK) udáva tlak vyvíjaný krvou na 

steny ciev. Závisí od srdcovej frekvencie, sily sťahu svaloviny komôr, ktorá vyvrhne objem 

krvi z komory do ciev a periférneho odporu, a od zloženia a vlastností krvi. V priebehu 

cievneho riečiska tlak klesá; najvyššie hodnoty dosahuje v aorte pri systole komôr a najnižšie 

hodnoty pri diastole pravej predsiene (ústí hornej a dolnej dutej žily). Tlakový gradient 

krvného obehu závisí od funkčno-morfologických vlastností cievnej steny a od viskozity krvi. 

Podľa tlakových pomerov v systéme sa krvný obeh rozdeľuje na vysokotlakový (artériový) 

a nízkotlakový (venózny a kapilárny) systém. Krv vypudená z komory roztiahne stenu aorty 

a vplyvom elasticity steny aorty sa opätovne vrátia do pôvodných rozmerov, pričom týmto 

mechanizmom je krv tlačená smerom od srdca (s výnimkou spätného nárazu na semilunárne 

chlopne). Takéto šírenie je označované ako pulzová vlna, v rámci ktorej teda dochádza 

k premene nárazového prúdenia na kontinuálne. Frekvencia pulzovej vlny zároveň zodpovedá 

rytmu srdcovej činnosti. 

Maximálny tlak krvi na vrchole systoly sa označuje ako systolický tlak (120 mmHg = 

16 kPa). Najnižší tlak v arteriálnom riečisku na konci systoly sa označuje ako diastolický tlak 

(80 mmHg = 10,7 kPa). U detí sú hodnoty tlaku krvi nižšie ako u dospelých. Počas spánku sa 

môžu znížiť až na 70 /40 mm Hg. Tlak krvi sa udáva v mm Hg, podľa SI sústavy v 

kilopascaloch (kPa) (1 mm Hg = 0,133 kPa, čiže 120/80 mm Hg = 16/10,7 kPa). V lekárskej 

praxi sa stále používajú hodnoty tlaku v mm Hg. Tlak krvi sa pravidelne monitoruje 

u pacientov s prehypertenziou, hypertenziou, ako aj u pacientov s juvenilnou hypertenziou.  

Hodnoty optimálneho TK v rámci jednotlivých vekových kategórií (deti a dospelí) 

uvádzajú tabuľky číslo 7a a 7b. 

            Tab. 7a: Hodnoty optimálneho tlaku krvi u detí 

VEK 

[roky] 

Dievčatá 

TK [mm Hg] 

Chlapci 

TK [mm Hg] 

1 - 2 80/34 - 120/75 83/38 - 117/76 

3 100/59 100/61 

4 102/62 101/64 

5 104/65 103/66 
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6 105/68 104/68 

7 106/70 106/69 

8 107/71 108/71 

9 109/72 110/72 

10 111/73 112/73 

11 113/74 114/74 

12 115/74 116/75 

13 117/75 117/76 

14 120/75 119/77 

15 120/76 120/78 

16 120/78 120/78 

17 120/80 120/78 

 

            Tab. 7b: Hodnoty optimálneho tlaku krvi u dospelých 

VEK 

[roky] 

Ženy 

TK [mm Hg] 

Muži 

TK [mm Hg] 

18 120/80 120/80 

19-24 120/79 120/79 

25-29 120/80 121/80 

30-35 122/81 123/82 

36-39 123/82 124/83 

40-45 124/83 125/83 

46-49 126/84 127/84 

50-55 129/85 128/85 

56-59 130/86 131/87 

60+ 134/84 135/88 

 

15.2 Regulácia tlaku krvi 

Arteriálny TK je hnacou silou pre prekrvenie tkanív a orgánov. Tento tlak závisí od: 

 činnosti srdca (vývrhového objemu) 

 množstva krvi, ktorá je vypudená srdcom (minútový srdcový výdaj) 

 periférneho odporu (priesvit odporových artérií) 
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 vonkajšieho tlaku na cievy (intraabdominálny, intratorakálny tlak) 

 gravitácie  

Venózny tlak krvi je ďalej regulovaný viacerými mechanizmami. Krátkodobá kontrola sa 

uskutočňuje cez autonómny nervový systém (nervus vagus) a baroreceptory. Dlhodobá 

kontrola je daná aktiváciou systému renín-angiotenzín-aldosterón. Tento systém umožňuje 

obličkám kompenzovať stratu objemu tekutín, resp. pokles tlaku krvi tvorbou angiotenzínu II, 

ktorý vedie k silnej vazokontrikcii a uvoľneniu aldosterónu. Aldosterón stimuluje retenciu 

sodíka v obličkách, čím sa zároveň zvýši aj zadržiavanie tekutín v organizme, následkom 

čoho sa zvýši tlak krvi.  

15.3 Meranie tlaku krvi 

Na meranie krvného tlaku sa používa invazívna a neinvazívna metóda. Invazívna 

metóda je priamou a rizikovou metódou, kedy sa do krvného obehu pacienta zavádza katéter 

so senzorom a monitoruje sa tlak krvi. Bežne používanou metódou je neinvazívna – nepriama 

metóda. 

Existujú dve základné nepriame metódy merania krvného tlaku: klasická metóda 

podľa Riva-Rocciho a metóda založená na oscilometrickom princípe. Pri metóde podľa Riva-

Rocciho sa krvný tlak meria pomocou manžetového ortuťového manometra a fonendoskopu. 

Spôsob odčítania tlaku môže byť auskultačný alebo oscilometrický. Pri auskultačnom 

vyšetrení sa pomocou fonendoskopu sledujú tzv. Korotkove zvukové fenomémy. Tieto 

vznikajú v časti stlačenej artérii po jej uvoľnení a obnovení prietoku krvi. Vymiznú za 

hranicou diastolického tlaku. Tlak v manžete musí na začiatku merania prevýšiť tlak v artérii, 

čím uzatvorí priechod krvi. Pomalým uvoľňovaním manžety dochádza postupne k obnoveniu 

prietoku krvi. Tlak v manžete však spôsobuje deformáciu tepny a krvné prúdenie sa mení na 

turbulentné. Hodnota tlaku, pri ktorej je počuť prvé srdcové ozvy a šelesty (Korotkove 

fenomény) v dôsledku turbulentného prúdenia krvi, sa označuje ako systolický tlak. Pri 

úplnom uvoľnení manžety sa krvné prúdenie mení opäť na laminárne, Korotkove fenomény 

vymiznú a zodpovedajúci tlak v tomto momente sa označuje ako diastolický. 

Pri oscilometrickom princípe sa prijímajú a vyhodnocujú kmity, ktoré sa v manžete 

vyskytujú medzi systolickým a diastolickým tlakom. Moderná oscilometrická metóda sa stále 

viac presadzuje u prístrojov na samomeranie krvného tlaku. Rozdiely medzi tlakomermi sú aj 

v metóde pumpovania vzduchu. Rozlišuje sa poloautomatická a plne automatická metóda. Pri 
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poloautomatickej metóde pacient sám pomocou pumpovacieho balónika vytvorí pumpovaním 

vzduchu tlak v manžete. Pri plne automatickej metóde sa tlak v manžete vytvorí malým 

kompresorom. 

Špeciálnymi metódami meraní TK sú palpačné metódy. Palpáciou sa rozumie ľahké 

mechanické stlačenie tepny za účelom zachytenia postupujúcej vlny prúdiacej krvi. Touto 

metódou je možné posudzovať niekoľko vlastností tepu: frekvenciu, pravidelnosť, amplitúdu 

a silu nárazu tepových vĺn.  

Na meranie funkcie kardiovaskulárneho systému sa v ambulantnej praxi využívajú 

rôzne záťažové testy. Veľkosť záťaže je potom presnejšie udávaná zmenou systolického TK. 

Cieľom záťažových testov v kardiológii je 1) vyprovokovať identifikovateľnú klinickú 

odpoveď na záťaž a 2) zistenie stupňa záťaže dosiahnutý v čase klinickej odpovede pri 

maximálnom úsilí. 

Klinickú odpoveď na záťaž predstavujú nielen zmeny fyziologických ukazovateľov 

(TK, tepová frekvencia, zmeny na EKG, prítomnosť dysrytmií), ale aj subjektívne klinické 

príznaky pacienta ako napríklad bolesť a dušnosť.  

Existuje viacero druhov záťažových testov, ktoré sa bežne používajú v klinickej praxi 

a ich voľba závisí od informácie, ktorú potrebuje lekár pri teste zistiť. Najčastejšie sa sleduje 

prejav ochorenia (napríklad ischémia pri podozrení na ICHS, systolická a diastolická funkcia 

ľavej komory, koronárna rezerva, perfúzia a viabilita myokardu, endotelová funkcia) s cieľom 

zvoliť pacientovi optimálnu liečbu, resp. posúdiť doterajšiu liečbu a zhodnotiť jej efekt.  

Medzi používané metódy patria záťažová elektrokardiografia, echokardiografia a 

nukleárne zobrazovacie metodiky.  

Cieľ 

 Zmerať tepovú frekvenciu vyšetrovanej osoby 

 Zmerať tlak krvi klasickou a oscilometrickou metódou v pokoji na pravej paži 

a digitálnym tonomerom na zápästí.  

 Sledovať zmeny tlaku krvi vplyvom: zmenenej polohy tela (ľah, zdvihnutá končatina), 

fyzickej aktivity (beh po schodoch, cvičenie na fitlopte, robenie drepov) a chladového 

stresu. 
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Úloha 21: Meranie tepovej frekvencie (pulz) 

Pri fyzickej a duševnej činnosti dochádza vplyvom zapojenia hypofýzovo-

hypotalamového komplexu aj k zmenám v tepovej frekvencii. Jej sledovanie určuje presný 

obraz funkčného zapojenia KVS do stanovených činností. Tepová frekvencia (TF) sa meria 

buď subjektívne alebo objektívne.  

Subjektívne merania: 

o  palpácia na a. temporalis, a. carotis, a. radialis, a. brachialis, a. femoralis, a. poplitea, a. 

dorsalis pedis 

o  aspekcia na a. carotis alebo srdcovom hrote 

o  auskultácia srdca 

Pri palpácii stanovujeme nielen frekvenciu srdcovej činnosti (pulz), ale aj kvalitu „plnenia 

pulzu“ a pravidelnosť vývrhu (regulárny/nepravidelný/nitkovitý). 

Objektívne merania zahŕňajú snímanie TF povrchovými elektródami alebo snímanie 

objemových zmien akrálnych partií. 

 

Potreby 

Stopky, fonendoskop 

 

Postup 

Vyšetrovanej osobe pomocou fonendoskopu stanovujeme tepovú frekvenciu, paralelne 

si sama počíta TF na a. brachialis. Počítanie začnú obidve osoby naraz a TF merajú počas 60 

sekúnd. 

Výsledok 

Norma TF pre zdravého človeka v pokoji je 50-72 tepov/minútu. Tepová frekvencia 

a tlak krvi sú spolu s prekrvením myokardu veľmi úzko prepojené, a to nielen pri maximálnej 

záťaži, ale taktiež v pokojových podmienkach. Rýchlosť šírenia pulzovej vlny je ovplyvnená 

pružnosťou aortálnej steny. Zvýšená tuhosť steny artérií sa prejavuje ešte pred prvými 

klinickými príznakmi aterosklerózy. 

 

Úloha 22: Meranie TK 
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Pred meraním tlaku krvi 

o domáce meranie krvného tlaku treba robiť vždy v tom istom čase; väčšinou ráno pred 

užitím liekov a večer (podvečer okolo 19-tej hodiny, resp. pred spaním) 

o  pred meraním aspoň 20-30 minút sedieť v pokoji, aspoň 12 hod. nefajčiť a nepiť 

kofeínové nápoje 

o  počas merania pacient nesmie rozprávať 

o  pacient sedí s opretým chrbtom, dolné končatiny voľne položené na podlahe, ľavú ruku 

s manžetou má položenú voľne na podložke vo výške srdca a tlakomer je tiež umiestnený 

vo výške srdca (pri nedodržaní výšky budú hodnoty posunuté asi o 0,8 mmHg na každý 

centimeter posunu od výšky srdca)  

o meranie zopakovať po sebe 3 – 5-krát s časovým odstupom aspoň 2 minút 

o používať príslušnú manžetu (iná pre deti, iná pre dospelých) 

o tlakomer je nutné aspoň raz do roka kalibrovať 

 

Potreby 

Ortuťový tlakomer (tonometer) (obr. 116), elektronický (digitálny) tlakomer (obr. 116a, b), 

napájanie (ak v prístroji nie sú batérie), fonendoskop, stopky, fitlopta, ľad 

 

 

 

 

Obrázok 116: Tlakomer a fonendoskop. 

1. Meranie TK ortuťovým tlakomerom 

Vyšetrovaná osoba sedí v pokoji (viď vyššie). Na obnaženú ľavú ruku umiestnime 

manžetu tonometra a na lakťovú jamku položíme načúvací fonendoskop. Manžetu 

natlakujeme gumeným balónikom na tlak asi o 20 mmHg vyšší ako je normálny alebo 

predpokladaný systolický tlak vyšetrovanej osoby. Súčasne s nafukovaním manžety je 

vytlačovaná i ortuť v stĺpci tlakomeru. Nafúknutá manžeta zastaví prúdenie krvi do hornej 

končatiny. Pomaly povoľujeme ventil na balóniku a fonendoskopom počúvame, kedy sa ozvú 
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zvukové (Korotkove) fenomény. V okamihu poklesu tlaku na hodnotu systolického tlaku, krv 

čiastočne prechádza cez stlačené miesto za vzniku Korotkových fenoménov. Odčítame tlak, 

pri ktorom sme prvýkrát počuli ozvy srdca. Tento zodpovedá systolickému tlaku. Vymiznutie 

Korotkových fenoménov hovorí o úplnom spriechodnení cievy a určuje hodnotu diastolického 

tlaku.  

2. Meranie TK digitálnym tlakomerom na zápästie 

Vyšetrovaná osoba sedí v pokoji. Digitálny tlakomer na meranie na zápästí pripneme 

na ľavé zápästie a pažu prekrížime cez hrudník tak, aby tlakomer bol vo výške srdca. 

Zapneme tlakomer tlačidlom O/I (ON/OFF) a počkáme, kým 

sa nám na displeji zobrazia namerané údaje. Zapíšeme si 

hodnoty systolického a diastolického tlaku a tepovú 

frekvenciu.  

Obrázok 117a: Digitálny tlakomer na meranie na zápästí. 

 

3. Meranie TK elektronickým (digitálnym) tlakomerom s manžetou 

Elektronické tlakomery sú založené na oscilometrickom princípe. Senzory v manžete 

zaznamenávajú oscilácie krvi (kmity) na začiatku uvoľňovania manžety (systolický tlak) až 

po ich úplné vymiznutie v okamihu diastolického tlaku.  

Obrázok 117b: Digitálny tlakomer s manžetou automatický (1), digitálny tlakomer s manžetou poloautomatický 

(2), sieťové napájanie (3). 

 

Vyšetrovaná osoba sedí v pokoji. Manžetu navinieme na obnažené nadlaktie 1 – 2 cm 

nad lakťovou jamkou. Rameno nesmie škrtiť oblečenie, podoprieme ho vo výške srdca (napr. 

oprieme o lavicu). Meranie spustíme tlačidlom O/I (ON/OFF). V prípade poloautomatického 
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tlakomeru pumpujeme balónikom vzduch do zaznenia zvukového signálu (pípnutie). 

Počkáme, kým sa na displeji zobrazí nameraná hodnota a zapíšeme si ju do tabuľky. 

 

Úloha 23: Sledovanie zmien TK vplyvom vonkajších okolností 

Vyšetrovaná osoba si zmeria krvný tlak (TK) a tepovú frekvenciu (TF) v pokoji 

a zapíše hodnoty. Následne plní jednotlivé úlohy pred ďalším meraním tlaku: 

1. Vplyv zmeny polohy 

o vyšetrovaná osoba si ľahne na vyšetrovaciu posteľ. Po 2 minútach jej vyššie 

uvedeným postupom v ľahu zmeriame tlak digitálnym tlakomerom  

o vyšetrovanej osobe navinieme manžetu na zdvihnutú ruku. Po minúte zmeriame 

TK a TF 

2. Vplyv fyzickej aktivity 

o vyšetrovaná osoba vybehne 3 poschodia a vráti sa. Ihneď po dobehnutí si sadne 

a zmeriame jej TK a TF 

o vyšetrovaná osoba sa posadí na stred fitlopty. Nohy sú asi na šírku ramien, lýtka sa 

nesmú dotýkať fitlopty, zadok musí byť vyššie ako sú kolená. Začnite vykonávať 

mierne pohupy smerom nadol v intervale 30-krát za 30 sekúnd. Po skončení 

cvičenia okamžite zmerajte a zaznamenajte TK a TF 

o Ruffierova skúška zdatnosti kardiovaskulárneho systému. V pokoji, v sede 

zmeriame vyšetrovanej osobe TF (TF1). Vyšetrovaná osoba sa následne postaví, 

nohy sú na šírku ramien. Počas 30 sekúnd urobí 30 drepov (1 sekunda = 1 drep). 

Po skončení jej okamžite zmeriame a zaznamenáme TF (TF2). Následne sa 

vyšetrovaná osoba posadí a po minúte kľudu jej opätovne zmeriame TF (TF3)  

Ruffierov index (RI) vypočítame podľa vzorca:  

𝑹𝑰 =
[(𝑻𝑭𝟏 +  𝑻𝑭𝟐 +  𝑻𝑭𝟑) − 𝟐𝟎𝟎]

𝟏𝟎
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Funkčnú zdatnosť jedinca určíme podľa priloženej tabuľky:  

 

 

 

 

 

 

3. Vplyv teploty 

o hornú končatinu pokryjeme ľadovou drťou, resp. priložíme ľadové boxy. Po jednej 

minúte zmeriame a zaznamenáme TK a TF 

Výsledky vpíšeme do pripravených tabuliek:  

Meranie tlaku krvi  sTK dTK TF 

v pokoji na ortuťovom tonometri    

na digitálnom manžetovom 

tonometri 

   

na digitálnom zápästnom 

tonometri 

   

po zmene polohy ľah    

zdvihnutá končatina    

po fyzickej aktivite beh po schodoch    

fitlopta    

vplyv teploty     

 

Detegované hodnoty kardiovaskulárneho systému neodrážajú len funkčne-anatomické 

pomery v cievnej sústave, ale sú aj komplexnou odpoveďou na stav a zmeny organizmu. 

Vypočítaná hodnota RI Funkčná zdatnosť KVS vyšetrovanej osoby 

menej než 3 vynikajúca 

3,1 - 7,0 dobrá 

7,1 - 12,0 priemerná 

12,1 - 15,0 nízka 

nad 15,1 veľmi nízka 
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Doma namerané hodnoty TK sú obvykle nižšie. Predpokladá sa, že osoby s výrazným 

rozdielom medzi hodnotami ambulantného a doma nameraného krvného tlaku, sú vystavené 

vyššiemu srdcovo-cievnemu riziku a častejšie sa u nich vyskytujú i ďalšie rizikové faktory, 

ktoré by preto mali byť včas odhalené.  

 

Otázky  

1. Definujte systolický a diastolický tlak krvi. Aké sú jeho hodnoty u zdravých ľudí? 

2. Čo je to stredný tlak krvi? 

3. Aké faktory ovplyvňujú tlak krvi? 

4. Kedy sa fyziologicky mení tlak krvi? 

5. Čo napomáha žilovému návratu krvi späť do srdca? 

6. Ako sa mení tlak krvi v krvnom obehu? 

7. Na ktorých miestach vieme subjektívne zmerať tepovú frekvenciu? 
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16 Fyziológia krvi 

 

16.1 Krvné skupiny 

Znalosť krvných skupín je dôležitá v medicínskych disciplínach, ako napr. v chirurgii, 

v pôrodníctve, v súdnom lekárstve (napr. pri určovaní otcovstva), a je nevyhnutná 

k úspešnému vykonaniu transfúzie a transplantácie. Objav krvných skupín je spojený 

s menami Landsteiner a Jánský, ktorí na začiatku 20. storočia roztriedili ľudské červené 

krvinky do 4 klasických krvných skupín.  

 

16.1.1 Systém AB0 

Najčastejšie sa používa AB0 systém. Antigény krvných skupín sa nazývajú 

aglutinogény a z biochemického hľadiska sú to glykoproteíny. Asi u 80 % ľudí sa antigény A 

a antigény B vyskytujú aj v telových sekrétoch (napr. v slinách). Na rozdiel od ostatných 

krvných systémov sa v systéme AB0 nachádzajú prirodzené protilátky proti krvným 

antigénom, ktoré sa nazývajú aglutiníny a majú schopnosť zhlukovať (aglutinovať) červené 

krvinky. Nositeľ skupiny A má aglutinín anti-B, nositeľ skupiny B má aglutinín anti-A a 

nositeľ skupiny 0 aglutinín anti-A a anti-B; pri krvnej skupine AB sa v plazme nenachádzajú 

aglutiníny (tab. 8). Protilátky proti krvným antigénom sú vždy gamaglobulíny (Ig). Aglutiníny 

anti-A a anti-B patria do triedy IgM. Podľa toho môžeme povedať, že univerzálnym darcom 

erytrocytov (Major test) je krvná skupina 0, a univerzálnym darcom plazmy (Minor test) je 

krvná skupina AB. Univerzálnym príjemcom erytrocytov je krvná skupina AB 

a univerzálnym príjemcom plazmy je krvná skupina 0. Okrem týchto hlavných antigénnych 

systémov existujú na membráne erytrocytov aj ďalšie antigénne štruktúry, napr. antigény 

MNSs, P, Kell-Cellano, Lewis, Lutheran, Diego, Kidd. Tieto systémy sa však vyskytujú v 

populácii veľmi zriedkavo, niekedy len u príslušníkov určitých rodín. 

 

Tab. 8: Krvné skupiny 

Krvná skupina Aglutinogény Aglutiníny 

0 žiadne anti-A, anti-B 

A A anti-B 

B B anti-A 

AB A, B žiadne 
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Systém Rh 

Systém Rh predstavuje najvýznamnejší systém skupinových krvných antigénov. 

Označuje sa podľa druhu opíc Macacus Rhesus. Systém Rh predstavuje veľmi zložitý 

antigénový systém. Jeho antigény sú z biochemického hľadiska lipoproteíny. Šesť základných 

antigénov sa označuje ako C, D, E, c, d, e. Vyskytujú sa na membráne erytrocytov bez ohľadu 

na príslušnosť k systému AB0. Najvýraznejšími antigénovými vlastnosťami sa vyznačuje 

antigén D, ktorý má z tohto dôvodu aj najväčší klinický význam. Jedinci, ktorí majú v 

membráne erytrocytov prítomný antigén D, sa označujú ako Rh pozitívni (Rh+), jedinci, 

ktorým tento antigén chýba, sú Rh negatívni (Rh-). Klinicky najvýznamnejšia je prítomnosť 

protilátky anti-D, ktorá môže vyvolať hemolytickú posttransfúznu reakciu alebo ťažkú 

novorodeneckú erytroblastózu. Výskyt antigénov Rh systému v populácii je rôzny a závisí aj 

od rasovej príslušnosti. Belosi sú v 85 % Rh pozitívni a v 15 % Rh negatívni, černosi sú v 90 

–95 % Rh pozitívni. 

Úloha 24: Určenie krvných skupín systém AB0, Rh 

Cieľ 

Krvné skupiny sa určujú pomerne jednoduchým spôsobom na základe zhlukovania 

erytrocytov s použitím testovacích sér so známymi aglutinínmi (anti-A, anti-B a anti-A anti-

B, anti-D) na podložnom sklíčku. Aglutinácia (zhlukovanie) je následkom stretnutia antigénu 

na povrchu erytrocytov s odpovedajúcou protilátkou v plazme. Táto situácia vo 

fyziologických podmienkach nenastáva, pretože v krvi nie sú nikdy súčasne zastúpené antigén 

a odpovedajúca protilátka. V plazme sa však vyskytujú protilátky proti neprítomným 

antigénom. 

Potreby 

Dezinfekčný roztok, tampóny, lancety, podložné sklíčka, testovacie séra protilátok (anti-A, 

anti-B, anti-A anti-B, anti-D), kapiláry, rukavice (obr. 118). 

 

Obrázok 118: Pomôcky na stanovenie krvných skupín systému AB0 a Rh. 
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Upozornenie 

Pracujete s ľudskou krvou. Dodržiavajte bezpečnostné pokyny a zásady správnej 

laboratórnej praxe. Používajte rukavice. 

 

Postup 

Vydenzifikujte si bruško prsta dezinfekčným roztokom a tampónom. Pichnite sa 

lancetou. Na podložné sklíčko kvapnite 4 kvapky krvi v dostatočnej vzdialenosti od seba. Na 

prvú kvapku opatrne kvapnite (nesmiete sa dotknúť kvapkátkom zo sér kvapky krvi) sérum 

anti-A, na druhú kvapku anti-B, na tretiu kvapku anti-A anti-B a na 4 kvapku kvapnite sérum 

anti-D. Pomocou tenkej kapiláry kvapky opatrne premiešajte (pozor, aby sa kvapky 

nezmiešali) a po 1 minúte pozorujte, v ktorej kvapke nastalo zhlukovanie (aglutinácia). Na 

základe výsledku určite krvnú skupinu. 

Výsledok 

V testovanej vzorke krvi dochádza k pozitívnej alebo negatívnej aglutinačnej reakcii, 

teda k zhlukovaniu erytrocytov. Krvinky Rh(D) pozitívne tvoria na sklíčku zreteľné zhluky, 

kým Rh(D) negatívne zostávajú rozptýlené (obr. 119). 

Reakcia testovanej kvapky krvi s protilátkou anti-A bola: pozitívna/negatívna 

Reakcia testovanej kvapky krvi s protilátkou anti-B bola: pozitívna/negatívna 

Reakcia testovanej kvapky krvi s protilátkou anti-A, anti-B bola: pozitívna/negatívna 

Reakcia testovanej kvapky krvi s protilátkou anti-D bola: pozitívna/negatívna 

Ak nedošlo k aglutinácii, tak krv je kompatibilná. Testovaná vzorka krvi odpovedala krvnej 

skupine 
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Obrázok 119: Výsledok reakcie krvi darcu a séra príjemcu. 

 

Otázky 

1. Aké sú hlavné funkcie krvi? 

2. Ako sa nazývajú antigény erytrocytov a kde presne sa na erytrocytoch nachádzajú? 

3. Ako sa nazývajú protilátky proti antigénom erytrocytov, aká je ich chemická podstata? 

4. Čo je podstatou určovania krvných skupín? 

5. Ktorý antigén je najsilnejší a klinicky najvýznamnejším z Rh systému? 
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Transfúzia krvi 

 

Transfúzia je prevod transfúznych prípravkov a krvných derivátov od zdravého darcu 

do žily príjemcu. Transfuziológia je vedný odbor, ktorý sa zaoberá spracovaním krvi a jej 

využívaním na liečebné účely. Krv a jej súčasti možno využiť ako liečebný prostriedok, ktorý 

nahrádza chorému to, čoho má v krvi nedostatok následkom choroby alebo škodlivého vplyvu 
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z vonkajších príčin. Môže sa jednať o nedostatok krvi ako celku, nedostatok jej zložiek, látok 

potrebných na zvládnutie ochorenia alebo jeho komplikácií.  

V závislosti od spôsobu dodávania krvi do organizmu rozlišujeme niekoľko druhov 

transfúzií. Jedným z nich je priama transfúzia krvi darcu k príjemcovi, ktorá sa však už v 

dnešnej dobe nevykonáva. Pri nepriamej transfúzii, je krv podávaná pacientovi z plastového 

vaku. Taktiež pri pretlakovej transfúzii sa krv dodáva z vaku, avšak napomáha tomu 

pretlaková manžeta. Špeciálnym typom je autotransfúzia, pri ktorej je príjemcovi podávaná už 

predtým odobratá jeho vlastná krv.  

Transfúzne prípravky sú pripravené z krvi odobratej človeku, prípadne z jej 

komponentov. Ako transfúzne prípravky sa využívajú: 

- celá krv - krv obsahujúca všetky jej zložky. Pri transfúznej aplikácii je možné ju podať v 

nezmenenej forme alebo ako krv pozbavenú leukocytov. 

- erytrocytový koncentrát - možno ho získať centrifugáciou už celej krvi alebo je separovaný 

priamo pri odbere krvi.  

- trombocytový koncentrát - možno získať centrifugáciou krvi alebo separáciou priamo pri 

odbere  

- krvná plazma – pripravuje sa centrifugáciou krvi alebo separáciou priamo pri odbere; 

v rôznych koncentráciách obsahuje všetky koagulačné faktory. 

- krvné deriváty - sa vyrábajú z plazmy a sú to koncentráty plazmatických bielkovín, napr. 

albumín, imunoglobulín, koncentráty koagulačných faktorov, inhibítory proteáz. 

V niektorých prípadoch (inkompatibilita krvnej skupiny, kontaminácia skladovaných 

transfúznych prípravkov, nevhodné skladovanie transfúznych prípravkov) môže vzniknúť po 

podaní transfúzneho prípravku transfúzna reakcia. Akútna transfúzna reakcia sa objaví 

počas transfúzie alebo krátko po nej (do 4 hodín). Oneskorená transfúzna reakcia sa objaví 

po niekoľkých dňoch, týždňoch, alebo mesiacoch po transfúzii. 

Univerzálnym darcom erytrocytov je krvná skupina 0 a univerzálnym darcom krvnej plazmy 

je krvná skupina AB. Univerzálnym príjemcom erytrocytov je krvná skupina AB a 

univerzálnym príjemcom plazmy je krvná skupina 0. Pred transfúziou sa musí u každého 
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darcu a príjemcu vykonať krížová skúška. Vzorka krvi darcu a príjemcu sa scentrifúguje, 

pričom sa erytrocyty oddelia od séra. Skúška sa vykonáva aglutinačnými testami. Vykonanie 

krížovej skúška trvá dve hodiny. V naliehavých situáciách sa môže skrátiť na 15-20 minút 

použitím roztoku s nízkou iónovou silou, ktorý zmenšuje vzdialenosť medzi erytrocytmi 

a napomáha vzniku aglutinácie.  

 Skúška sa vykonáva v dvoch krokoch: 

1. veľká krížová skúška - sérum príjemcu sa zmieša s erytrocytmi darcu  

2. malá krížová skúška - sérum darcu sa zmieša s erytrocytmi príjemcu 

Ak nedošlo k aglutinácii, tak krv je kompatibilná. 

 

Otázky: 

Aké transfúzne prípravky sa využívajú? 

Ktorá krvná skupina je univerzálnym darcom a príjemcom erytrocytov? 

Ktorá krvná skupina je univerzálnym darcom a príjemcom plazmy? 

Čo sa vyšetruje pri veľkej a čo pri malej krížovej skúške? 

 

Literatúra:  

KUBISZ, P. a kol. Hematológia a transfuziológia. Praha: Grada, 1. vyd., 2006. ISBN: 80-

8090-000-0 

ŘEHÁČEK, V. a J. MASOPUST. Transfuzní lékařství. Praha: Grada, 1. vyd., 2013. ISBN 

978-80-247-4534-3 

 

16.2 Krvné zrážanie  

 

Podmienkou plynulého prietoku krvi cievami je jej tekutosť. Avšak práve tekutosť 

krvi spôsobuje, že pri poranení a porušení cievnej steny krv z cievy vyteká. V takomto 

prípade v organizme prebieha súbor reakcií – hemostáza, ktorých cieľom je zastaviť 

krvácanie. Súčasťou hemostázy je okrem iných procesov i dej, ktorého cieľom je premena 

rozpustného fibrinogénu na nerozpustný fibrín. Hovoríme o zrážaní krvi – hemokoaguláci. 

Celý proces zahŕňa štyri fázy – vazokonstrikciu, akumuláciu trombocytov, hemokoaguláciu a 

aktiváciu fibrinolýzy. 
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Vlastné zrážanie krvi je súbor enzymatických reakcií, ktorých sa zúčastňujú 

plazmatické bielkoviny, fosfolipidy a ióny, výsledkom ktorých je premena tekutej krvi na 

nerozpustný gél (tab. 9).  

            

Tab. 9: Zoznam koagulačných faktorov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmyslom celého systému je premena rozpustného fibrinogénu na nerozpustný polymér 

fibrín účinkom enzýmu trombínu. Látky potrebné k vytvoreniu trombínu pochádzajú 

z plazmy, krvných doštičiek a tkanív. Takmer pre všetky reakcie je nutná prítomnosť 

vápnikových iónov (obr. 120). Koagulačné deje prebiehajú spočiatku v dvoch systémoch – 

vnútornom, ktorého faktory sú obsiahnuté v plazme a vonkajšom. Aktivácia vonkajšieho 

systému začína pri väčších poraneniach uvoľnením tkanivového tromboplastínu. Vnútorný sa 

aktivuje pri malých defektoch na endoteli. Následne sa vnútorný a vonkajší systém spájajú do 

jednotného deja, ktorý spúšťa aktiváciu faktora X. Ten sa zúčastňuje premeny protrombínu na 

trombín, ktorý vedie k premene fibrinogénu na fibrín monomér (rozpustný) a potom na fibrín 

polymér (nerozpustný). Stabilizovaný fibrín je pevnejší, elastickejší a odolnejší voči 

fibrinolýze. Sieť fibrínových vláken spevňuje doštičkový trombus a vytvorí „definitívnu“ 

hemostatickú zátku. Po zastavení krvácania, keď krvná zrazenina splnila svoju hemostatickú 

funkciu, sa fibrín postupne štiepi pomocou enzýmov na degradačné produkty. Tento proces sa 

nazýva fibrinolýza.  

Faktor  

I Fibrinogén 

II Protrombín 

III Tromboplastín 

IV ióny Ca2+ 

V Proakcelerín 

VI faktor Va 

VII Prokonvertín 

VIII antihemofilný globulín A 

IX antihemofilický faktor B, Christmasov faktor (PTC) 

X Stuartov-Prowerov faktor 

XI antihemofilický faktor C (PTA) 

XII Hagemanov faktor 

XIII faktor stabilizujúci fibrín 
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Obrázok 120: Vonkajšia a vnútorná cesta zrážania krvi. 

 

Úloha 25: Stanovenie doby zrážania krvi  

 

Doba zrážania krvi v sebe zahŕňa aktiváciu vnútornej koagulačnej kaskády krvi 

v podmienkach „in vitro“. Najčastejšie používanou metódou na stanovenie doby zrážania krvi 

je metóda podľa Leeho-Whitea. 

Cieľ 

 zistiť čas zrážania krvi na hodinovom sklíčku pri izbovej teplote. Fyziologická hodnota je 

6 až 10 (max 5 – 15) minút. 

Princíp 

Za dobu zrážania krvi považujeme čas, ktorý uplynie od doby získania prvej kvapky 

krvi až do jej úplného zrazenia. Prvá fáza, počas ktorej nastáva premena fibrinogénu na fibrín, 

končí vytiahnutím prvého fibrínového vlákna pomocou sklenenj kapiláry. V normálnej krvi sa 

prvé vlákno fibrínu zachytí na kapilárke za 2 - 4 minúty. Druhá fáza a teda aj celý proces 

končí vtedy, keď je všetka krv na sklíčku zrazená. 

Potreby 

Vonkajšia cesta Vnútorná cesta 

(kontakt s endotelom) 

Tkanivový faktor 

+ fosfolipid 

fosfolipid 

Protrombínn Trombín 

Fibrinogén Fibrín  
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Dezinfekčný roztok, tampón, lanceta, hodinové sklíčko, vodný kúpeľ, kapilára, stopky, 

rukavice 

Postup  

Vydenzifikujte si bruško prsta dezinfekčným roztokom a tampónom. Pichnite sa 

lancetou a na prvé hodinové sklíčko kvapnite 2 – 3 kvapky krvi. Zapnite stopky a sklíčko 

nakláňajte z jednej strany na druhú. V momente, keď sa krv prestane prelievať, stopky 

zastavte a zaznačte čas. 

Ďalšie 2 až 3 kvapky krvi nechajte kvapnúť na druhé hodinové sklíčko. Vložte sklíčko 

do vodného kúpeľa a vždy po 30 sekundách pretiahnite kvapku krvi sklenenou kapilárou. 

Pomocou stopiek zistite dobu zachytenia prvej fibrínovej nitky a dobu potrebnú k vytvoreniu 

zrazeniny. Pri výskyte prvých fibrínových vláken odčítajte čas konca prvej fázy zrážania krvi 

(2 – 4 minúty). Celé zrážanie krvi trvá 8 – 10 minút, značne závisí od teploty – pri vyššej sa 

zrýchľuje, v chlade sa spomaľuje.  

Výsledky 

Zapíšte čas, kedy sa začali vytvárať prvé fibrínové vlákna a kedy sa zrazila celá krv pri 

izbovej teplote a vo vodnom kúpeli. Porovnajte ich s fyziologickými hodnotami. 

 

Úloha 26: Určovanie času krvácania 

Čas krvácania je časový interval vymedzený vykonávaním štandardného vpichu 

a okamihom, keď sa krvácanie zastaví. Vyšetrenie času krvácania informuje o fyziologickom 

alebo nedostatočnom vzniku primárnej hemostatickej zátky pri drobnom poranení, teda 

o primárnej hemostatickej funkcii krvných doštičiek.  

Cieľ 

 určiť čas krvácania Dukeho metódou. 

Potreby 

Tampón, dezinfekčný roztok, lanceta, prúžky filtračného papiera (1,5 cm široké, 10 

cm dlhé), stopky, rukavice 

Postup 

Lancetou sa pichnite do očisteného bruška prsta do hĺbky asi 2 mm. Vytekajúcu krv 

odsávajte na filtračný papier každých 30 sekúnd, kým ranka neprestane krvácať. Krv musí 
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vytekať spontánne, bez vytláčania a filtračný papier sa nesmie dotýkať miesta vpichu. 

Veľkosť škvŕn sa postupne zmenšuje a po niekoľkých minútach nevyteká z ranky žiadna krv. 

Podľa počtu škvŕn zistite čas krvácania. 

Výsledky 

Zapíšte si zistené hodnoty a porovnajte ich s fyziologickou hodnotou, fyziologická 

hodnota je 2 – 5 minút. Predĺžená býva pri trombocytárnych poruchách. 

 

15.3 Pulzná oxymetria 

 

Princíp pulznej oxymetrie je založený na zistení, že absorpcia svetla hemoglobínom 

závisí od jeho oxygenácie. Okysličená forma hemoglobínu (HbO2) absorbuje viac svetla v 

oblasti infračerveného svetla a neoxidovaná forma hemoglobínu (Hb) absorbuje viac v oblasti 

červeného svetla. Tento rozdiel v absorbanciách HbO2 a Hb možno použiť pre meranie 

arteriálnej saturácie krvi kyslíkom in vivo. Navyše telové tkanivá majú v rozmedzí od 600 nm 

do 1000 nm najnižšiu absorbanciu (tkanivá a pigmenty absorbujú modré, zelené a žlté svetlo a 

voda absorbuje v dlhšej infračervenej oblasti). 

Pulzný oxymeter je možné použiť na neinvazívne, rýchle a presné meranie hodnoty 

saturácie krvi kyslíkom a frekvencie srdca, a to aj pri náhodnom meraní alebo pri 

krátkodobom monitoringu v rámci intenzívnej starostlivosti o pacienta. Fyziologické hodnoty 

saturácie arteriálnej krvi kyslíkom kolíšu v rozmedzí 93 – 99 % (priemer 95 %). Saturácia 

žilovej krvi kyslíkom dosahuje 75 %.  

Pulzný oxymeter pozostáva zo zdroja svetelného žiarenia v červenej oblasti spektra 

(obvykle 650 nm) a v infračervenej oblasti spektra (obvykle 950 nm) a fotodetektora. 

Svetelné lúče prechádzajú tkanivom do fotodetektora, ktorý meria intenzitu prejdeného 

žiarenia pri zvolených vlnových dĺžkach. Typické miesta pre umiestnenie sondy oxymetra sú 

prst, ušnica (hore) alebo ušný lalôčik. U dojčiat sa upevňuje oxymeter na nohy, dlane alebo na 

palec na nohe. 
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Obrázok 121: Princíp oxymetrie. Red - červené žiarenie, IR - infračervené žiarenie, photodiode – fotodióda - 

dióda určená pre detekciu zmien saturácie krvi. 

 

Arteriálna saturácia krvi kyslíkom označovaná ako SaO2 alebo SpO2, je definovaná 

ako pomer oxyhemoglobínu k celkovej koncentrácii hemoglobínu prítomného v krvi (t.j. 

oxyhemoglobín + redukovaný hemoglobín). Arteriálna saturácia krvi kyslíkom sa zvyčajne 

vyjadruje v percentách.  

Pulzná oxymetria predpokladá, že absorbancia žiarenia nastáva v troch nezávislých 

miestach: arteriálnej krvi, žilovej krvi a v tkanive. Oxymeter nevie odlíšiť, aké množstvo 

žiarenia bolo absorbovaného arteriálnou krvou, aké žilovou krvou a aké tkanivami. Pulzným 

oxymetrom chceme analyzovať iba arteriálnu krv, ignorujúc ostatné komponenty okolo. 

Objem arteriálnej krvi sa mení v závislosti na tepovej frekvencii, nakoľko srdcový sťah 

vyvolá tlakovú vlnu, ktorá sa šíri krvným riečiskom. Všetky ostatné príspevky tvoria 

nepulzujúcu zložku. Pulzným oxymetrom sa odfiltruje nepulzujúca zložka signálu a tak sa 

stanoví saturácia kyslíkom iba v arteriálnej krvi bez vplyvu ostatných tkanív. 

Prítomnosť iných foriem hemoglobínu v krvi ovplyvňuje hodnoty stanovenej 

saturácie. Oxid uhoľnatý tvorí s hemoglobínom tzv. karboxyhemoglobín (COHb), ktorého 

absorbancia je v oblasti absorbancie oxyhemoglobínu (HbO), pri 660 nm. Väčšina pulzných 

oxymetrov nie je schopná odlíšiť absorbanciu karboxyhemoglobínu od hemoglobínu. 

Nakoľko karboxyhemoglobín neprenáša kyslík, zdanlivo vysoká saturácia kyslíkom nameraná 

oxymetrom môže viesť k nesprávnym záverom (napríklad pacient má v krvi 90 % HbO, 7 % 

COHb a 3 % Hb, pulzný oxymeter stanoví saturáciu SpO2 = 97 %).  

Methemoglobín, ďalšia abnormálna forma hemoglobínu, v ktorej sa namiesto železa v 

oxidačnom stupni 2 (Fe 2+) nachádza železo v oxidačnom stupni 3 (Fe 3+). Táto forma neviaže 

kyslík, avšak má tie isté absorpčné maximá, pri ktorých sa stanovuje obsah HbO a Hb, teda 
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660 nm a 940 nm. Oxymetre interpretujú tento pomer 1 : l ako korešpondujúci saturácii SpO2 

približne 85 %, bez ohľadu na aktuálnu saturáciu krvi kyslíkom. 

 

Úloha 27: Zmeranie arteriálnej saturácie krvi kyslíkom a tepovej frekvencie 

pacienta v pokoji a po fyzickej námahe. 

Cieľ 

Zmeranie hodnoty saturácie krvi kyslíkom a frekvencie srdca pred a po fyzickej záťaži. 

Potreby 

pulzný oxymeter, pacient, dezinfekčný roztok  

Postup 

Vydenzifikujte si ukazovák a umiestnite senzor oxymetra na bruško prsta. Odčítajte 

hodnoty arteriálnej saturácie krvi kyslíkom (SpO2) a tepovej frekvencie (TF) na oxymetri 

v pokoji (meranie musí byť uskutočňované aspoň po dobu 15 s). 

Uskutočnite vhodné fyzické cvičenie (30 drepov/ 30 sekúnd alebo beh na 3. poschodie 

a späť), sledujte zmeny SpO2 a TF bezprostredne po námahe a opätovne odčítajte hodnoty 

SpO2 a TF po stabilizácii/ upokojení sa 

Limitácie merania: Presnosť merania pulzným oxymetrom môže byť znížená veľmi 

ostrým svetlom, anémiou, vlhkosťou prsta, lakom na nechty alebo použitím umelých nechtov. 

 

Výsledky 

Zapíšte si hodnoty SpO2 a TF pred a po záťaži. Porovnajte ich s fyziologickými hodnotami: 

 

 

 

 

 pred záťažou po záťaži referenčné hodnoty 

SpO2 (%)    

TF (úder/min)    



   213 

 

Otázky 

1. Koľko fáz ma zrážanie krvi? 

2. Čo je podstatou zrážania krvi? 

3. Definujte dobu zrážania krvi. 

4. Akými látkami je možné zabrániť zrážaniu krvi? 

5. Popíšte fibrinolýzu. 

 

Literatúra 

ČALKOVSKÁ, A., Javorka, K. Návody k praktickým cvičeniam z fyziológie. Bratislava: UK, 

2004. ISBN 80-223-1795-0. 
 

KOHLÍKOVÁ, E. Vybraná témata praktických cvičení z fyziologie člověka. Praha: 

Karolinum, 2006 [2. dotlač]. ISBN 978-80-246-0073-4. 

https://www.jfmed.uniba.sk/fileadmin/jlf/Pracoviska/ustav-fyziologie/24SK-Vy.sat.hem.pdf 

https://www.upjs.sk/public/media/10722/OXIMETER_teoria_a_uloha_2016.pdf 
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16 Fyziológia dýchania. Funkčné testy pľúc 

 

Primárnou funkciou respiračného systému je výmena plynov medzi vzduchom a 

krvou. Sekundárnymi funkciami sú tvorba hlasu, regulácia teploty organizmu, účasť na acido-

bázickej rovnováhe a na zmyslovej funkcii čuchu. Ventilácia – výmena vzduchu medzi 

alveolami a prostredím – je umožnená pohybmi dýchacích svalov (interkostálne svaly 

a bránica) a zmenami objemu hrudníka. Inspírium (nádych) a exspírium (výdych) sa počas 

pokojovej ventilácie rytmicky striedajú frekvenciou v priemere 14 cyklov/min (u dospelých 

10 – 18 min-1, u detí 20-30 min-1 a u novorodencov 40-50 min-1). Počas tohto deja dochádza 

k prestupu plynov medzi epitelom alveol (celkový počet 300 – 400 mil., celková plocha 50 – 

80 m2) a epitelom kapilár. 

 

16.1 Pľúcne objemy a kapacity 

V podmienkach pokojného dýchania sa vymení v jednom dýchacom cykle približne 

0,5 litra vzduchu. Tento objem označujeme ako dychový (tidálny) objem (obr. 121). Jeho 

súčasťou je aj tzv. anatomický mŕtvy dýchací priestor – je to objem vzduchu, ktorý je síce 

vdýchnutý, ale zostáva vo vyššie položených častiach dýchacieho stromu a nenastane jeho 

výmena v alveolách. Fyziologický mŕtvy priestor je súčet anatomického a alveolárneho 

mŕtveho priestoru, keďže ani vo všetkých oblastiach alveol nedochádza k úplnej výmene 

vzduchu. U zdravých osôb však predstavuje alveolárny mŕtvy priestor iba 2 – 3 % 

z fyziologického mŕtveho priestoru. Pre osoby v pokoji v sede platí, že objem fyziologického 

mŕtveho priestoru (v ml) je približne dvojnásobok hmotnosti tela (v kg), teda v rozmedzí 100 

–200 ml. 

Ďalšie sledované statické parametre pľúc sú: 

celková pľúcna kapacita – celkové množstvo vzduchu, ktoré môžu pľúca obsahovať (je 

súčtom vitálnej kapacity a reziduálneho objemu), 

forsírovaná vitálna kapacita – množstvo vzduchu, ktoré môžme s maximálnym úsilím 

(forsírovane) vydýchnuť po maximálnom nádychu, 

reziduálny objem – objem vzduchu, ktorý zostane v pľúcach aj po maximálnom výdychu, 

inspiračná kapacita – objem vzduchu, ktorý sa dá maximálne vdýchnuť po normálnom 

exspíriu (je súčtom tidálneho objemu a inspiračného rezervného objemu), 

funkčná reziduálna kapacita – objem vzduchu, ktorý zostane v pľúcach po normálnom 

exspíriu (je súčtom expiračného rezervného objemu a reziduálneho objemu), 



   215 

 

inspiračný rezervný objem – objem, ktorý je možné vdýchnuť po normálnom nádychu, 

expiračný rezervný objem – objem, ktorý je možné vydýchnuť po normálnom výdychu. 

 

16.2 Dynamické parametre 

Okrem uvedených statických parametrov sú dôležité aj dynamické parametre (obr. 

121) – objemy vzduchu ventilované za časovú jednotku, resp. rýchlosti prúdenia vzduchu: 

minútová ventilácia pľúc – množstvo vzduchu ventilované v pľúcach za minútu (7 – 8 l.min-

1), 

alveolárna ventilácia – množstvo vzduchu ventilované v alveolách (približne 75 %), 

maximálna minútová ventilácia – maximálne množstvo vzduchu, ktoré môže byť z pľúc 

vydýchané za minútu (cca 125 – 170 l.min-1), 

forsírovaná jednosekundová vitálna kapacita (FEV1, forced expiratory volume in 1 

second) – je maximálne množstvo vzduchu vydýchnuté za sekundu (FEV1/2 – za pol 

sekundy, FEV3 – za 3 sekundy), 

Tiffeneaov index – pomer vitálnej kapacity a jednosekundovej vitálnej kapacity (FEV1/VC), 

ktorý hovorí o množstve z vitálnej kapacity vydýchnutej za jednu sekundu (u zdravých 

dospelých je to približne 80 %), 

vrcholový exspiračný prietok (Peak exspiratory flow, PEF) – rýchlosť pohybu vzduchu 

z pľúc na začiatku výdychu, 

forsírovaný exspiračný prietok (forced expiratory flow, FEF) – priemerná rýchlosť prúdenia 

vzduchu v strednej časti výdychu (pri vydýchnutí 25 %, 50 %, resp. 75 % z celkového 

množstva vzduchu), občas sa označuje ako maximálny stredo-expiračný prietok (MMEF, 

maximal mid-expiratory flow), 

forsírovaný inspiračný prietok (forced expiratory flow, FIF) – podobne ako predošlý, ale 

platí pre inspírium, 

forsírovaný exspiračný čas – trvanie forsírovanej expirácie. 
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Obrázok 121: Orientačné objemy a kapacity pľúc. TC – totálna kapacita, VC – vitálna kapacita, IC – inspiračná 

kapacita, FRC – funkčná reziduálna kapacita, IRV – inspiračný rezervný objem, TV – tidálny (dychový) objem, 

ERV – expiračný rezervný objem, RV – reziduálny objem. 

 

Úloha 27: Meranie dýchania 

Spirometria (meranie dýchania) je najbežnejší pulmonálny funkčný test, ktorý testuje 

funkciu pľúc. Meria množstvo (objem) a/alebo rýchlosť (prietok) vzduchu v inspíriu alebo 

v exspíriu pri rôznych podmienkach. Je základnou diagnostickou metódou pri stanovení 

ochorení pľúc (ako napr. astma, cystická fibróza, a pod.). Spirometrické vyšetrenie sa robí 

pomocou spirometra. Záznamom je krivka (obr. 122), ktorá znázorňuje vzťah rýchlosti 

prietoku a objemu vzduchu pri výdychu a nádychu. Prietok predstavujú hodnoty na osi Y 

a objem je vyznačený na osi X. 

 

 

Obrázok 122: Spirometrická krivka zobrazujúca záznam forsírovanej vitálnej kapacity pľúc. Vysvetlivky 

skratiek sú v texte. 
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Množstvo vzduchu vstupujúce do alveol je v porovnaní so vzduchom už prítomným 

v alveolách malé. Teda aj cyklické zmeny v alveolárnom tlaku O2 a CO2 budú počas 

ventilácie minimálne. Počas normálneho dýchania vdýchneme viac molekúl O2 ako 

vydýchneme molekúl CO2. Tento fakt kvantifikuje parameter respiratory exchange ratio 

(RER), čo je pomer medzi kapacitou eliminovať CO2 a utilizovať O2 (RER = VCO2/VO2). 

V pokoji je RER rovný respiračnému kvocientu, čo je pomer produkovaného CO2 a prijatého 

O2 (RQ = CO2produkovaný/O2prijatý) a jeho hodnota sa pohybuje približne v rozmedzí 0,75-0,8. 

Počas cvičenia však dochádza k zmenám RQ v závislosti od toho, z akých látok čerpá 

organizmus energiu. Pre oxidáciu glukózy platí: C6H12O6 + 6 O2 → 6 CO2 + 6 H2O (teda RQ 

= 6 CO2 / 6 O2 = 1. Pri tukoch je potrebné viac O2 ako sa uvoľní CO2 – napr. pre kyselinu 

palmitovú platí: C16H32O2 + 23 O2 → 16 CO2 + 16 H2O (teda RQ = 16 CO2/23 O2 = 0,696). 

Tento parameter sa tak používa pri hodnotení intenzity cvičenia potrebného napr. na redukciu 

obezity. 

Cieľ 

 Spirometrické vyšetrenie a analýza výsledkov 

Potreby 

Spirometer (obr. 123), výdychomery (peak flow metre) (obr. 124), protokol na 

zaznamenanie hodnôt 

 

 

Obrázok 123: Spirometer. 
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Obrázok 124: Výdychomery (peak flow metre) – vľavo exspiračný a vpravo inspiračný s rozdielnymi 

nástavcami. 

 

Postup 

 

1. Meranie vitálnej kapacity pľúc 

Experiment sa vykonáva pomocou spirometra (obr. 122). Experimentátor dezinfikuje 

náustok spirometra (obr. 123) a skontroluje, či je nastavený na hodnotu 0. Vyšetrovaná osoba 

sa maximálne nadýchne a maximálne vydýchne do náustku spirometra. Odporúča sa použitie 

nosových svoriek. Metóda je závislá od dobrej kooperácie vyšetrovanej osoby a test sa 

opakuje najmenej trikrát. Získaná hodnota predstavuje vitálnu kapacitu pľúc (súčet tidálneho 

objemu, inspiračného a exspiračného rezervného objemu, VC = TV + IRV + ERV). 

Jednotlivé komponenty tohoto parametra je možné otestovať: tidálny objem – vyšetrovaná 

osoba dýcha normálne a po normálnom nádychu normálne vydýchne do spirometra, 

exspiračný rezervný objem – vyšetrovaná osoba po normálnej exhalácii forsírovane 

vydýchne, inspiračný rezervný objem – vyšetrovaná osoba sa po normálnej inhalácii 

forsírovane nadýchne. 

 

2. Výpočty objemov ventilácie 

Vypočítajte (približne) vlastný pokojový minútový objem alveolárnej ventilácie a 

ventilácie mŕtveho priestoru. Potrebujete vedieť vlastnú hmotnosť, frekvenciu ventilácie 

a tidálny objem (obr. 125). 
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Obrázok 125: Príklad výsledku spirometrického. 

 

 

3. Experimentálna regulácia pľúcnej ventilácie 

Na začiatku experimentu stanovíme pokojovú ventiláciu pľúc. Vyšetrovaná osoba má 

nos uzavretý nosovou svorkou a dýcha ústami cez spirometer. Po stabilizácii zmeriame 

dychovú frekvenciu a ventilačný objem v troch po sebe nasledujúcich minútach. Vypočítame 

priemernú hodnotu frekvencie, tidálneho objemu a minútovej ventilácie. 
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Vyšetrovaná osoba po jednom maximálnom nádychu zotrvá v apnoe jednu minútu. Po 

obnovení ventilácie zaznamenávame dychovú frekvenciu a ventilačný objem 

v polminútových intervaloch počas 3 minút.  

Po stabilizácii pokus zopakujeme s tým rozdielom, že vyšetrovaná osoba najprv 

minútu hyperventiluje (ventiluje pľúca veľkými nádychmi v rýchlom rytme) a následne zotrvá 

v apnoe jednu minútu. 

 

4. Respiračné zmeny pri záťaži 

Zvýšený výdaj energie pri svalovej činnosti je spojený so zvýšením svalového 

metabolizmu, k čomu je potrebný zvýšený prísun kyslíka do tkanív. Keďže respiračný systém 

sa prispôsobuje zvýšenej potrebe kyslíka iba pozvoľna, vzniká na začiatku svalovej práce 

kyslíkový dlh, kedy svaly pracujú v podmienkach anaeróbneho metabolizmu. Pri 

maximálnych výkonoch sa kyslíkových dlh zväčšuje a činnosť môže trvať iba krátko (napr. 

šprint). Po skončení svalovej činnosti sa spotreba kyslíka vracia k pokojovej hodnote a klesá 

aj minútová ventilácia a dychová frekvencia. Z rýchlosti návratu na pokojové hodnoty sa 

hodnotí zdatnosť respiračného systému. U vyšetrovanej osoby stanovíme hodnoty pokojovej 

minútovej ventilácie a frekvencie dýchania. Následne necháme osobu vykonávať 5 minút 

fyzickú činnosť (drepy, „step test“ – vystupovanie na stoličku, a pod.). Po skončení cvičenia 

zaznamenávame v polminútových intervaloch hodnoty pokojovej minútovej ventilácie 

a frekvencie dýchania. 

 

5. Meranie výdychu (peak flow metria) 

Jedná sa o jednoduchú diagnostickú pomôcku na detekciu astmy (restrikcie dýchacích 

ciest), ktorou sa zisťuje rýchlosť prietoku vzduchu cez bronchy počas exhalácie (peak 

expiratory flow rate, PEFR). Výsledky môžu varírovať v závislosti od populácie, etnicity, 

veku, pohlavia, výšky a váhy jedinca (tab. 10). Nízke hodnoty PEFR znamenajú konstrikciu 

bronchov. Pred pokusom je potrebné sa presvedčiť, či je merač nastavený na hodnotu 0. 

Meranie sa robí v stoji. Po maximálnom nádychu vyšetrovaná osoba čo možno najsilnejšie a 

najrýchlejšie vydýchne do peak-flow-metra. Najlepšia hodnota z troch meraní sa zaznamená. 

Výsledok by mal zodpovedať vypočítanej hodnote podľa vzorca: PEFR (l.min-1 = [výška (cm) 

- 80] x 5. (Najednoduchšší test na overenie dostatočnej rýchlosti exhalácie je tzv. „match 

test“, kedy má vyšetrovaná osoba sfúknuť horiacu zápalku bez špúlenia pier.) 

Rýchlosť inhalácie sa meria inspiračným peak-flow-metrom. Hodnota PIFR (peak 

inspiratory flow rate) by mala byť väčšia ako 60 l.min-1. 
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Výsledky 

Tab. 10: Orientačné hodnoty rýchlosti exhalácie v závislosti od výšky testovanej osoby: 

Výška (cm) PEFR (l.min-1) 

120 215 

130 260 

140 300 

150 350 

160 400 

170 450 

180 500 

 

6. Kalkulácia spotreby energie na základe príjmu O2 

Na základe respiračného kvocientu sa dá vypočítať množstvo vydanej energie na 

množstvo vydýchnutého vzduchu (tab. 11). 

 

Tab. 11: Prepočet energetického výdaja v závislosti od RQ 

RQ Výdaj energie kcal.l-1 O2 

0,71 4,69 

0,75 4,74 

0,80 4,80 

0,85 4,86 

0,90 4,92 

0,95 4,99 

1,00 5,05 

 

Príklad 

Ak osoba počas cvičenia spotrebovala 2 litre O2/min a hodnota RQ bola 0,85, jej 

energetický výdaj je 9,72 kcal.min-1. To znamená, že táto osoba spálila počas 30 minútového 

cvičenia 292 kcal. 

Prehľad zmeraných a vypočítaných hodnôt funkčných testov pľúc je v tabuľke 12. 
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Tab. 12: Orientačné hodnoty pľúcnych objemov a spôsob ich získania 

Objemy a kapacity Objem (l) Získanie hodnôt 

Celková kapacita (TC) 6,0 = IRV + TV + ERV + RV 

Vitálna kapacita (VC) 4,8 priamym meraním 

Forsírovaná vitálna kapacita (FVC) 4,8 priamym meraním 

Tidálny objem (TV) 0,5 priamym meraním 

Reziduálny objem (RV) 1,2 priamym meraním 

Expiračný rezervný objem (ERV) 1,2 priamym meraním 

Inspiračný rezervný objem (IRV) 3,6 priamym meraním 

Funkčná reziduálna kapacita (FRC) 2,4 = ERV + RV 

Inspiračná kapacita (IC) 4,1 = TV + IRV 

Mŕtvy priestor 0,150 priamym meraním 
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Výsledky – spirometrické vyšetrenie 
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Otázky 

1. Dýchanie organizmu má 4 fázy. Ktoré? 

2. Koľko molekúl kyslíka môže transportovať hemoglobín? 

3. Ktoré časti dýchacieho systému patria do transportnej a ktoré do respiračnej zóny? 

4. V nosovej dutine sú dva typy epitelu. Aké? 

5. Prečo je rozdiel v pomere chrupky a hladkej svaloviny v jednotlivých častiach 

dýchacieho systému? 

6. Pacienti s astmou bronchiale môžu mať rovnaké pľúcne objemy, ale nižšiu rýchlosť 

výdychu. Ako si to vysvetľujete? 

7. Prečo ľudia žijúci vo vysokých nadmorských výškach majú väčšie objemy pľúc ako 

ostatná populácia? 

8. Ktoré látky spôsobia bronchokonstrikciu a ktoré bronchodilatáciu? 

9. Aký trik používajú plavci pri dlhotrvajúcom hĺbkovom potápaní? 

10. Aký bude energetický výdaj osoby, ktorá cvičila menej intenzívne 30 minút, počas 

cvičenia spotrebovala 1 L O2 a hodnota RQ bola 0,71? 
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17 Biochemické vyšetrenia 

Biochemické stanovenia z odobratého biologického materiálu sa vyžadujú vtedy, keď 

je nutné stanoviť a vyhodnotiť stav vyšetrovaného v prípade ochorenia, preventívnej 

prehliadky alebo monitorovania terapie. Používajú sa na vyšetrenia, diagnostiku, skríning, 

určenie prognózy a priebehu liečby u pacienta. 

  

17.1 Diagnostika 

Na určenie diagnózy u pacienta je okrem biochemických vyšetrení potrebná aj znalosť 

jeho anamnézy a fyzické vyšetrenie. Získaný biochemický výsledok sa musí vždy porovnať 

s referenčnou vzorkou (RV). RV predstavuje hodnotu, ktorá môže byť očakávaná 

u porovnateľného súboru zdravých ľudí (špecificky pre vek a pohlavie). Zistené odchýlky 

môžu byť výsledkom prirodzeného kolísania hladín, alebo je daná odchýlka charakteristická 

pre konkrétne ochorenie. Na druhej strane, aj výsledok v norme môže znamenať prítomnosť 

ochorenia u pacienta, nakoľko jednotlivé orgány majú kapacitu aktivovať kompenzačné 

mechanizmy. Z tohto hľadiska je preto výhodnejším porovnávať sledovanú vzorku nielen 

voči referenčnej hodnote, ale sledovať jej zmeny v priebehu času u konkrétneho pacienta.  

Často používanými parametrami pri určovaní prognózy ochorenia je sledovanie 

klírensu kreatinínu pacientov (počas obličkového zlyhania), alebo výpočet tzv. SCORE –

pravdepodobnosti kardiovaskulárnej príhody v najbližších 10 rokoch z hodnôt cholesterolu.  

Ďalšími biochemickými vyšetreniami sa zisťuje koncentrácia iónov, sacharidov, 

lipidov a proteínov v krvi a moči, stav metabolizmu a funkčnosť pečene a obličiek.  

Najčastejším biologickým materiálom, ktorý sa analyzuje v laboratóriách je sérum. 

Z ostatných druhov biologického materiálu sa používajú plná nezrážavá venózna krv (napr. 

na vyšetrenie krvného obrazu a prietokovú cytometriu), kapilárna krv (napr. na kapilárnu 

glykémiu, acidobázu), plazma (napr. na hemokoagulačné vyšetrenie a niektoré špeciálne 

biochemické vyšetrenia) a moč (na biochemické alebo morfologické vyšetrenie). Na špeciálne 

vyšetrenia sa používa aj stolica a mozgovo-miešny mok. Materiál sa zvyčajne odoberá ráno 

nalačno (medzi 6.-8. hod), nakoľko koncentrácie niektorých parametrov sa po jedle menia, 

prípadne dochádza k zmene vzhľadu séra. Vzorky na stanovenia sú odoberané do špeciálnych 

skúmaviek a odmeriek. Krv sa najčastejšie odoberá zo žily v lakťovej jamke po zatiahnutí 
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gumeným obvínadlom. Pri odoberaní vzorky moču sa pacient snaží zachytiť stredný prúd 

moču do vopred zakúpenej sterilnej skúmavky. Takýto postup odoberania zabezpečuje 

odstránenie prípadnej kontaminácie moču baktériami z močovej trubice alebo obličiek. Pri 24 

hodinovom zbere moču je nutné u dospelej osoby získať objem 1,5-2 litre moču za 24 hodín. 

Pacient musí byť preto v priebehu zberu moču dobre hydratovaný (asi 2 litre tekutín za 24 

hodín).  

Na stanovenie sledovaných parametrov sa používajú automatické analyzátory, ktoré 

využívajú princípy fyzikálnych a chemických stanovení, akými sú reflexná fotometria, priama 

potenciometria, absorpčná spektrofotometria, turbidimetria, fotometria a ďalšie. Podľa 

konštrukcie analyzátora je možné vykonať kvalitatívne, ale aj kvantitatívne vyšetrenie vzorky. 

Kvalitatívne vyšetrenie vzorky informuje o samotnej prítomnosti sledovaných látok vo 

vzorke, kvantitatívne vyšetrenie dokáže určiť aj ich presnú koncentráciu. 

 

17.2 Interpretácia výsledkov biochemických vyšetrení 

 

Z hľadiska klinickej použiteľnosti zistených laboratórnych výsledkov je dôležitá 

príprava pacienta na odber a dodržanie predpísaných diét. Faktory, ktoré môžu ovplyvniť 

výsledok zo strany pacienta, sú napríklad nedodržanie diéty, nevysadenie liekov, odber sa 

vykonal po fyzickej námahe alebo v nevhodnú dennú dobu, ak pacient pred odberom dlhšiu 

dobu nepil, či nesprávnym postupom odberu (príliš dlhé použitie škrtidla, znečistenie ihly, 

použitie príliš úzkej ihly, nesprávne protizrážanlivé činidlo a iné). Medzi iné faktory 

ovplyvňujúce výsledky biochemických vyšetrení patria pohlavie, vek, aktuálna diéta pacienta, 

stres a úzkosť, cvičenie, tehotenstvo, menštruačný cyklus a užívanie liekov.  

Z výsledku biochemického stanovenia sa dá určiť aj závažnosť ochorenia. Opatrnosť 

je nutná aj pri interpretácii výsledkov biochemických vyšetrení s ohľadom na klinický 

a aktuálny stav pacienta. Treba myslieť na to, že dvaja pacienti s rovnakou hodnotou 

sledovaného parametra nemusia mať rovnaký stupeň ochorenia. Z tohto dôvodu je potom 

vždy vhodné urobiť aj iné špecifické testy.  
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17.3 Význam vybraných iónov pre organizmus  

Význam jednotlivých iónov pre život človeka uvádzame v nasledujúcom prehľade: 

 Sodík – nutný pre udržiavanie membránových potenciálov, šírenie akčných 

potenciálov, pre udržiavanie objemu tekutín, v excitabilnom tkanive hlavný ión 

extracelulárnych tekutín 

 Draslík – úloha v udržiavaní membránového potenciálu, hlavný ión intracelulárnych 

tekutín, úloha v kontrakcii svalov  

 Chloridy – udržiavanie acidobázickej rovnováhy a objemu vody, tvorba kyseliny 

chlorovodíkovej v žalúdku 

 Vápnik – je uskladňovaný v kostiach a zuboch (99 %), dôležitá funkcia pri zrážaní 

krvi, svalovej kontrakcii a uvoľňovaní neuromediátorov 

 Horčík – súčasťou enzýmov, úloha pri svalovej kontrakcii 

 Fosfáty – súčasťou kostí a zubov, udržiavanie acidobázickej rovnováhy (tlmivé 

systémy), súčasťou koenzýmov pri svalovej kontrakcii, súčasť DNA, RNA, 

uskladňujú energiu (ATP) 

 Železo – dôležitý prvok na distribúciu kyslíka, súčasťou erytrocytov vo forme 

hemoglobínu, alebo v zásobnej forme (feritín) 

 H+ - regulácia acidobázickej rovnováhy, trávenie (v žalúdku súčasť kyseliny 

chlorovodíkovej) 

 HCO3
- - pufrovací systém krvi, regulácia acidobázickej rovnováhy 

 

Úloha 28: Vyhodnotenie vybraných biochemických parametrov od pacienta 

Cieľ 

 Stanovenie hodnôt vybraných biochemických parametrov z krvi a moču 

Potreby 

Prinesené výsledky individuálnych vyšetrení, tabuľky s referenčnými hodnotami 

Postup 
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V nižšie uvedenej tabuľke (tab. 13) sú vybrané parametre stanovované zo séra 

a z moču a referenčné intervaly u zdravých dospelých mužov a žien. Intervaly u detí sú 

zmenené, na čo treba pamätať pri hodnotení výsledkov. Získané výsledky biochemického 

vyšetrenia pacienta porovnáme s referenčnými hodnotami v tabuľkách. 

Tab. 13: Hodnoty biochemických parametrov stanovené v krvi a v moči mužov a žien 

Parameter Skratka Jednotka 
Referenčný interval 

Muži Ženy 

Stanovenie biochemických parametrov zo séra, plazmy 

Základné vyšetrenia 

Glukóza v kapilárnej / 

venóznej krvi 

fcB-GLU / fvB -

GLU 
mmol.l-1 3,90-5,60 3,90-5,60 

Glykovaný hemoglobín sHbA1C % <6,50 <6,50 

Močovina (urea) s-UREA mmol.l-1 2,50 - 8,30 2,00-6,70 

Kreatinín s-KREAT µmol.l-1 55,00-104,00 45,00-95,00 

Kyselina močová s-Kys.moč. µmol.l-1 200,00-416,00 140,00-340,00 

Celkové bielkoviny s-C.bielk. g.l-1 65,00-85,00 65,00-85,00 

Albumín s-ALB g.l-1 35,00-52,00 35,00-52,00 

Bilirubín celkový s-BIL µmol.l-1 3,00-17,00 3,00-17,00 

Bilirubín priamy s-BIL-pr µkat.l-1 <5,10 <5,10 

Alanínaminotransferáza s-ALT µkat.l-1 0,10-0,85 0,10-0,60 

Alkalická fosfatáza s-ALP µkat.l-1 0,60-2,10 0,60-2,10 

Asparátaminotransferáza s-AST µkat.l-1 0,10-0,75 0,10-0,60 

Gama-

glutamyltransferáza 
s-GMT µkat.l-1 0,10-1,30 0,10-1,30 

Lipidy a lipoproteíny 

cholesterol celkový s-CHOL mmol.l-1 3,90-5,20 3,90-5,20 

HDL cholesterol s-HDLchol mmol.l-1 1,00-1,70 1,00-1,70 

LDL cholesterol s-LDLchol mmol.l-1 0.00-3.50 0,00-3,50 
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triacylglyceroly s-TAG mmol.l-1 0.45-1.92 0,45-1,92 

amyláza AMS µkat.l-1 0,50-1,80 0,50-1,80 

cholínesteráza CHS µkat.l-1 77,00-192,00 65,00-180,00 

apolipoproteín A s-APO A1 g.l-1 1,05-1,75 1,05-2,05 

apolipoproteín B s-APO B g.l-1 ≤1,00 ≤1,00 

Kardiomarkery  

kreatínkináza s-CK µkat.l-1 <2,85 <2,42 

Kreatínkináza- 

izoenzým MB 
CK-MB µkat.l-1 ≤0,40 ≤0,40 

laktátdehydrogenáza LD µkat.l-1 <4,13 <4,13 

troponín I TROP-I µg.l-1 <0,032 <0,032 

Ióny a vnútorné prostredie 

sodík s-Na mmol.l-1 137,00-145,00 137,00-145,00 

draslík s-K mmol.l-1 3,60-5,00 3,60-5,00 

chloridy s-Cl mmol.l-1 98,00-109,00 98,00-109,00 

vápnik s-Ca mmol.l-1 2,25-2,65 2,25-2,65 

horčík s-Mg mmol.l-1 0,75-0,95 0,75-0,95 

fosfor s-P mmol.d-1 12,90-40,00 12,90-40,00 

železo Fe µmol.l-1 12,50-32,20 10,70-32,20 

feritín feritin µg.l-1 21,80-247,70 4,60-204,00 

transferín TRANSF. g.l-1 2,00-3,60 2,00-3,60 

vitamín B12 B12 pmol.l-1 138,00- 653,00 
138,00- 

653,00 

Zápalové markery 

C-reaktívny proteín CRP mg.l-1 <5,00 <5,00 

antistreptolyzín O ASLO IU.ml-1 ≤200,00 ≤200,00 

reumatoidný faktor s-RF kIU.l-1 ≤14,00 ≤14,00 



   230 

 

cirkulujúce 

imunokomplexy 
s-CIK arb.j. ≤57,00 ≤57,00 

C3 zložka komplementu s-C3 g.l-1 0,90-1,80 0,90-1,80 

C4 zložka komplementu s-C4 g.l-1 0,10-,40 0,10-0,40 

Stanovenie biochemických parametrov z moču 

glukóza dU-GLU mmol.d-1 0,00-2,80 0,00-2,80 

amyláza U-AMS µkat.l-1 0,50-10,70 0,50-10,70 

kreatinín dU-KREAT mmol.d-1 8,84-17,68 7,07-15,9 

kyselina močová U-kys.moč. mmol.d-1 1,48-4,43 1,48-4,43 

močovina U-UREA mmol.l-1 428,00-714,00 428,00-714,00 

vápnik dU-Ca mmol.d-1 2,50-7,00 2,50-7,00 

sodík dU-Na mmol.d-1 40,00-220,00 40,00-220,00 

horčík dU-Mg mmol.d-1 3,00-5,00 3,00-5,00 

draslík dU-K mmol.d-1 25,00-125,00 25,00-125,00 

xylóza U-XYLÓZA mmol.5h-1 26,60-35,00 26,60-35,00 

fosfor dU-P mmol.d-1 12,90-42,00 12,90-42,00 

amoniak U-NH3 mmol.l-1 4,00-16,00 4,00-16,00 

Vysvetlivky: d – denný, U – v moči, s – sérový, IU – medzinárodné jednotky, arb.j. – arbitrárna jednotka 

 

Z ďalších markerov sa stanovujú špecifické proteíny ako imunoglobulíny (IgG, IgA, 

IgM, IgE), potravinové a inhalačné alergény a hormóny (tyroidný hormón, voľný tyroxín, 

luteinizačný hormón, folikuly stimulujúci hormón, progesterón, prolaktín, estradiol, 

choriogonadotropný hormón, testosterón, parathormón a kortizol). Ďalej sa stanovujú 

onkomarkery, ako napr. karcinoembryonálny antigén, alfa-fetoproteín, prostatický špecifický 

antigén, uhľohydrátové antigény 19-9 a 125, feritín a beta-2-mikroglobulín.  

V rámci prenatálneho skríningu radíme k dôležitým vyšetreniam stanovenie alfa-

fetoproteínu, choriogonadotropného hormónu a plazmatického proteínu A združeného 

s tehotenstvom.  

Tabuľka 13 adaptovaná z http://www.fntn.sk/okbah/biochemicke_vysetrenia_OKBaH_FNTN.html 
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V prípade potreby sa z moču stanovuje aj skríning toxických látok a drog: metadon, 

benzodiazepíny, kokaín, opiáty, barbituráty, tetrahydrokanabinoidy (marihuana), extáza, 

tricyklické antidepresíva, metamfetamín, fencyklidín a amfetamín. 

V stolici sa vyšetruje prítomnosť krvi – okultné krvácanie, kalprotektín, elastáza 

a  mineralogické zloženie konkrementu. 

 

Postup 

Pred absolvovaním odberu poučíme vyšetrovanú osobu, aby dodržala všetky lekárom 

určené pokyny na dodržanie diéty, obmedzila fajčenie, požitie kofeínu a v prípade potreby 

vysadila želanú liečbu aspoň 12 hodín pred odberom. Je v záujme pacienta samotného, aby 

boli výsledky z laboratórneho vyšetrenia neskreslené a hodnoverné.  

Štandardnými laboratórnymi prístrojmi sa vykoná analýza vzoriek donesených 

pacientom, alebo sa uskutoční aktuálny odber materiálu. 

Výsledky 

Stanovenie biochemických parametrov má význam v klinickej diagnostike. 

V špecializovných laboratóriách sa dá v súčastnosti vyšetriť viac ako 350 rutinných 

a špeciálnych parametrov. Bežne sa stanovujú markery od najčastejších ochorení (infekcie, 

akútne poškodenia myokardu, kardiálne zlyhania, hypertenzia), cez diagnostiku a monitoring 

rôznych metabolických ochorení a vážnejších poškodení (diabetes mellitus, poruchy 

metabolizmu lipidov, tumory) až po prenatálnu diagnostiku a skríning vrodených vývojových 

chýb (Downov syndróm, rázštep neurálnej trubice). Výsledky sú z laboratórií väčšinou 

posielané ošetrujúcim lekárom, aby mohli na ich základe správne stanoviť diagnózu a nasadiť 

správnu a účinnú liečbu.  

Otázky 

1. Aké typy biologického materiálu sa používajú na odbery? 

2. Ktoré parametre možno stanoviť zo séra? 

3. Ktoré parametre možno stanoviť z moču? 

4. Aké sú hodnoty v sére u dospelého človeka pre glukózu, cholesterol, kyselinu močovú? 

5. Aké podmienky je potrebné dodržať pred odberom? 
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18 Glukóza, stanovenie glykémie 

 

Glykémia je hladina (koncentrácia) glukózy v krvi. Príjem glukózy potravou nie je 

kontinuálny, hoci jej potreba pre udržanie energetického metabolizmu tkanív je trvalá. Z toho 

dôvodu je dostatočná koncentrácia glukózy v organizme zabezpečovaná jej novotvorbou 

v pečeni a kôre nadobličiek. Zdrojom glukózy je glykogenolýza a glukoneogenéza 

z trojuhlíkatých zlúčenín vzniknutých odbúravaním glykogénu, lipidov a proteínov. Hladina 

glukózy je v krvi regulovaná hormónmi pankreasu: inzulínom, glukagónom a ďalšími 

hormónmi, kortizolom a katecholamínmi. Nadmerná koncentrácia glukózy v krvi sa označuje 

ako hyperglykémia, jej nízka koncentrácia ako hypoglykémia, prítomnosť glukózy v moči ako 

glykozúria.  

Náhodná glykémia sa u zdravých jedincov pohybuje v hodnote < 7,8 mmol.l-1. 

V prípade vyššej koncentrácie je nutné stanoviť glykémiu nalačno (preprandiálne), ktorá je 

u zdravých ľudí ≤ 6,0 mmol.l-1. Hodnoty glykémie nad 7,0 mmol.l-1 preprandiálne, resp. 11,1 

mmol.l-1 postprandiálne (po jedle) a náhodne zistené svedčia o prítomnosti diabetes mellitus 

(cukrovky) (tab. 14). Stanovenie hodnoty glykémie patrí preto medzi základné rutinné 

vyšetrenia v klinickej praxi. Glykémia sa stanovuje z kapilárnej alebo venóznej krvi. 

Hodnotenie glykémie z kapilárnej krvi sa väčšinou využíva pri domácom monitorovaní 

pacientov s cukrovkou. Pri hodnotení glykémie nalačno je jej koncentrácia vo venóznej (≥ 6,7 

mol/l) a kapilárnej (≥ 5,6 mmol.l-1) krvi porovnateľná, avšak postprandiálne hodnoty 

glykémie v kapilárnej krvi sú vyššie ako vo venóznej. Pri odbere žilovej krvi sa stanovuje 

glykémia buď z plazmy (nezrazená krv, do skúmavky pridáva sa EDTA a NaF) alebo zo séra. 

Na diagnostiku DM sa používa glykémia z plazmy žilovej krvi. Ak lekár nediagnostikuje 

DM, na stanovenie glykémie sa používa kapilárna krv alebo sérum z venóznej krvi.  

18.2 Mechanizmy znižovania glykémie 

Pri znižovaní glykémie (odsunu glukózy z krvi do tkanív) sa uplatňujú viaceré 

mechanizmy: 

1. „Non-inzulín dependentný“ transport – pri tomto type vstupuje glukóza do tkanív 

(CNS, krvné bunky, semenníky) a) na základe koncentračného gradientu glukózovými 

transportérmi GLUT 1,2,3,4,5; b) prípadne energeticky podmieneným kotransportom 

sodíka a glukózy v proximálnych tubuloch obličiek. 
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2. „Inzulín-dependentný“ transport – je sprostredkovaný väzbou inzulínu na inzulínové 

receptory a následnou translokáciou GLUT4 na povrch buniek. Uplatňuje sa najmä 

v tkanivách citlivých na inzulín, akými sú svalové a tukové tkanivo, v menšej miere aj 

pečeň a črevá.  

18.3 Sledovanie glykémie u pacientov 

Na stanovenie glykémie sa používa náhodný odber krvi alebo stanovenie hladiny 

glykémie v časovej závislosti od príjmu jedla. Glykémia sa sleduje viacerými spôsobmi: 

 náhodná glykémia – krv sa odoberie nezávisle od jedla. Používa sa pri podozrení na 

zmenené hladiny cukru (hypoglykémiu, resp. hyperglykémiu) 

 stanovenie preprandiálnej glykémie – robí sa nalačno (12 hod pred odberom nejesť), 

nakoľko po každom jedle stúpne hladina glukózy v krvi. Jej zvýšená hodnota hovorí 

o prítomnosti cukrovky. 

 stanovenie postprandiálnej glykémie – vykonáva sa 1-2 hodiny po jedle. Jej zvýšené 

hodnoty svedčia o prítomnosti inzulínovej rezistencie, resp. cukrovky 2. typu. 

Tab. 14: Kritériá pre hodnotenia glykémie  

Glykémia na lačno 

(preprandiálna) 

≤ 6,0 mmol.l-1 Norma 

6,1-6,9 mmol.l-1 Zvýšená glykémia na lačno 

≥ 7,0 mmol.l-1 Diabetes mellitus 

Glykémia po záťaži (orálny 

glukózový tolerančný test - 

oGTT) 

< 7,8 mmol.l-1 Norma 

7,8-11,0 mmol.l-1 Porucha glukózovej 

tolerancie 

≥ 11,1 mmol.l-1 Diabetes mellitus 

Kritériá pre hodnotenie glykémie platia aj pre náhodnú glykémiu 

 glykemický profil – stanovenie glykémie viackrát počas dňa. Robí sa u diabetických 

pacientov na sledovanie kompenzácie cukrovky. Pri jeho stanovení sa buď glykémia 

meria 8-krát za deň (veľký glykemický profil; glykémia sa meria nalačno, 2 h po 

raňajkách, pred obedom, 2 h po obede, pred večerou, 2 h po večeri, pred spaním a o 3.00 

h) alebo častejšie sa používa meranie 4-krát za deň (nalačno, 2 h po raňajkách, 2 h po 

obede, 2 h po večeri). 
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 orálny glukózový tolerančný test (oGTT) – informuje o regulácii hladiny glukózy v krvi 

a používa sa na monitorovanie glykémie. Je to sledovanie znižovania hladín glukózy (v 

dôsledku jej absorpcie) po jej definovanom príjme v závislosti od vyplavovania inzulínu 

v presných časových intervaloch. Používa sa v prípade zistenia zvýšenej glykémie 

nalačno (6,1 - 6,9 mmol.l-1) na diagnostiku diabetu, skríning pacientov s porušenou 

glukózovou toleranciou a ako skríning gestačného diabetu. Faktory, ktoré môžu 

ovplyvniť jeho výsledok sú diéta pacienta, predchádzajúci stres alebo infekcie.  

 glykovaný hemoglobín (HbA1c) – poskytuje nepriamu informáciu o priemernej glykémii 

za posledné obdobie (4 - 6 týždňov). Vzniká glykáciou hemoglobínu glukózou a hovorí 

o dlhodobej kompenzácii diabetu. U pacientov sa stanovuje raz ročne, a jeho normálne 

hodnoty sú < 7 % podľa klasifikácie kontroly a komplikácií diabetu (DCCT).  

18.4 Regulácia glykémie 

Hladiny glykémie sú regulované hormonálne, autoreguláciou (hyperglykémia – blokuje 

tvorbu glukózy v pečeni, stimuluje jej vychytávanie tkanivami; hypoglykémia) a vplyvom 

vegetatívneho nervového systému (sympatikus – hyperglykemizujúci účinok, parasympatikus 

– hypoglykemizujúci účinok).  

Hormonálnu reguláciu predstavuje uvoľňovanie inzulínu, ktorý ovplyvňuje vstup 

glukózy do tkanív a pôsobí anabolicky. Z hormónov prejavujúcich katabolické účinky sú 

v regulácii glykémie dôležité najmä glukagón, katecholamíny (v tukovom tkanive 

a obličkách), kortizol (hlavne vo svaloch), tyroxín a somatostatín. 

18.5 Metódy stanovenia glykémie 

Na stanovenie glukózy sa používajú enzymatické metódy - glukózooxidázová alebo 

hexokinázová. V laboratórnych podmienkach sa používa stanovenie pomocou glukomera, 

prípadne fotometrická metóda. Na rýchle stanovenie glukózy sa používajú testovacie prúžky, 

na ktoré sa nanesie kvapka krvi. Vyhodnotenie koncentrácie glukózy je v závislosti od 

prístroja do niekoľkých sekúnd. Stanovenia glukomermi sú vždy len orientačné, no 

postačujúce na účely použitia v teréne.  

 

V prípade stanovenia glykémie zo séra sa krv najskôr centrifuguje (11 000 ot/min, T = 

4°C) a následne sa odoberá supernatant. Z tohto sa stanovuje koncentrácia glukózy 

glukózooxidázovou alebo hexokinázovou metódou elektrochemickými analyzátormi. Tento 
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spôsob je typický pre stanovenia glykémie v biochemických laboratóriách a jeho výsledky sú 

veľmi presné.  

18.6 Pravidelný skríning na zistenie prítomnosti diabetu 

Diagnóza diabetu sa stanovuje na základe glykémie vo venóznej plazme meranej niektorou 

z horeuvedených metód.  

U pacientov neprejavujúcich žiadne príznaky diabetu sa odporúča skríning podľa 

nasledujúcich kritérií: 

 u pacientov nad 45 rokov raz za 2 roky 

 u pacientov s nasledujúcimi rizikovými faktormi 1-krát za rok: 

o  nadváha a obezita (BMI > 27 kg/m2) 

o  výskyt DM v rodine 

o  hypertenzia (TK > 140/90 mm Hg) 

o  výskyt gestačného DM 

o  dyslipoproteinémia 

o  porucha glukózovej tolerancie 

Úloha 29: Stanovenie náhodnej glykémie pomocou glukomera 

Reakčná zóna testovacieho prúžka obsahuje glukózooxidázu, peroxidázu a vhodný 

chromogén. V prítomnej krvi glukózooxidáza katalyzuje oxidáciu glukózy na glukonát 

a peroxid vodíka. Tento v ďalšom kroku reaguje za prítomnosti peroxidázy s vhodným 

chromogénom a vzniká modrý produkt. Glukometer vyhodnotí glykémiu v krvi na 

fotometrickom princípe, tzn., že intenzita modrého sfarbenia je priamo úmerná koncentrácii 

glukózy v krvi.  

Cieľ 

 Stanoviť náhodnú glykémiu pomocou glukomera a testovacích prúžkov u dobrovoľníkov 

a sledovať vylučovanie inzulínu pomocou vyhodnotenia orálneho glukózového 

tolerančného testu z kapilárnej krvi použitím glukomera. 

Potreby 

Glukomer (ACCUTREND), testovací prúžok do glukomera, lanceta, kapiláry, 

dezinfekčný roztok, vatové štvorce, rukavice (obr. 126). 
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Postup 

Zapneme glukomer (ON/OFF) a skontrolujeme signalizáciu merania (svieti nám 

GLU). Otvoríme krytku snímača a vložíme testovací prúžok (v smere šípky). Zatvoríme 

krytku snímača. Počkáme na zvukový signál (pípnutie). Testovací prúžok vyberieme 

a nanesieme naň odobratú krv pomocou kapiláry tak, aby bola celá testovacia plocha prúžka 

pokrytá krvou (žltý štvorec) a prúžok opäť zasunieme v smere šípky do glukomera. Počkáme 

stanovený čas (12 sek) a zapíšeme hodnotu glykémie.  

 

 

 

 

 

  

 

Obrázok 126: Glukomer (otvorený, zatvorený), testovacie prúžky do glukomera (2), lancety (3), kapiláry (4), 

dezinfekčný sprej, vatové štvorce, rukavice (5). 

 

Skontrolujeme, či má vyšetrovaná osoba teplé ruky. V prípade potreby ich zahrejeme 

cvičením, prípadne trením. Zvolené miesto vpichu (bočná strana bruška prsta) 

vydezinfikujeme a zvyšný roztok zotrieme vatou (obr. 127). Z odberovej lancety odstránime 

umelohmotný kryt miernym pootočením. Lancetu priložíme na prst a kolmým zatlačením 

spravíme vpich (v prípade jednoduchých lanciet pritlačením, v prípade automatických lanciet 

pootočením konca lancety a stlačením „spúšte“). S pomocou kapilár odoberieme dostatočné 

množstvo krvi na pokrytie vankúšika na testovacom prúžku (kapiláru priložíme k miestu 

vpichu a vzlínavosťou krvi dôjde k jej nasávaniu). Krv z kapiláry jemným vyfúknutím ústami 

prenesieme na testovaciu plochu prúžka. Dostatočné pokrytie prúžka skontrolujeme v krúžku 

meracia komôrka 

s vodiacou lištou 

kryt meracej komôrky 

hladina glukózy 

v mmol.l-1 
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na zadnej strane prúžka. Zmena zafarbenia prúžka dokazuje uskutočnenú chemickú reakciu. 

Takto pripravený prúžok vložíme do glukomera. 

Upozornenie 

Pracujete s ľudskou krvou. Dodržiavajte bezpečnostné pokyny a zásady správnej 

laboratórnej praxe. Používajte rukavice. Pri vykonávaní viacerých meraní nanášajte krv na 

prúžok mimo prístroja. Použité kapiláry a testovacie prúžky likvidujte vhodením do označenej 

nádoby s vekom. 

 

Obrázok 127: Postup pri odbere kapilárnej krvi a jej nanesenie na testovací prúžok glukomera. 

 

Výsledok 

Fyziologické hodnoty glukózy v kapilárnej krvi sú v rozmedzí 3,9 – 5,6 mmol.l-1. 
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Úloha 30: Vyhodnotenie glykemickej krivky získanej z orálneho glukózového 

tolerančného testu (oGTT) 

Cieľ 

Po zmeraní glykémie nalačno, vypije vyšetrovaná osoba glukózový roztok (obr. 128). 

V stanovených intervaloch odoberieme krv a stanovíme glykémiu pomocou glukomera. 

Hodnoty zapíšeme do tabuľky a zakreslíme do grafu.  

 

Potreby 

2,5 dl vody, 75 g glukózy, glukomer (ACCUTREND), testovacie prúžky do 

glukomera, lanceta, kapiláry, dezinfekčný roztok, vatové štvorce, rukavice 

 

 

 

 

 

Obrázok 128: Glukóza na prípravu roztoku. 

Postup 

Vyšetrovanej osobe nalačno odoberieme vzorku kapilárnej krvi a zmeriame glykémiu 

(postup viď vyššie). Následne vyšetrovaná osoba vypije 2 dcl glukózového roztoku počas 5 

minút. V časových intervaloch 30, 45, 60, 90 a 120 minút od vypitia roztoku odoberáme 

kapilárnu krv a stanovujeme glykémiu. Hodnoty zapisujeme do tabuľky (tab. 15A), 

pripravíme priebeh hladín glykémie (15B) a namerané hodnoty porovnáme s referenčnými 

hodnotami v časti C (tab. 15C). 

 

Tab. 15: Hodnoty glykémie pri OGTT (A), časový priebeh závislosti hladín glykémie (B), 

referenčné hodnoty (C)  

 

        (A) 

čas (min) 0 30 45 60 90 120 



   240 

 

glykémia (mmol.l-1)       

        

       

 

      (B) 

 

 

(C) 

glykémia fyziologické 

hodnoty 

hraničná 

glykémia nalačno 

porucha tolerancie 

glukózy 

Diabetes 

mellitus 

Nalačno < 6,1 mmol.l-1 6,1 – 6,9 mmol.l-1 < 7,0 mmol.l-1 ≥ 7,0 mmol.l-1 

na konci 2. 

hod 

< 7,8 mmol.l-1 < 7,8 mmol.l-1 7,8 – 11,1 mmol.l-1 ≥ 11,1 mmol.l-1 

 

Výsledky  

U zdravých ľudí je maximálna hodnota glykémie v 45. minúte okolo 8,8 mmol.l-1. Ak 

glykémia po 120 minútach pretrváva nad 11,1 mmol.l-1, vyšetrovaná osoba má s vysokou 

pravdepodobnosťou diabetes mellitus (cukrovku).  

Osobný glukomer umožňuje pacientovi meranie glykémie kdekoľvek a kedykoľvek, 

čím dostáva šancu upraviť príjem cukrov podľa potreby. V praxi je využitie glukomera 

vhodné aj na zvládnutie a rozpoznanie urgentných stavov. V prípade zistenia zvýšených 

hodnôt preprandiálnej alebo postprandiálnej glykémie, pacienta odporučíme k lekárovi, kde 

mu budú doplnené ďalšie špecializované vyšetrenia. 
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Otázky 

1. Ktoré bunky produkujú inzulín, glukagón, somatostatín a pankreatický polypeptid? 

2. Aký je mechanizmus uvoľňovania inzulínu z bunky? 

3. Aké typy receptorov pre inzulín poznáte? Kde sú lokalizované? 

4. Aký je mechanizmus účinku inzulínu? 

5. Aké typy stanovenia glykémie poznáte? 

6. Ako sa dostáva glukóza do bunky? 

7. Na čo sa využíva stanovenie oGTT? Ako prebieha? 
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19 Fyziológia obličiek, moč 

 

Obličky sú párový orgán uložený retroperitoneálne vo výške Th12 až L4 stavca. Sú 

dôležitými orgánmi vylučovacej sústavy. K hlavným a charakteristickým funkciám obličiek 

patrí sekrečná funkcia (filtrácia krvi, tvorba moču, ktorým sa organizmus zbavuje 

odpadových látok), resorpčná funkcia (hospodárenie s látkami, podľa potreby ovplyvňujú 

koncentráciu, napr. vody v organizme), endokrinná funkcia (produkcia renínu a 

erytropoetínu), účasť na udržiavaní homeostázy, regulácii tlaku krvi a objemu telesných 

tekutín. 

Základnou morfologickou a funkčnou jednotkou obličky je nefrón (obr. 129). Nefrón 

sa začína Malpigiho obličkovým telieskom v Bowmanovom puzdre. Vo vnútri Malpigiho 

telieska sa nachádza cievne klbko, zložené z približne 30 slučiek kapilár – glomerulus. 

Z púzdra odstupuje močový kanálik, ktorý sa skladá z proximálneho tubulu, Henleho kľučky, 

ktorá má  zostupné a vzostupné ramienko, pokračuje ako distálny tubulus, ktorý vyúsťuje do 

zberného kanálika (obr. 129). 

 

                            A                                                                               B                      

Obrázok 129: Nefrón (A), detail cievneho klbka glomerulu (B). 

 

Pre zabezpečenie správnej a efektívnej funkcie obličiek je dôležitý neustály a rýchly 

prietok krvi obličkami – 1200 – 1300 ml krvi/min, čo je približne 20 % minútového objemu 

srdca. 

 

19.1 Tvorba moču 

Procesy zahrňujúce tvorbu moču sa rozdeľujú na glomerulárnu filtráciu, tubulárnu 

resorpciu a tubulárnu sekréciu. 
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19.1.1 Glomerulárna filtrácia 

Glomerulárna filtrácia (GF) je filtrácia plazmy, ktorá preteká kapilárami glomerulov, 

pričom vzniká glomerulárny filtrát – primárny moč (170 – 180 l za 24 hodín). Krv je 

privádzaná do glomerulu, ktorého kapilárne kľučky majú funkciu polopriepustnej membrány. 

Krv nimi preteká pod veľkým tlakom a do Bowmanovho vačku sa filtruje voda a všetky látky 

v rovnakej koncentrácii ako sú v krvnej plazme, okrem bielkovín. V glomerule prebieha 

filtrácia podľa rovnakých fyzikálnych zákonov, aké platia v kapilárach pri transporte tekutín 

a permeabilných látok cez kapilárnu membránu. Filtráciu zabezpečuje efektívny filtračný tlak 

25 mmHg. 

 

19.1.2 Tubulárna resorpcia 

Väčšina látok obsiahnutých v glomerulárnom filtráte sa vo väčšej či menšej miere 

resorbuje v tubuloch, t.j. sú transportované tubulárnymi bunkami do extracelulárneho 

priestoru a odtiaľ sa dostávajú späť do krvi. Táto resorpcia určuje konečné zloženie moču. Do 

proximálneho tubulu sa dostáva glomerulárny filtrát s látkami, ktorých koncentrácia má 

rovnaký osmotický tlak ako má plazma. V proximálnom tubule sa resorbuje 80 % vody. Ide 

o pasívnu resorpciu, ktorá prebieha na základe osmotického gradientu. Aktívnym transportom 

sa resorbujú glukóza, aminokyseliny, fosfáty, vitamín C a draslík. Maximálna transportná 

schopnosť tubulárnej bunky sa označuje ako tubulárne maximum resorpcie (tm). Súčet maxím 

všetkých tubulárnych buniek udáva celkovú resorpčnú schopnosť proximálnych tubulov 

a označuje sa ako tubulárna masa resorpcie (Tm). Ak glomerulárna ponuka prevyšuje celkovú 

resorpčnú schopnosť proximálnych tubulov, nastáva prekročenie prahu a látka sa objaví 

v tekutine po prechode proximálnymi tubulami. Typickou prahovou látkou je glukóza. Pri 

normálnej koncentrácii glukózy v plazme (5 mmol.l-1) sa v moči nevyskytuje, kompletne sa 

resorbuje späť do krvi. Keď koncentrácia glukózy dosiahne 10 – 12 mmol.l-1, začína sa 

objavovať v definitívnom moči. Tubulárna masa pre glukózu (TmG) sa vypočíta z rozdielu 

glukózy prefiltrovanej glomerulmi a glukózy vylúčenej do moču (UG). 

 

19.1.3 Tubulárna sekrécia  

V proximálnych tubuloch prebieha okrem resorpcie aj sekrécia. Tubulárna sekrécia je 

prechod látok z krvi do tubulov. Látka sa vylučuje do proximálnych tubulov vtedy, keď jej 

koncentrácia v tekutine za proximálnymi tubulmi presahuje koncentráciu v glomerulárnom 

filtráte. Takýmito látkami sú napríklad kyselina paraaminohipurová (PAH), penicilín, 

sulfonamidy, organické farbivá. Spravidla sa tieto látky vylučujú aktívnym spôsobom, čo si 
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vyžaduje prísun energie. Aj preto hovoríme o tubulárnom maxime sekrécie a tubulárnej mase 

sekrécie.  

Úloha 30: Analýza moču 

Pri vyšetrení moču je dôležitá jeho farba, zápach, čírosť a pH. pH moču sa pohybuje 

sa v rozmedzí 4,8 – 8,0. Vyšetruje sa vždy ranný moč. Farba moču je fyziologicky žltá a 

závisí od množstva urochrómu. Prítomnosť krvi sfarbí moč do hneda až hnedočervena, 

bilirubín mení farbu moču na hnedú. Farba moču sa mení aj po užití niektorých liečiv.  

Zápach moču je daný prítomnosťou mastných kyselín a urinoidov. Aromatický zápach 

normálneho moču sa mení na amoniakový pri amoniakovom rozklade. Pri diabetickej acidóze 

má moč zápach po zhnitých jablkách. Moč špecificky zapácha po vypití silnej čiernej kávy a 

po užití tetracyklínu.  

Ak je moč zakalený svedčí to o prítomnosti solí, leukocytov a baktérií. Ak sa moč po 

ohriatí vyčíri, svedčí to o prítomnosti urátov, po okyslení kyselinou octovou o prítomnosti 

fosfátov a po pridaní kyseliny chlorovodíkovej o prítomnosti oxalátov. Pri väčšom množstve 

urátov je močový sediment červený a pri fosfátoch má tehlovú farbu. 

Na vyšetrenie pH moču sa používajú diagnostické prúžky. Diagnostickými prúžkami 

sa okrem pH zisťuje v moči aj prítomnosť krvi, leukocytov, bilirubínu, urobilinogénu, 

ketónov, glukózy, proteínov a dusitanov o špecifickej hmotnosti. Fyziologické zloženie moču 

je uvedené v tab. 16. 

 

Cieľ 

 Jednoduchými laboratórnymi prístrojmi zistiť zloženie moču 

 

     Tab. 16: Fyziologické zloženie moču 

Látka moč g/100 ml 

H20 95 

močovina 2,0 

kreatinín 0,075 

kyselina močová 0,05 

Na+ 0,35 

Cl- 0,6 

sulfáty 0,18 

fosfáty 0,15 

H+ 0,15 

Ca2+ 0,015 

Mg2+ 0,006 
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Potreby 

moč, diagnostické prúžky, rukavice, pinzeta, kadička 

 

Postup 

Z tuby vyberte pinzetou jeden prúžok a ihneď ju uzavrite. Nedotýkajte sa rukou 

reagenčných zón prúžku. Prúžok ponorte do vyšetrovaného moču na 1 – 2 sekundy tak, aby 

boli všetky reagenčné prúžky namočené. Potom prúžok opatrne otrite hranou o okraj nádoby, 

aby ste odstránili prebytočný moč a nechajte ho vo vodorovnej polohe. Po 1 minúte 

vyhodnoťte zafarbenie reagenčných zón s farebnou stupnicou na tube (tab. 17). 

 

Tab. 17: Príčiny zmien pH moču 

 

Výsledok 

Zapíšte si zistené zafarbenia moču, ktoré ste odčítali na tube. 

 

Úloha 31: Hodnotenie funkcie obličiek 

Prietok krvi obličkami sa môže merať pomocou elektromagnetického prietokomeru 

alebo na základe Fickovho princípu, ktorý využíva fakt, že v obličkách sa mnohé látky 

vylučujú z krvi do moču. Kyselina paraaminohipurová (PAH) je látka, ktorá sa vylučuje do 

moču dokonale, to znamená, že jej koncentrácia vo v. renalis je nulová. Kyselina PAH sa pri 

nízkej koncentrácii v plazme vylučuje až na 90 % preto, lebo 10 % nepreteká okolo priamych 

častí proximálnych tubulov, ktoré práve extrahujú PAH z plazmy. Prietok krvi sa označuje 

ako efektívny prietok plazmy obličkami (EF). Z prietoku plazmy obličkami môžno vypočítať 

prietok krvi pomocou hematokritu podľa vzorca:  

𝐗 =  𝐂𝐏𝐀𝐇/𝟏 − 𝐇𝐭 (𝐦𝐥. 𝐬−𝟏) 

 

NH4
- 0,04 

Vysoké pH moču Nízke pH moču 

tubulárna obličková acidóza diabetická alebo metabolická acidóza 

vegetariánska strava hladovanie, hnačky 

poruchy dýchacieho systému poruchy obličiek 

infekcie močového traktu choroby dýchacieho systému 

niektoré lieky vitamín C, niektoré lieky 

Tabuľka 15 adaptovaná z JAVORKA, K. a kol. Lekárska fyziológia. 3. preprac. a dopl. vyd. Martin: 

Osveta, 2009. 
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Na výpočet prietoku krvi môžeme použiť vzorec:  

𝐂𝐏𝐀𝐇 =  𝐔𝐏𝐀𝐇 . 𝐕/ 𝐏𝐏𝐀𝐇, kde 

UPAH = koncentrácia PAH v moči 

PPAH = koncentrácia PAH v plazme 

V = objem moču za časovú jednotku 

 

Na stanovenie filtračnej schopnosti obličky sa používajú modelové látky inulín 

a kreatinín. Použitie inulínu na stanovenie glomerulárnej filtrácie je vhodné, pretože inulín sa 

neviaže na plazmatické proteíny, je voľne filtrovateľný, jeho koncentrácia sa v tubuloch 

nemení, je inertný a nie je toxický. V klinickej praxi sa však častejšie používa kreatinín. 

Kreatinín sa tvorí v organizme a má stálu plazmatickú koncentráciu. Len v malom množstve 

prechádza do tubulov, čo mierne zvyšuje skutočnú hodnotu glomerulárnej filtrácie. GF sa 

zaznamenáva v mililitroch za minútu (ml.min-1) z moču zozbieraného počas 24 hodín. Mierou 

glomerulárnej filtrácie je množstvo plazmy, ktoré sa úplne očistí od inulínu pri prietoku 

obličkami za jednotku času. Táto hodnota je mierou vylučovania jednotlivých látok 

a označuje sa ako klírens so symbolom C a dolným indexom indikátora. Klírens teda udáva 

objem plazmy, ktorý sa za určitú časovú jednotku úplne očistí od sledovanej látky v priebehu. 

prietoku obličkami. 

Klírens sa vypočíta podľa vzorca:  

𝐂𝐢𝐧  = 𝐔𝐢𝐧 . 𝐕/𝐏𝐢𝐧 (𝐦𝐥. 𝐬−𝟏), kde 

Cin = klírens inulínu 

Uin = koncentrácia inulínu v moči 

Pin = koncentrácia inulínu v plazme 

V = objem moču vytvoreného za 1 sekundu 

 

Druhým parametrom, ktorý informuje o charaktere glomerulárnej filtrácie je filtračná 

frakcia (FF). Je to tá časť plazmy, ktorá sa objavuje za určitú časovú jednotku ako 

glomerulárny filtrát. Jej normálna hodnota je 0,25, čo znamená, že 25 % plazmy, ktorá 

preteká glomerulami sa prefiltrovalo do tubulov. Vypočíta sa podľa vzorca: 

 

𝐅𝐅 =  𝐂𝐢𝐧/𝐂𝐏𝐀𝐇 (𝐦𝐥. 𝐬−𝟏) 

 

Tubulárna masa sekrécie sa vypočíta z rozdielu koncentrácií medzi množstvom PAH 

vylúčenej do moču (UPAH.V) a množstvom PAH filtrovanej glomerulami (PPAH.Cin) 
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𝐓𝐦 𝐏𝐀𝐇 =  (𝐔𝐏𝐀𝐇. 𝐕) − (𝐏𝐏𝐀𝐇. 𝐂𝐢𝐧) 

 

Okrem vyššie uvedených skúšok na hodnotenie funkcie obličiek, t.j. hodnotenie 

prietoku krvi obličkami, hodnotenie rýchlosti glomerulárnej filtrácie, vypočítanie filtračnej 

frakcie a určenie tubulárneho maxima resorpcie a sekrečného tubulárneho maxima, sa 

vyšetruje aj schopnosť obličiek koncentrovať a riediť moč. Test na schopnosť obličiek 

koncentrovať moč sa môže urobiť klasicky smädovým testom. Počas tohto testu platí pre 

vyšetrovaného zákaz prijímať tekutiny 24-36 hodín. Každé 4 hodiny sa odoberá moč a meria 

sa jeho objem a hustota. Hustota moču v normálnych podmienkach dosahuje hodnoty 1028 

kg.m-3 – 1030 kg.m-3 v poslednej vzorke. Ak sa dosiahne hustota 1035 kg.m-3 skôr ako do 36 

hodín, test sa ukončí. Do 36 hodín sa test ukončí v každom prípade. Pri teste na schopnosť 

obličiek riediť moč, vyšetrujúci dostane 1,5 l vody počas 30 minút. Moč sa zbiera v 30 

minútových intervaloch a meria sa jeho objem a hustota. Ak je riediaca schopnosť obličiek 

normálna, tak do 4 hodín sa vylúči 0,75 l prijatej tekutiny. 

 

19.2 Príklady na výpočet funkcie obličiek 

Príklad 1  

Vypočítajte rýchlosť glomerulárnej filtrácie (GF) (ml.s-1) ak:Uin = 30 g.L-1, Pin = 0,24 g.L-1, V 

= 0,016 ml.s-1 

Fyziologické hodnoty (GF): 

muži: 2,1  0,43 ml.s-1 (126  2,6 ml.min-1), ženy: 1,8  0,23 ml.s-1 (108  1,4 ml.min-1) 

 

Príklad 2  

Vypočítajte efektívny prietok (EF) plazmy obličkami ak: UPAH = 13 g.L-1, PPAH = 0,02 g.L-1,  

V = 0,016 ml.s-1 

Fyziologické hodnoty (EF): 

muži: 10,9 ml.s-1 (654 ml.min-1), ženy: 9,9 ml.s-1 (594 ml.min-1) 

 

Príklad 3 

Efektívny prietok plazmy obličkami (EF) sa môže vypočítať s použitím hematokritu. 

Vypočítajte EF ak poznáte: Ht = 0,44, CPAH = 10,4 ml.s-1 

Celkový prietok obličkami sa môže vypočítať podľa vzorca: Q = x/0,9 

Vypočítajte Q. 
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Príklad 4 

Vypočítajte filtračnú frakciu (FF). Použite hodnoty rýchlosti glomerulárnej filtrácie (Cin) 

a prietoku krvi obličkami (CPAH) z predchádzajúcich príkladov. 

Fyziologické hodnoty (FF): 0,15 - 0,20 ml.s-1  

 

Príklad 5 

Vypočítajte tubulárnu masu (Tm) pre glukózu, keď poznáte: PG = 4,2 g.l-1 (4,2 mg.ml-1), Cin = 

2,0 ml.s-1, UG = 200 g.l-1 (200 mg.ml-1), V = 0,016 ml. s-1 

Fyziologické hodnoty (Tm): 

muži: 6,25  0,9 mg.s-1 (375  55 mg.min-1), ženy: 5,05  0,9 mg .s-1 (303  55 mg.min-1) 

 

Príklad 6 

Vypočítajte tubulárnu masu (Tm) sekrécie pre PAH z nasledujúcich hodnôt: PPAH = 0,4 g.L-1 

(0,4 mg.ml-1), C in = 2,0 ml.s-1, V = 0,016 ml.s-1, UPAH = 135 g.L-1 (135 mg.ml –1) 

Fyziologická hodnota (Tm): 1,33 mg.s-1 (80 mg.min-1) 

 

Úloha 32: Určenie polohy obličiek 

Potreby 

dobrovoľník 

Postup 

Úloha sa robí vo dvojici. Jeden z dvojice si vyhrnie tričko v oblasti chrbta a pripaží 

ruky k telu. Druhý spraví čiaru (imaginárnu), ktorá je spojnicou lakťov jeho kolegu. 

Výsledok 

Na úrovni imaginárne urobenej čiary sa nachádzajú obličky.  

 

Úloha 33: Vyrobiť model obličky 

Potreby 

voda, potravinové farbivo, čistý piesok, vysoký úzky pohár a obväz. 

Postup 

Zmiešajte spolu vodu a piesok tak, aby ste dostali kyprú zmes a pridajte trochu 

potravinárskeho farbiva. Naplňte pohár do polovice vodou a prikryte to obväzom (zriaste ho 

na viac vrstiev). Dajte naň pripravenú zmes a nalejte zvyšok vody. Sledujte, ako prechádza 

farba do spodnej vrstvy, počas zachytávania piesku obväzom. Vyberte piesok (aj s obväzom) 

a vylejte sfarbenú vodu v pohári – urinácia. Znova naplňte pohár do polovice vodou a dajte 

naň piesok, prelejte vodou a sledujte zafarbenie. 
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Výsledky 

Výsledné sfarbenie je menej intenzívne ako bolo pôvodné v dôsledku zbavovania sa 

toxínov a zachytávania sa krvných elementov a/alebo piesku. 

 

Úloha 34: Vplyv telesnej práce na činnosť obličiek 

Pri telesnej práci značne klesá prietok krvi obličkami, čo zmenšuje diurézu, lebo 

nastáva postglomerulárna vazokonstrikcia, ktorá zvýši filtračný tlak a udrží dostatočný rozsah 

glomerulárnej filtrácie aj pri zmenšenom prítoku krvi. Zároveň sa zvýši intrarenálne 

vstrebávanie vody, a preto sa zmenšuje objem moču. Takáto zmena je pre organizmus 

výhodná, lebo umožňuje, aby zvýšenie minútového objemu srdca slúžilo predovšetkým 

svalstvu, a aby sa ušetrila voda, ktorej väčšie množstvo sa pri telesnej práci stráca potením a 

vydychovaním. 

Potreby 

Čistá voda (400 ml), stopky 

Postup 

Rozdeľte sa na dve skupiny. Jedna skupina študentov vypije 400ml čistej vody. Druhá 

skupina bude po vypití 400 ml čistej vody vykonávať telesnú prácu (intenzívny beh po 

schodoch).  

Výsledky 

Zaznačte čas, za ktorý pocítite nutkanie na močenie (1. skupina) a porovnajte ho so 

študentami, ktorí vykonávali telesnú prácu (2. skupina). Vysvetlite rozdiel 

 

Otázky 

1. Popíšte protiprúdový multiplikačný systém v obličke. 

2. Ako sa nazýva tekutina, ktorá sa v Bowmanovom vačku prefiltruje cez steny vlásočníc? 

3. Čo je základnou funkčnou jednotkou obličky? 

4. Čo je mierou glomerulárnej filtrácie a ako sa stanovuje? 

5. Aký význam má prechod moču cez stočené kanáliky a Henleho kľučku? 
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20 Fyziológia výživy 

Správna výživa je jedným z kľúčových faktorov pre zabezpečenie základných 

fyziologických procesov prebiehajúcich v ľudskom tele a tiež pre zachovanie zdravia. Živiny 

(nutrienty) sú základnými zložkami stravy a podľa spôsobu ich využitia v organizme sa delia 

na makronutrienty (proteíny, sacharidy, lipidy), ktoré sú zdrojom energie (tab. 18a) 

a mikronutrienty (vitamíny, minerály a voda), ktoré sú nevyhnutné pre metabolické procesy.  

Tab. 18a: Energetické hodnoty jednotlivých makronutrientov 

Makronutrienty 

(1 g) 

Energetická hodnota 

(kJ/kcal) 

bielkoviny 17,1 / 4,1 

sacharidy 17,1 / 4,1 

tuky 38,9 / 9,3 

 

Minerálne látky sa podľa prijatého množstva delia na makroelementy (˃ 100mg/deň), 

mikroelementy (1 – 100 mg/deň) a stopové prvky (< 1 mg/deň) (tab. 18b).  

 Tab. 18b: Odporúčané denné dávky vitamínov a minerálov pre dospelých 

 

Nevyhnutné zložky výživy (výživové faktory), ktoré si organizmus nedokáže 

syntetizovať, sa nazývajú esenciálne. Výživa človeka obsahuje asi 50 esenciálnych látok, 

napr. niektoré aminokyseliny (valín, leucín, izoleucín, fenylalanín, lyzín, metionín, treonín, 

tryptofán), mastné kyseliny, vitamíny a minerálne látky. Neesenciálne výživové faktory sú 

také, ktoré môžu vznikať biosyntézou v organizme. Do tejto skupiny patria vybrané mastné 

kyseliny (kys. linolová), sacharidy (glukóza) a aminokyseliny (alanín, asparagín, kyselina 

asparágová, cystín, kyselina glutámová, glycín, ornitín, prolín, serín, tyrozín).  

Vitamíny Odporúčaná denná 

dávka 

Minerály Odporúčaná denná 

dávka 

A 750 – 1200 μg vápnik 800 – 1100 mg  

D 5 – 7,5 μg železo 10 – 16 mg 

E 12 – 16 mg horčík 300 – 400 mg 

B1 1 – 1,5 mg fosfor 1000 – 1200 mg 

B2 1,2 – 2 mg zinok 10 – 12 mg 

B6 1,8 – 2,1 mg meď 1,5 – 2,5 mg 

kyselina listová 200 μg chróm 60 – 150 μg 

B12 2 μg selén 30 – 70 μg  

H 150 – 300 μg jód 150 – 200 μg 

C 75 – 90 mg   

Tabuľka 18 spracovaná podľa ČALKOVSKÁ a kol. Fyziológia človeka pre nelekárske študijné 

programy. Martin: Osveta, 2010. 
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20.1 Metabolizmus a energetické nároky organizmu 

Energia získaná z prijatých makronutrientov slúži na pokrytie energetických nárokov 

organizmu spojených so základnými životnými funkciami. Množstvo energie potrebné na 

zabezpečenie týchto procesov sa nazýva bazálny metabolizmus (bazálny energetický výdaj -

„basal metabolic rate“, BMR) a je definovaný ako minimálna produkcia tepla v organizme. 

Jeho hodnota, vypočítaná podľa vzorca podľa Harrisa a Benedikta (tab. 19) sa u dospelého 

človeka pohybuje v rozmedzí 6 200 – 7 500 kJ (1 480 – 1 790 kcal) za 24 hodín. BMR môže 

ovplyvniť pracovná aktivita, hmotnosť a antropometrické ukazovatele (vek, telesná teplota 

a pohlavie). Preto boli vypracované matematické závislosti energetického výdaja 

a základných antropometrických parametrov u zdravých jedincov.  

             Tab. 19: Harrisov a Benediktov vzorec na výpočet bazálneho energetického výdaja (kcal / 24 hod) 

muž 
BMR = 66.4730 + (13.7516 x hmotnosť v kg) + (5.0033 x výška v cm) –  

(6.7550 x vek v rokoch) 

žena BMR = 655.0955 + (9.5634 x hmotnosť v kg) + (1.8496 x výška v cm) – 

 (4.6756 x vek v rokoch) 

Energetická hodnota je udávaná v kalóriách (cal) (1 kcal = 4,184 kJ). 1 kalória je množstvo energie, ktoré 

je potrebné na zohriatie 1g vody o 1°C, z 15°C na 16°C. 
 

BMR je najnižší energetický výdaj organizmu v bazálnych podmienkach tj. ráno tesne 

po prebudení, pri fyzickom a emočnom pokoji, pri fyziologickej telesnej teplote, indiferentnej 

teplote prostredia, 12 – 18 hodín po poslednom jedle a mení sa v priebehu dňa. Pri sedavom 

spôsobe života a intelektuálnej duševnej práci potrebuje človek navyše približne 2 100 kJ 

(500 kcal) za deň, no pri ťažkej fyzickej práci sa táto potreba zvyšuje až o 12 550 kJ (3 000 

kcal) za deň. Pri vzostupe telesnej teploty o 1 °C sa energetický výdaj zvýši o 10 %. Pre 

tehotnú ženu je vo všeobecnosti odporúčané navýšiť energetický príjem od druhého trimestra 

tehotenstva o 870 – 1 300 kJ (200 – 300 kcal) denne. Dojčiaca žena spotrebuje za 24 hodín 

približne o 4 000 kJ (955 kcal) viac pri porovnaní s nedojčiacou ženou.   

Pravidelnou športovou aktivitou sa bazálny metabolizmus zvyšuje približne o 10 %, 

pretože sa v tele mení pomer svalového a tukového tkaniva v prospech svalov, ktoré majú 

vyššie energetické nároky na svoju prácu. Keďže hodnota vypočítaného bazálneho 

metabolizmu nezohľadňuje pravidelnú pohybovú aktivitu, je potrebné pri výpočte denného 

príjmu kalórií vzorec modifikovať podľa stupňa fyzickej aktivity (tab. 20). Hodnota bazálneho 

metabolizmu môže byť tiež ovplyvnená hladinami niektorých hormónov, napríklad hormónmi 

štítnej žľazy, či drene nadobličiek, ktoré zvyšujú tvorbu tepla (majú kalorigénny efekt) a tým 

zrýchľujú metabolizmus.  
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     Tab. 20: Stupeň fyzickej aktivity a index potrebný na vypočítanie energetického výdaja 

Stupeň fyzickej aktivity muži ženy 

sedavá (udržiavacia) 1,4 1,4 

ľahká (menej ako 1 hodina denne) 1,5 1,5 

mierna (hodina denne) 1,7 1,6 

stredná (1 – 2 hodiny denne) 1,8 1,7 

ťažká (viac ako 2 hodiny denne) 2,1 1,8 
         Vypočítaná hodnota bazálneho energetického výdaja sa násobí príslušným indexom. 

Celková denná potreba energie pozostáva z/zo: 

1. bazálneho metabolizmu 

2. pracovného metabolizmu (množstvo energie nad rámec bazálneho metabolizmu 

spotrebovanej na rôzne aktivity počas dňa,) 

3. špecificko-dynamického účinku potravy (strata, resp. získanie energie spojené 

s metabolickým spracovaním živín) 

4. procesu trávenia 

Energetický výdaj sa mení v priebehu dňa, v závislosti od vykonávanej činnosti. 

K najnižšiemu energetickému výdaju dochádza v noci počas spánku. Aby bol organizmus 

schopný uvoľňovať energiu aj v období „hladovania“, je nevyhnutné, aby bola časť energie 

prijatej potravou uložená vo forme glykogénových a triacylglycerolových zásob. Dochádza 

tak k anabolickým reakciám, ktoré sú regulované neurohumorálnymi mechanizmami 

(sekrécia inzulínu, aktivácia parasympatiku). Energetické zásoby sú potom pomocou 

katabolických reakcií využívané na tvorbu ATP v období „hladovania“ alebo zvýšenej 

fyzickej záťaže (práca, šport, choroba).  

Na vyjadrenie vzťahu medzi príjmom a výdajom energie sa používa tzv. bilančná rovnica: 

 

prívod energie = výdaj energie ± zásoby energie 

 

Pre udržanie stabilnej telesnej hmotnosti je nutné zachovať rovnováhu medzi 

energetickým príjmom a výdajom. Pokiaľ je energetický výdaj v určitom období (dni, týždne) 

nižší ako príjem, dochádza k znižovaniu telesnej hmotnosti. Pri cielenom chudnutí treba nielen 

znížiť energetický príjem, ale tiež zvýšiť výdaj energie, nakoľko pravidelná fyzická aktivita 

zrýchľuje bazálny metabolizmus a navyše zlepšuje psychický stav človeka. Najefektívnejšie 

spaľovanie tukov sa dosahuje pri činnostiach, ktoré majú spotrebu približne 1 466 – 1 885 J 

(350 – 450 kcal) za hodinu pohybovej aktivity (napr. pomalší beh, rýchla chôdza, aerobik, 
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plávanie, chôdza/beh po schodoch, kolieskové korčule, stacionárny bicykel) (tab. 21). Vtedy 

telo získava potrebnú energiu najmä využívaním tukových zásob. 

 

Tab. 21: Spotreba energie (v kcal) za hodinu pri vybraných aktivitách a pri rôznej telesnej 

hmotnosti  

pohybová aktivita 60 – 70 kg 71 – 80 kg 81 – 90 kg 

aerobik 340 410 480 

step aerobic 420 495 570 

beh pomaly (9 km.h-1) 610 760 920 

beh 12 km.h-1 761 920 1 105 

beh šprint 1 062 1 310 1 597 

bicyklovanie 12 km.h-1 305 390 435 

bicyklovanie 20 km.h-1 585 665 780 

stacionárny 20 km.h-1 435 480 530 

chôdza – 3 km.h-1 205 235 283 

chôdza – 6,5 km.h-1 345 390 443 

chôdza po schodoch 900 1 140 1 410 

korčuľovanie 460 520 565 

beh na lyžiach 610 660 715 

zjazdové lyžovanie 380 430 475 

plávanie znak – prsia 320 370 440 

plávanie – kraul 350 390 460 

basketbal 410 505 567 

futbal 440 565 620 

tenis 360 415 465 

volejbal 260 305 342 

„ničnerobenie“ 90 100 110 

upratovanie 180 220 255 

práca v záhrade 250 295 315 

práca v záhrade ťažká 350 415 460 
 

Hodnota v kilojouloch (kJ) = hodnota v tabuľke x 4,19. 

20.2 Zásady racionálneho stravovania 

Výživa patrí medzi faktory vonkajšieho prostredia, ktoré sa podieľajú na určovaní 

funkčného stavu organizmu. Až 50 – 80 % civilizačných ochorení (diabetes mellitus, 

onkologické a kardiovaskulárne ochorenia a pod.) je zapríčinených nesprávnym stravovaním. 

Výživa, ktorá optimálne pokrýva energetické požiadavky organizmu a obsahuje všetky 

potrebné nutrienty vzhľadom na vek, pohlavie, a životný štýl jedinca, sa nazýva racionálna 

výživa. Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo/Svetová zdravotnícka organizácia 

(FAO/WHO) odporúča najmä vyváženosť stravy, striedmosť v jedení a adekvátny príjem 

tekutín. Pomer príjmu základných živín u zdravej dospelej osoby s obvyklou fyzickou 

aktivitou by mal byť 10 – 15 % bielkovín, 25 – 30 % lipidov a 55 – 60 % sacharidov. Príjem 
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vody by sa u dospelého človeka mal pohybovať okolo 2 – 2,5 l/deň, v závislosti od teploty 

prostredia, fyzickej záťaže a zdravotného stavu.  

 

Tab. 22: Vodná bilancia počas dňa 

príjem vody (ml/deň) výdaj vody (ml/deň) 

tekutiny                                    1 200 – 1 500 obličky                                        950 – 1 500 

potrava                                        750 – 1 150 pľúca, koža                                  900 – 1 400 

metabolická voda                           200 – 300 stolica                                             100 – 250 

spolu                                         2 150 – 2 950 spolu                                         1 950 – 3 150 

 

V rámci stravovania má významnú úlohu výživový režim. Vo všeobecnosti je vhodné 

rozdeliť si denný príjem potravy na 5 jedál v intervale kratšom ako 5 hodín, vyvarovať sa 

príjmu väčšieho množstva jedla, najmä s obsahom sacharidov, v neskorých večerných 

hodinách a nevynechávať niektoré z hlavných jedál (raňajky, obed, večera). Odporúčania na 

rozloženie si príjmu potravy v priebehu dňa sú: 25 – 35 % raňajky, 5 % desiata, 30 – 35 % 

obed, 5 % olovrant, 20 %. Najnovšie štúdie však poukazujú na dôležitú úlohu raňajok 

v správnom stravovaní jedinca. Uvádza sa, že pri navýšení množstva kalórií prijatých na 

raňajky a súčasnom zredukovaní príjmu kalórií vo večerných hodinách dochádza 

k výraznejšiemu úbytku telesnej hmotnosti, zmenšeniu obvodu pása, zníženiu krvného tlaku 

a hladín cholesterolu u ľudí s nadváhou.  

 

20.3 Fyziologická regulácia príjmu potravy 

Regulácia príjmu potravy je zabezpečená dvoma regulačnými centrami v hypotalame. 

Stimuláciou centra hladu (laterálna časť hypotalamu) dochádza k zvýšeniu príjmu potravy 

(hyperfágii), stimuláciou centra sýtosti (ventrálna časť hypotalamu) zas k obmedzeniu príjmu 

potravy (anorexii). Vzájomná rovnováha a kooperácia týchto centier zabezpečuje normálny 

príjem potravy. Tieto centrá odpovedajú na informácie z periférie, napr. pokles glykémie, 

kontrakcie žalúdka, zmena teploty krvi (zvýšenie tlmí hlad, zníženie ho stimuluje), hormóny, 

neuropeptidy, neurotransmitery (adipokín leptín, uvoľňovaný z tukového tkaniva inhibuje 

príjem potravy väzbou na receptory v hypotalame). V súčasnosti sa stále častejšie stretávame 

s dysreguláciami príjmu potravy v zmysle nadmerného i nedostatočného príjmu, čo môže byť 

spôsobené stratou prirodzenej schopnosti prijímať optimálne množstvo potravy. 
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20.4 Potravinová pyramída 

Názornú informáciu o tom, ako sa zdravo stravovať, prijímať dostatočné množstvo 

základných makronutrientov, vitamínov, minerálov a tekutín poskytuje potravinová pyramída. 

Potraviny, ktoré obsahujú rovnaký typ živín, sú zoskupené na jednotlivých poschodiach 

pyramídy, pričom s narastajúcim poschodím by sa mala znižovať frekvencia, resp. množstvo 

prijímania danej skupiny potravín. V priebehu desaťročí sa skladba potravinových pyramíd 

menila, vzhľadom na trendy v stravovaní a odporúčania domácich a zahraničných odborníkov 

(Obr. 129, 130). Jedným z najzávažnejších problémov súčasnosti je stále sa zvyšujúca 

prevalencia nadhmotnosti a obezity. Obezita je chronické ochorenie, ktoré prerástlo do 

epidemických rozmerov a stáva sa väčším problémom ako podvýživa. Podľa WHO trpí 13 % 

celosvetovej dospelej populácie obezitou a až 39 % dospelých ľudí trpí nadhmotnosťou. 

Medzi krajiny s najvyššou prevalenciou obezity patrí USA, pričom sa predpokladá, že v roku 

2030 bude až 44 % Američanov obéznych. Súvisí to najmä s nesprávnou voľbou 

konzumovaných potravín (Obr. 131) a nedostatkom fyzickej aktivity. Situácia na Slovensku 

však sleduje svetové trendy a zistilo sa, že až 2/3 slovenskej dospelej populácie trpia 

nadhmotnosťou a každý štvrtý dospelý človek trpí obezitou.  

 

Obr. 129: Aktuálna potravinová pyramída zostavená podľa odporúčaní popredných slovenských odborníkov na 

výživu. Kladie sa dôraz na dostatočný príjem tekutín, najmä čistej vody a nesladeného čaju 

(http://www.zzv.sk/konferencie/co-je-potravinova-pyramida). 
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Obrázok 130: Americká potravinová pyramída podľa D. Hebera. Potrebné je prijímať dostatočné množstvo vody 

a vyhýbať sa soli. Soľ je možné nahradiť bylinkami (napríklad oreganom, bazalkou, tymiánom a inými). 

 

 

Obrázok 131: Potravinová pyramída zobrazujúca reálne stravovanie vysokého percenta Američanov, vedúca 

k rapídnemu nárastu prevalencie obezity v USA (upravené podľa http://tastyislandhawaii.com/2012/06/02 

/revolution-2012-the-meal-plan/). 
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20.4.1 Súčasné odporúčania 

Nutriční experti z Harvard School of Public Health navrhli jednoduchú pomôcku zdravej 

výživy, tzv. „healthy plate“ alebo „zdravý tanier“. Zloženie „zdravého“ taniera je založené na 

vyváženosti a rozmanitosti stravy, napomáha k udržaniu zdravia a optimálnej telesnej 

hmotnosti. Zastúpenie jednotlivých súčastí „zdravého taniera“ je nasledovné: 25 % bielkovín, 

25 % polysacharidov, 35 % zeleniny, 15 % ovocia a primerané množstvo zdravých olejov 

a vody. 

 

Obrázok 132: Zdravá a vyvážená dieta, spolu s pravidelným cvičením znižuje riziko nadváhy a ochorení 

(https://www.healthxchange.sg/food-nutrition/food-tips/healthy-eating-what-should-you-put-on-plate) 

WHO publikovala v roku 2018 odporúčania vypracované podľa aktuálnych poznatkov 

z oblasti výživy. Zdravé stravovanie by malo riadiť nasledovnými pravidlami: 

 Zdravá strava má obsahovať ovocie, zeleninu, strukoviny, orechy a celozrnné 

potraviny. Dospelý človek by mal skonzumovať aspoň 400 g ~ 5 porcií ovocia 

a zeleniny (okrem zemiakov, sladkých zemiakov a iných plodín s vysokým obsahom 

škrobu) denne, čo zabezpečí aj optimálny prísun vlákniny. Potrebné je klásť dôraz na 

dostatočné zastúpenie protektívnych látok (napríklad podporujúcich antioxidačný 

systém) – zo skupiny živín, ale aj fytochemických látok (napr. karotenoidy, 

izoflavonoidy, terpenoidy, izotiakyanáty, organické sulfidy, polyfenoly), u ktorých sa 

predpokladá určitý stupeň ochrany proti rakovine, srdcovým chorobám, artritíde, 

hypertenzii a degeneratívnym chorobám. 

 Znížiť prísun tukov na menej ako 30 % z celkovej dennej prijatej energie (aj u detí 

starších ako 2 roky). Uprednostniť nenasýtené tuky (rybí, avokádový, slnečnicový, 

sójový a olivový olej) pred nasýtenými tukmi (tučné mäso, maslo, palmový olej, 

kokosový olej, šľahačka, syr, bravčový tuk) a trans-tukmi (vysmážané jedlá, 

polotovary, nátierky, sladkosti, a pod.). Zastúpenie živočíšnych tukov by nemalo byť 

viac ako 1/3 celkového príjmu tukov a príjem cholesterolu by mal byť nižší ako 300 
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mg denne. Odporúča sa znížiť príjem nasýtených tukov na menej ako 10 %, trans-

tukov na menej ako 1 % celkového energetického príjmu. 

 Znížiť príjem soli (NaCl) na menej ako 5 g na deň (nachádza sa v polotovaroch, 

slanine, šunke, salámach, syre, koreniacich zmesiach a slaných pochutinách) a zvýšiť 

príjem draslíka.  

 Znížiť príjem jednoduchých cukrov na menej ako 10 % celkového energetického 

príjmu. Voľné cukry sa nachádzajú najmä v sladených nápojoch, sirupoch, mede 

a ovocných šťavách.  

 Dbať na dostatočný príjem nekalorických tekutín, pre dospelého 2 – 2,5 l tekutín 

denne, v lete viac. V primeranom množstve konzumovať alkohol (nie viac ako 20 – 30 

g/denne). Pre mužov sú odporúčané maximálne dva alkoholické nápoje denne, pre 

ženy jeden alkoholický nápoj denne. Jeden alkoholický nápoj znamená 300 ml piva 

alebo 150 ml vína alebo 30 ml destilátu.  

 Vystríhať sa nadbytočného prívodu škodlivých látok, ktoré môžu vznikať počas 

nevhodného skladovania (aflatoxíny) alebo pri nesprávnej technológii prípravy 

potravy (napr. pyrolyzáty bielkovín pri údení, pečení, prepaľované tuky pri smažení 

pri vysokých teplotách). 

 

20.5 Glykemický index a glykemická nálož 

Ľudský organizmus potrebuje prakticky neustály prísun energie, ktorú získava 

predovšetkým zo sacharidov, okamžite využiteľného zdroja energie. Pri poklese hladiny 

glukózy v krvi (hypoglykémii) sa dostavuje intenzívny pocit hladu a z dôvodu nedostatku 

glukózy v krvi má človek tendenciu siahnuť po potravinách s vysokým množstvom 

jednoduchých sacharidov. To spôsobí rýchle vyplavenie inzulínu do krvi, pokles glykémie 

a čoskoro ďalší „hladový záchvat“. Pre ľahšie udržanie stabilnej glykémie a v konečnom 

dôsledku aj telesnej hmotnosti bol definovaný tzv. glykemický index.  

Glykemický index (GI) je bezrozmerné číslo definované ako pomer plochy pod 

krivkou hladiny glukózy v krvi po konzumácii 50 g sacharidov v skúmanej potravine, 

k ploche pod krivkou po konzumácii referenčnej potraviny (glukóza alebo biely chlieb). Čím 

je GI určitej potraviny vyšší, tým ľahšie je trávená a tým rýchlejšie je z nej do krvi uvoľnená 

glukóza. Potraviny s nízkym GI spôsobujú postupné a pozvoľné uvoľňovanie glukózy do krvi 

a jej hladina je teda stabilnejšia.  
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Podľa GI rozlišujeme potraviny s: 

 nízkym glykemickým indexom – GI < 55 

 stredným glykemickým indexom – GI 55 – 70 

 vysokým glykemickým indexom – GI > 70 

Potraviny s nízkym GI majú pozitívny vplyv na ľudské zdravie a môžu slúžiť aj ako 

prevencia voči civilizačným ochoreniam.  

Kvantitatívny aj kvalitatívny parameter ktorý vychádza z glykemického indexu 

a zohľadňuje aj celkové množstvo sacharidov obsiahnutých v porcii, čiže bazálnu záťaž 

organizmu sa nazýva glykemická nálož (GL). GL vyjadruje účinok skonzumovanej potraviny 

na hladinu glukózy v krvi. 

GL = GI x sacharidy v porcii (g) / 100 

Napríklad v jednej porcii špagiet (100g) sa nachádza približne 75 g sacharidov. Po dosadení 

do vzorca spolu s GI špagiet (40) zistíme, GL tejto porcie je 30. Pre porovnanie, rovnaké 

množstvo varených zemiakov obsahuje 15,5 g sacharidov a ich GL je 10,9 (GI = 70). Takže 

po konzumácii porcie špagiet dôjde k rýchlejšiemu vzostupu a aj následnému poklesu 

glykémie, v porovnaní s porciou varených zemiakov. GL predstavuje reálne zaťaženie 

organizmu sacharidmi, čo v praxi znamená, že čím nižšiu GL má potravina, tým miernejší 

vzostup glykémie nastane po jej konzumácii a vyvolá stabilnejší pocit sýtosti.  

V priebehu prvých 2 hodín po prijatí potraviny s vysokým GI nastane vzostup 

glykémie omnoho rýchlejšie ako po potravine s nízkym GI a to aj napriek tomu, že by mali 

tieto potraviny rovnaké energetické hodnoty. Pankreas začne do krvi vylučovať inzulín, 

priamo úmerne k hladine glukózy. Pokiaľ je hodnota glukózy v krvi veľmi vysoká, dôjde 

pôsobením inzulínu k jej prudkému poklesu a jedinec subjektívne pocíti intenzívny hlad. 

V prípadne potravín s nízkym alebo stredným GI k tomuto fenoménu nedochádza, pretože sa 

glukóza do krvi uvoľňuje postupne a jej hladina ja teda stabilná. 

 

20.5.1 Využitie glykemického indexu u športovcov 

Organizmus, ktorý podáva určitý stupeň fyzického výkonu má zvýšené nároky na 

príjem energie, rovnako ako niektorých vitamínov a minerálov. GI je jedným s určujúcich 

parametrov pri voľbe správnej výživy športovcov pred, počas a aj po záťaži, vzhľadom na to, 

ako rýchlo je potrebné dostať glukózu do krvi.  

Pred záťažou treba doplniť zásoby svalového glykogénu, vyvarovať sa hladu alebo 

ťažkostiam spojeným s trávením ťažších jedál a tiež zaistiť dostatočnú hydratáciu organizmu. 
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Konzumácia potraviny s nízkym GI približne 1 hodinu pred výkonom zabezpečí pomalšie 

vyčerpanie glukózy z krvi a teda optimálnejšie hospodárenie so sacharidmi počas 

dlhotrvajúcej záťaže. Posledné hlavné jedlo má byť konzumované najneskôr 3 – 4 hodiny 

pred výkonom. Potraviny s vysokým GI sú vhodné tesne pred začiatkom (5 – 15 min) 

aktivity, pretože dôjde k rýchlemu nárastu glykémie a „naštartovaniu“ organizmu.  

Optimálne dopĺňanie energie počas aktivity môže efektívne zlepšiť športový výkon 

najmä pri dlhšie trvajúcej, intenzívnej záťaži, prípadne aktivite v extrémnych teplotách. 

V priebehu výkonu je vhodné konzumovať ľahko stráviteľné potraviny s vysokým GI, keďže 

očakávame rýchle doplnenie energetických zásob a okamžitý efekt. Vhodné sú energetické 

nápoje, gély, prípadne iná ľahko požiteľná a stráviteľná aplikačná forma. 

Krátko po záťaži je u športovca nízka hladina glukózy a tiež svalového glykogénu, 

preto ich treba doplniť v prvej fáze zotavenia pomocou potravín s vysokým GI. Neskôr je 

vhodná kombinácia s potravinami s nízkym GI, čo zabráni degradácii proteínov po cvičení. 

Akákoľvek fyzická aktivita vykonávaná počas dňa zvyšuje nároky organizmu na 

prísun tekutín. Pokiaľ sa neprispôsobí primerane záťaži, môže dôjsť až k dehydratácii, 

poklesu výkonnosti a kŕčom. V letných mesiacoch sa odporúča pravidelné dopĺňanie tekutín 

každých 30 minút, cca 150 – 200 ml. Po záťaži, bez ohľadu na počasie je nutné doplniť 

chýbajúce minerály.  

Zohľadnenie GI a GL, pri každodennom stravovaní dokáže zabezpečiť primeraný 

prísun energie počas celého dňa bez výraznejších výkyvov glykémie a slúži tiež ako prevencia 

civilizačných ochorení, ako sú obezita, diabetes mellitus typu 2, ateroskleróza, hypertenzia 

a dyslipidémia. 

 

Úloha 35: Vypočítanie energetického výdaja a modifikujúcich faktorov 

Príklad 1 

Aký denný príjem energie (kJ) je vhodný pre 19-ročného muža, 179 cm vysokého, 

vážiaceho 73 kg, s obvodom pása (OP) 82 cm, ktorý cvičí denne 1 hodinu?  

Príklad 2 

Koľko energie (kJ) denne by mala prijať 20-ročná žena (výška 172 cm, váha 53 kg, OP 

59 cm) bez zdravotných komplikácií, ktorá každý deň cvičí 30 minút?  

Príklad 3 

Koľko energie (kJ) by mala denne prijať 24-ročná dojčiaca žena (výška 169 cm, váha 

68 kg, OP 65 cm), ktorá denne upratuje, ale nevenuje sa pravidelne žiadnej fyzickej aktivite?  

Príklad 4 
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Vypočítajte koľko energie (kJ) denne by mala prijať 26-ročná žena (výška 172 cm, váha 

56 kg) bez zdravotných komplikácií, ktorá sa venuje pravidelne 3-krát do týždňa rýchlemu 

aerobiku? 

 

Úloha 36: Navrhnutie jedálneho lístka 

Príklad 1 

Zostavte jedálny lístok s vyváženým pomerom kaloriférov (tab. 23) pre 21-ročného 

muža (výška 185 cm, váha 70 kg, OP 83), ktorý sa denne venuje 2 hodiny cvičeniu. 

Príklad 2 

Navrhnite jedálny lístok s vyváženým pomerom kalofirérov (tab. 23) pre 20-ročnú 

študentku (výška 168 cm, váha 52 kg, OP 56 cm), ktorá pravidelne pije kávu, príležitostne 

požíva alkohol, denne sedí nad knihami a PC a nevenuje sa žiadnej športovej aktivite. 

 

Tab. 23. Energetická hodnota potravín a ich nutričné hodnoty (ČL – čajová lyžica, PL 

– polievková lyžica, B – bielkoviny, T – tuky, S – sacharidy) 

potraviny kcal kJ B (g) T (g) S (g) 

Mäso      

100 g kuracie prsia 110 460 22 1 - 

100 g bravčové mäso pliecko 239 1 000 16 20 - 

100 g hovädzie pliecko 151 634 21 8 - 

100 g teľacie pliecko 118 495 22 3 - 

100 g mleté bravčové mäso 310 1 300 18 26 - 

100 g teľacia pečienka 155 650 18 4 4 

100 g šunka 286 1 200 17 21 - 

100 g klobása 430 1 800 12 42 - 

100 g párky 310 1 300 13 25 2 

1 bravčový rezeň pečený 150 g 358 1 500 30 22 4 

1 bravčový rezeň vyprážaný, 150 g 477 2 000 30 27 14 

Divina a hydina       

100 g morčacie prsia 107 450 25 5  

100 g kuracie prsia 109 460 22 1 - 

100 g srnčí chrbát 143 600 22 4 - 

100 g morka 143 600 24 6 - 

1 porcia pečenej husi 668 2 800 30 65 2 

1/3 grilovaného kurčaťa (400 g) 573 2 400 54 31 - 

1 porcia pečenej kačky, 200 g 597 2 500 36 53 3 

Sladkosti a slané       

1 ČL cukru, 5 g 60 250 - - 5 

1 PL medu, 20 g 62 260 - - 16 

1 horalka – tatranka (50 g) 525 2 200 8 30 55 

100 g zmrzliny 208 870 4 12 20 

100 g čokolády – mliečnej 549 2 300 9 33 55 

1 balíček maslových keksov, 200 g 931 3 900 22 22 140 
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1 kúsok koláča – 50 g 239 1 000 6 16 39 

chipsy 100 g 501 2 100 5 25 63 

Vajcia a jedlá z vajec      

1 vajce 84 350 7 6 - 

1 bielok 17 70 3 - - 

1 žĺtok 69 290 3 6 - 

miešané vajíčka (2 vajcia, 15 g masla) 286 1 200 14 24 - 

Volské oko so 40 g šunky  

a 10 g masla 

274 
1 150 15 22 - 

Ryby      

1 pstruh, 100 g 112 470 20 3 - 

treska, 100 g 76 320 17 - - 

1 pečený sleď, 150 g 334 1 400 25 - - 

1 konzerva sleďov 

v paradajkovej omáčke 200 g 

430 
1 800 30 30 5 

1 konzerva tuniaka v oleji 100 g 310 1 300 24 21 - 

Nápoje      

0,1 l jablkovej šťavy 23 98 - - 6 

0,1 l pomarančovej šťavy 48 200 1 - 12 

0,1 l hroznovej šťavy 72 300 - - 18 

0,1 l paradajkovej šťavy 23 95 1 - 4 

0,1 l sladených nápojov 45 190 - - 12 

0,5 l piva 24 1 000 3 19 25 

0,1 l bieleho vína 60 250 - - 3 

0,1 l červeného vína 48 200 1 - 3 

tvrdý alkohol 4 cl 100 420 - - 14 

Obilniny      

100 g ovsených vločiek 334 1 400 10 10 70 

1/2 šálky kornfleksov 38 160 1 - 8 

1 porcia ryže, 60 g surovej 215 900 4 - 47 

1 porcia cestovín, 60 g surových 24 1 000 8 2 43 

1 PL pšeničnej múky 36 150 1 - 7 

1 plátok ražného chleba, 40 g 101 425 3 - 22 

1 plátok hriankového chleba, 20 g 53 220 2 - 10 

1 plátok knäckebrotu, 10 g 38 160 1 - 8 

1 plátok celozrnného chleba, 50 g 119 500 4 1 23 

1 balíček slaných tyčiniek, 125 g 453 1 900 12 1 94 

150 g slaných zemiakov 131 550 3 - 28 

1 porcia hranolčekov, 150 g 549 2 300 4 50 25 

Ovocie a zelenina      

100 g jahôd 36 150 1 - 8 

100 g čerešní 64 270 1 - 15 

100 g hrozna 72 300 1 - 17 

1 stredne veľký banán, 150 g 148 620 2 - 35 

1 strede veľké jablko, 125g 38 160 - - 16 

1 stredne veľká broskyňa, 125 g 57 240 1 - 13 

1/2 grepu, 100 g 31 130 1 - 10 

1 stredne veľký pomaranč, 150 g 81 340 2 - 18 
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100 g karfiolu 29 120 2 - 4 

100 g zelenej fazule 33 140 2 - 5 

100 g zeleného hrášku 87 365 7 - 13 

100 g špargle 19 80 2 - 3 

100 g špenátu 26 109 3 - 3 

100 g kalerábu 26 109 2 - 4 

100 g póru 38 160 2 - 6 

Mlieko a mliečné výrobky       

0,1 l mlieka (0,5 % tuku) 38 160 3 0,5 5 

2 PL kyslej smotany (10 % tuku) 24 100 1 3 1 

1 porcia šľahačky (30 % tuku), 30 g 91 380 1 9 1 

150 g jogurtu 107 450 7 6 7 

150 g ovocného jogurtu 143 600 4 5 21 

100 g eidam (45 %) 406 1 700 27 25 3 

  Hodnota v kilojouloch (kJ) = kcal x 4,19 

 

Otázky 

1. Aký je optimálny pomer základných živín? 

2. Čo znamená „bazálny energetický výdaj“? 

3. Čo je potrebné zohľadniť pri výpočte denného príjmu kalórií? 

4. Koľko Joulov (J) má 1 kalória (cal)? 

5. Aký je optimálny denný energetický príjem? (uveďte v J a v cal) 

6. Čo tvorí celkovú dennú potrebu energie? 

7. Kedy je úroveň metabolizmu najnižšia? 

8. Popíšte princíp „potravinovej pyramídy“. 

9. Aké sú zásady zdravej výživy? 

10.  Prečo je cholesterol dôležitou zložkou výživy? 

11.  Je pravda, že s vekom sa znižuje potreba príjmu tekutín?  
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21 Telesná hmotnosť a skladba ľudského tela  

 

Pravidelné sledovanie zloženia ľudského tela poskytuje informácie o úrovni 

výživového stavu a telesnej zdatnosti jedinca. V poslednom období sa stáva výrazným 

zdravotným problémom obezita, ktorá okrem iného, súvisí s aktuálnym životným štýlom 

obyvateľstva. Prevaha sedavého spôsobu života, znížená fyzická zdatnosť, nevhodná výživa, 

stres a ďalšie faktory vedú k hromadeniu kalórií vo forme tuku. Pozoruhodné je aj zvýšenie 

obezity u mladej generácie. 

Telesná hmotnosť človeka je tvorená aktívnou telesnou hmotou pozostávajúcou z 

bunkovej hmoty (55 %), extracelulárneho podporného tkaniva (30 %) a z tuku (15 %). 

Významnú úlohu má aj distribúcia tekutín v organizme. U ženy predstavuje podiel vody v 

organizme 60 %, pevných substancií 22 % a tuku 18 %, u muža je to 70 %, 26 % a 4 %. U 

obéznych ľudí sa zvyšuje podiel tuku a klesá podiel vody v organizme.  

Pre kontrolu zdravotného stavu a telesnej zdatnosti jedinca je vhodné zisťovanie 

hmotnosti, množstva telesného tuku a množstva kostrovej svaloviny (5 – 50 %) a výpočet 

indexu hmotnosti tela (BMI) a pokojového metabolizmu (tab. 19). 

Telesná hmotnosť je parameter, ktorý sa priebežne mení a má určitú výpovednú 

hodnotu o našom zdraví. Hmotnosť jedinca závisí od pohlavia, veku, aktuálneho stavu 

organizmu a môže sa meniť vplyvom rôznych patologických zmien organizmu. Orientačným 

ukazateľom nadváhy je tiež obvod pásu. Pri obvode nad 102 cm u mužov a nad 88 cm u žien 

hovoríme o obezite (tab. 20). 

Celková hmotnosť nám nehovorí o zmenách v zložení tela. Preto je dôležité sledovať 

zmeny v množstve a rozložení telesného tuku, svalovej hmoty a vody a stav bazálneho 

metabolizmu sledovaného jedinca. 

Telesný tuk je nevyhnutný pre metabolizmus a slúži aj ako energetická zásoba (obr. 

133). V tele sa tuk vyskytuje okrem krvnej plazmy aj v podkoží alebo obaľuje vnútorné 

orgány. V zmnoženom tukovom tkanive obéznych ľudí prebieha množstvo interakcií a zmien, 

modifikácií hormonálnych metabolických signálov účinkujúcich takmer na všetkých 

úrovniach. Dôležitú úlohu v regulácii príjmu a výdaja energie zohrávajú, okrem inzulínu, 

molekuly hormonálnej povahy ako leptín, rezistín, diponektín, visfatin, perlipín, omentín a 

ghrelín, ale aj cytokíny. Významnú úlohu v regulácii príjmu potravy majú dva vzájomne sa 

ovplyvňujúce systémy – opioidný, melatoninergný a endokanabinoidný, ktoré zodpovedajú aj 

za psychotropné, analgetické a imunomodulačné účinky svojich aktivátorov – agonistov. 
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Percentuálny podiel tuku v tele predstavuje množstvo tuku vzhľadom na celkovú 

hmotnosť tela vyjadrené v percentách. Percentuálny podiel tuku v tele [%] = (hmotnosť tuku 

v tele [kg] / hmotnosť tela [kg]) x 100. Percentuálny podiel tuku v tele sa môže zásadne líšiť 

od skutočného percentuálneho podielu u starších osôb (nad 81 rokov), v horúčkovitých 

stavoch, u kulturistov alebo vysoko trénovaných športovcov, u dialyzovaných pacientov, 

u pacientov s osteoporózou, ktorí majú veľmi malú hustotu kostnej hmoty, u gravidných žien, 

u osôb trpiacich opuchmi. Takéto rozdiely môžu súvisieť s meniacim sa množstvom telesných 

tekutín a/alebo so stavbou tela. 

 

 

  

Obrázok 133: Lokalizácia miest akumulácie tuku v organizme. 

 

Podkožný tuk sa akumuluje nielen v oblasti brucha, ale aj okolo horných končatín, 

bokov, stehien a má na svedomí neželané proporcie tela. Zvýšeným tlakom na orgány 

lokalizované v blízkosti povrchu tela, môže spôsobiť orgánové komplikácie. Podkožný tuk sa 

pri meraní na tomto zariadení neuvádza, ale je súčasťou percentuálneho podielu tuku v tele. 

Vyšší obsah tuku v krvnom riečisku môže viesť k ochoreniam typu hyperlipidémie 

a cukrovky, ktorá predstavuje poruchu schopnosti inzulínu prenášať energiu z krvného 

riečišťa a využívať ju v bunkách. 

Viscerálny tuk sa ukladá v cievach a okolo životne dôležitých orgánov dutiny hrudnej 

(srdce) a dutiny brušnej (orgány tráviaceho traktu, pečeň, obličky) a v omente. Metabolická 

obezita (viscerálna obezita v rámci normálnej hmotnosti) reprezentuje množstvo tuku v tele, 

ktoré je vyššie než priemerné, pričom je hmotnosť celého tela vzhľadom na výšku v norme. 

Zvýšené množstvo tuku zvyšuje aj riziko metabolických, kardiovaskulárnych a ďalších 

ochorení. 
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Svalová hmota zobrazuje obsah kostrového svalstva, hladkej svaloviny (ako napríklad 

srdcové a tráviace svaly) a vody obsiahnutej v týchto svaloch. Normálna svalová hmota 

obsiahnutá v tele je medzi 38 % až 54 % u mužov a 28 % až 34 % u žien, v závislosti od veku 

a úrovni fyzickej aktivity. Ak sa svalová hmota zvyšuje, zvyšuje sa energetická spotreba a 

znižuje sa prebytok telesného tuku. 

Index hmotnosti tela (body mass index, BMI) je jednoduchý ukazovateľ hmotnosti 

vzhľadom k výške človeka, ktorý sa používa ku klasifikácii podváhy, nadváhy a obezity 

u dospelých (obr. 134). Vypočítame ho vydelením telesnej váhy v kilogramoch a výšky 

v metroch štvorcových: BMI = hmotnosť [kg] / výška [m2]. 

 

 

Obrázok 134: Závislosť BMI od veku a hmotnosti. 

 

Tento výpočet nemusí úplne platiť u svalnatých a vyšportovaných ľudí. Klasifikácia 

váhy podľa indexu BMI je: normálna 18,50 – 24,99, podváha je pod 18,50 a nadváha je 

nad 29,99. 



   269 

 

Bazálny metabolismus (BMR) je množstvo energie v kcal, ktoré telo potrebuje počas 

pokoja na udržanie základných funkcií. Asi 70 % celkového výdaja energie človeka tvoria 

základné životné procesy v orgánoch tela, okolo 20 % výdaja energie je z fyzickej aktivity a 

dalších 10 % z trávenia potravy. Hodnota BMI sa získa pomocou tzv. Harrisovho-

Benediktovho vzorca, ktorý v sebe zahŕňa údaje o veku, pohlaví, výške a hmotnosti jedinca 

(tab. 19). 

Úloha 36: Monitorovanie hmotnosti s analýzou stavby ľudského tela 

Sledovanie zmien zloženia tela sa v súčasnosti uskutočňuje pomocou moderných 

neinvazívnych a rýchlych metód, medzi ktoré patrí aj bioimpedančná analýza založená na 

šírení striedavého prúdu o nízkej intenzite biologickými štruktúrami s využitím väčšieho 

počtu frekvencií 0 – 100 kHz. Princíp metódy je založený na odlišných elektrických 

vlastnostiach tkanív, tuku a telesnej vody. Svaly, cievy a kosti sú tkanivá ľudského tela, ktoré 

majú vysoký podiel vody, a preto sa vyznačujú dobrou elektrickou vodivosťou. Tuk v tele 

predstavuje tkanivo, ktoré sa vyznačuje slabou elektrickou vodivosťou.  

Na riešenie úlohy sme použili prístroj na obr. 134. Štvorsenzorové meranie prebieha v 

celom tele na základe bioimpedančnej metódy. Vonkajšími elektródami sa do tela dostáva 

extrémne slabý elektrický prúd nižší než 500 µA s frekvenciou 50 kHz, ktorý nie je cítiť. 

Druhou dvojicou elektród prístroj sníma napätie a vyhodnocuje elektrickú impedanciu úseku 

tela medzi oboma elektródami. Na určenie stavby tela využíva toto zariadenie nameranú 

elektrickú impedanciu a informácie o výške, hmotnosti, veku a pohlaví a určuje výsledné 

údaje na základe údajov OMRON o stavbe tela. 

Prístroj meria hmotnosť, množstvo viscerálneho tuku a množstvo kostrovej svaloviny, 

stanovuje množstvo telesného tuku v tele a vypočíta hodnotu BMI, vypočítava aj pokojový 

metabolizmus v kcal.  
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Obrázok 135: Monitor telesnej stavby – tukomer s váhou OMRON BF 511 T. 

 

Limitácie merania 

V priebehu dňa sa obsah vody v tele postupne presúva k dolným končatinám. Preto 

majú nohy a členky v podvečer a v noci tendenciu spuchnúť. Podiel vody v hornej časti tela 

a v dolnej časti tela je ráno a večer odlišný, a tak dochádza k výkyvom v elektrickej impedancii 

tela.  

Odporúčame toto zariadenie používať neustále v tom istom prostredí a v rovnakom 

čase, pretože v rámci vlastného denného cyklu nastávajú výkyvy v percentuálnom podiele tuku 

v tele. 

Merania neuskutočňujeme v nasledujúcich podmienkach: bezprostredne po výraznej 

fyzickej námahe, po kúpeli alebo po saune, po požití alkoholických nápojov alebo veľkého 

množstva vody, ani po jedle (cca 2 hodiny). 

 

Potreby 

Dobrovoľník, monitor telesnej stavby (obr. 134 a obr. 135) 

 

Postup (modifikované podľa návodu IM-HBF-511-E-03-10-2011_SK-slov-manual): 

 

1. zapnite zariadenie (obr. 136a)  

2. zadajte osobné údaje do pamäte prístroja 

3. nastavte fyzikálne jednotky 

4. spustite meranie  

5. postavte sa na hlavné zariadenie chodidlami na elektródy tak, aby bola hmotnosť 

rovnomerne rozložená 

http://www.docsimon.sk/article_images.php?action=sendtype&type=9&id=2389
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Obrázok 136a: Hlavné zariadenie – meracia plošina a modul displeja. 

 

6. po zobrazení „Start“ na displeji, vezmite do rúk modul displeja s elektródami na úchyte 

pre ruky a vystrite horné končatiny pod pravým uhlom voči svojmu telu (obr. 136), 

prostredníky si položte do zárezu na zadnej časti úchytu s elektródami. Palcom 

a ukazovákom pevne zovrite vnútorný okraj úchytu s elektródami. Vonkajší okraj úchytu 

s elektródami uchopte prstenníkom a malíčkom 

7. modul displeja držte tak, aby ste videli zobrazovanie na displeji 

8. v dolnej časti displeja sa objavia namerané údaje (obr. 136b) 

9. po skončení merania sa objaví na obrazovke údaj o hmotnosti 

 

Výsledky 

Získané výsledky meraní (obr. 137) a výpočtov parametrov si zaznačte a porovnajte s 

nasledujúcimi výsledkovými tabuľkami (tab. 24 až 27). 
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Obrázok 136b: Správna poloha pri meraní. V dolnej časti obrázka sú chyby postavenia, ktoré sa vyskytujú pri 

meraní. 
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Obrázok 137: Získané údaje sa ukážu po stlačení tlačidla s príslušným parametrom. 

 
Tab. 24: Interpretácia výsledkov BMI. Uvedená klasifikácia predstavuje hodnotenie stupňa obezity podľa 

Svetovej zdravotníckej organizácie WHO 

Index BMI 

 

BMI (určenie podľa 

WHO) 

Čiarová klasifikácia 

BMI 

– ;       0 ;       + ;       ++ 

BMI 

rozsahy 

       • 7,0 - 10,7 

Index BMI < 18,5 – (podváha)   •• 10,8 - 14,5 

        ••• 14,6 - 18,4 

       •••• 18,5 - 20,5 

18,5 ≤ Index BMI < 25    0 (normálny)   ••••• 20,6 - 22,7 

        •••••• 22,8 - 24,9 

       ••••••• 25,0 - 26,5 

25 ≤ Index BMI < 30 + (nadváha)   •••••••• 26,6 - 28,2 

        ••••••••• 28,3 - 29,9 

       •••••••••• 30,0 - 34,9 

30 ≤ Index BMI ++ (obezita)   ••••••••••• 35,0 - 39,9 

        •••••••••••• 40,0 - 90,0 
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Tab. 25: Interpretácia výsledkov percentuálneho podielu tuku v tele. Uvedená tabuľka vychádza z výskumu HD 

(McCarthy a kol. Int J Obezity, 2006 a Gallaghera a kol., Am. J. Clin. Nutrition., 2000). Omron Healthcare údaje 

zaradil do štyroch úrovní 

Pohlavie Vek 

[%] – 

(nízky) 

[%] 0 

(normálny) 

[%] +  

(vysoký) 

[%] ++  

(veľmi vysoký) 

  6 < 13,8 13,8 – 24,9 25,0 – 27,0 ≥ 27,1 

  7 < 14,4 14,4 – 27,0 27,1 – 29,6 ≥ 29,7 

  8 < 15,1 15,1 – 29,1 29,2 – 31,9 ≥ 32,0 

  9 < 15,8 15,8 – 30,8 30,9 – 33,8 ≥ 33,9 

  10 < 16,1 16,1 – 32,2 32,3 – 35,2 ≥ 35,3 

  11 < 16,3 16,3 – 33,1 33,2 – 36,0 ≥ 36,1 

  12 < 16,4 16,4 – 33,5 33,6 – 36,3 ≥ 36,4 

žena 13 < 16,4 16,4 – 33,8 33,9 – 36,5 ≥ 36,6 

  14 < 16,3 16,3 – 34,0 34,1 – 36,7 ≥ 36,8 

  15 < 16,1 16,1 – 34,2 34,3 – 36,9 ≥ 37,0 

  16 < 15,8 15,8 – 34,5 34,6 – 37,1 ≥ 37,2 

  17 < 15,4 15,4 – 34,7 34,8 – 37,3 ≥ 37,4 

  18 – 39 < 21,0 21,0 – 32,9 33,0 – 38,9 ≥ 39,0 

  40 – 59 < 23,0 23,0 – 33,9 34,0 – 39,9 ≥ 40,0 

  60 – 80 < 24,0 24,0 – 35,9 36,0 – 41,9 ≥ 42,0 

  6 < 11,8 11,8 – 21,7 21,8 – 23,7 ≥ 23,8 

  7 < 12,1 12,1 – 23,2 23,3 – 25,5 ≥ 25,6 

  8 < 12,4 12,4 – 24,8 24,9 – 27,7 ≥ 27,8 

  9 < 12,6 12,6 – 26,5 26,6 – 30,0 ≥ 30,1 

  10 < 12,8 12,8 – 27,9 28,0 – 31,8 ≥ 31,9 

  11 < 12,6 12,6 – 28,5 28,6 – 32,6 ≥ 32,7 

muž 12 < 12,3 12,3 – 28,2 28,3 – 32,4 ≥ 32,5 

  13 < 11,6 11,6 – 27,5 27,6 – 31,3 ≥ 31,4 

  14 < 11,1 11,1 – 26,4 26,5 – 30,0 ≥ 30,1 

  15 < 10,8 10,8 – 25,4 25,5 – 28,7 ≥ 28,8 

  16 < 10,4 10,4 – 24,7 24,8 – 27,7 ≥ 27,8 

  17 < 10,1 10,1 – 24,2 24,3 – 26,8 ≥ 26,9 

  18 – 39 < 8,0 8,0 – 19,9 20,0 – 24,9 ≥ 25,0 

  40 – 59 < 11,0 11,0 – 21,9 22,0 – 27,9 ≥ 28,0 

  60 – 80 < 13,0 13,0 – 24,9 25,0 – 29,9 ≥ 30,0 

 

Tab. 26: Interpretácia výsledkov určovania množstva viscerálneho tuku 

Množstvo 

viscerálneho tuku Klasifikácia 

1 – 9 0 (normálne) 

10 – 14 + (vysoké) 

15 – 30 ++ (veľmi vysoké) 
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   Tab. 27: Interpretácia výsledkov percentuálneho podielu kostrového svalstva (pre dospelých) 

Pohlavie Vek 

[%] – 

(nízky) 

[%] 0 

(normálny) 

[%] + 

(vysoký) 

[%] ++ (veľmi 

vysoký) 

  18 – 39 < 24,3 24,3 - 30,3 30,4 - 35,3                ≥ 35,4 

žena 40 – 59 < 24,1 24,1 - 30,1 30,2 - 35,1                ≥ 35,2 

  60 – 80 < 23,9 23,9 - 29,9 30,0 - 34,9                ≥ 35,0 

  18 – 39 < 33,3 33,3 - 39,3 39,4 - 44,0                ≥ 44,1 

muž 40 – 59 < 33,1 33,1 - 39,1 39,2 - 43,8                ≥ 43,9 

  60 – 80 < 32,9 32,9 - 38,9 39,0 - 43,6                ≥ 43,7 

 

Úloha 37: Obvod krku 

K zisťovaniu obezity sa navrhuje meranie obvodu krku. Zistilo sa, že u šesťročného 

chlapca s obvodom krku väčším než 28,5 cm je 3,6-krát väčšia pravdepodobnosť, že má 

nadváhu alebo trpí obezitou ako chlapec s menším obvodom. 

Potreby 

Dobrovoľník, krajčírsky meter 

Výsledky 

Primeraný obvod krku 

Chlapci Dievčatá 

6 rokov  28,5 cm 6 rokov 26,9 cm 

10 rokov  32 cm 10 rokov 30,5 cm 

14 rokov  36,1 cm 14 rokov 32 cm 

18 rokov  39,1 cm 18 rokov 34,5 cm 

Pre dospelých mužov je z pohľadu zdravotných komplikácií rizikový obvod krku nad 

43 cm a u žien nad 38 cm. Vtedy sú náchylnejší napríklad na spánkové apnoe a choroby 

srdca. Ideálny obvod u dospelého jedinca je pätina telesnej výšky plus jeden centimeter. 

Úloha 38: Obvod pása 

Abdominálna obezita je jedným z faktorov metabolického syndrómu. Kritériá pre 

európsku populáciu sú  94 cm pre mužov a  80 cm pre ženy. Ak je BMI  30 kg.m-2, 

centrálna obezita je zrejmá a nie je potrebné merať obvod pása. 
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Obrázok 138: Ako sa meria obvod pása. 

 

Potreby 

Ako pri predchádzajúcej úlohe 

Postup  

1. Pacient pri meraní stojí s chodidlami vo vzdialenosti cca 12 – 15 cm od seba, s váhou 

rovnomerne rozloženou na obe nohy. 

2. Merací pás má byť paralelný s podložkou, v strednej vzdialenosti medzi iliackou 

kristou a dolným okrajom rebra na každej strane, nemá stláčať brucho. 

3. Pás nemá byť prekrytý oblečením 

4. Pacient by mal byť uvoľnený a počas merania vydýchnuť 

5. Merajúci pri meraní by mal sedieť 

Výsledky 

Riziko metabolického syndrómu pri centrálnej obezite 

muži menej ako 93 cm 94 – 103 cm 104 cm a viac 

ženy menej ako 80 cm 81 – 88 cm 89 cm a viac 

riziko nízke zvýšené vysoké 

 

https://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCO3D5tq-mckCFULTFAodZR4HvQ&url=https://www.sportujeme.sk/ako-sa-spravne-merat-a-vazit/&psig=AFQjCNFduA25MU-PSzSjyHembwqDgxeA5Q&ust=1447919512138374
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Obrázok 139: Množstvo podkožného tuku – muži. 

. 

 

Obrázok 140: Množstvo podkožného tuku – ženy. 

 

Otázky 

1. Uveďte distribúciu tekutín v organizme. 

2. Popíšte zloženie telesnej hmoty a vzájomné vzťahy jej zložiek. 

3. Charakterizujte telesný tuk, jeho distribúciu a funkciu v organizme. 

4. Ovplyvňuje množstvo vody v organizme zloženie stavby tela? 

5. Vysvetlite a popíšte BMI. 

6. Čo je to bazálny metabolizmus, ako sa mení? 

7. Ktoré parametre ukazujú na prítomnosť obezity?  

8. Aký význam má interpretácia získaných výsledkov? 
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22 Fyziológia špeciálnych zmyslov 

 

22.1 Princíp zmyslového vnímania 

Vnímanie (percepcia, z latinčiny perceptio, percipio) je rozpoznanie a spracovanie 

informácie prichádzajúcej z vonkajšieho, resp. vnútorného prostredia organizmu. Pomocou 

kontaktu s prostredím a rozpoznaním jeho zmien umožňuje organizmu reagovať na jeho 

zmeny a chrániť sa pred jeho účinkami.  

 

22.1.1 Elektrofyziológia receptorov 

Na zachytávanie podnetov a dekódovanie ich intenzity slúžia zmyslové receptory. Sú 

to voľné nervové zakončenia aferentných neurónov alebo funkčne špecializované bunky.  

 

 
 

Obrázok 141: Schematické znázornenie prenosu a spracovania zmyslovej informácie, ako súčasti reflexného 

oblúka pri dráždení podnetom dostatočnej intenzity.  

 

Podnety dráždia príslušný receptor a depolarizujú ho (znižujú transmembránový 

potenciál) (obr. 141). Keď sa receptor podráždi adekvátnym podnetom, nastanú zmeny 

v stave jeho membrány, otvoria sa iónové kanály a membrána sa depolarizuje = receptorový 
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potenciál (RP). Ten je odstupňovaný amplitúdou podnetu: čím silnejší je podnet, tým vyššia 

je amplitúda RP. 

Kvalitatívna stránka podnetu je dôležitá z hľadiska vysokej špecializácie receptorov = 

receptory sú špecifické – vnímajú špecifický adekvátny podnet (stimul) (napr. pre oko je 

adekvátnym podnetom svetlo) a konvertujú ho na nervový impulz. Rozličné typy receptorov 

konvertujú špecifické podnety na jeden druh impulzu = akčný (receptorový) potenciál. Ten sa 

ďalej prenáša ako akčný potenciál po dostredivej (aferentnej) nervovej dráhe do špecifického 

centra v CNS, kde je spracovaný. V prípade, že vyvolávajúci podnet je príliš intenzívny, táto 

informácia sa z CNS šíri cez eferentnú nervovú dráhu k výkonnému orgánu (napr. sval), ktorý 

okamžitou rekaciou zabezpečí ochranu proti ďalšiemu dráždeniu (napr. odtiahnutie ruky od 

horúceho predmetu) – hovoríme o reflexnej odpovedi. 

 

22.2 Špeciálne zmysly – zrak 

Vlnová dĺžka žiarenia, ktorú vnímame ako viditeľné svetlo je 380 - 780 nm. Zrakom 

vnímame 80% všetkých informácií z okolia. Oko je zložitý zmyslový orgán a je inervované 4 

hlavovými nervami, z ktorých II. hlavový nerv (n.opticus) je zodpovedný za prenos zrakovej 

informácie, ďalšie 3 hlavové nervy (III. – n. oculomotorius, IV. – n. trochlearis a VI. – n. 

obducens) inervujú okohybné svaly. Na rozdiel od sluchu, oko odpovedá na zrakový podnet 

okamžite.  

 

22.2.1 Stavba oka  

3 obaly očnej gule 

 vonkajší obal: bielko (sclera), rohovka (cornea) 

 prostredný obal: cievovka (choroidea), vráskavcové teleso (corpus ciliare), v ktorom sa 

nachádza sval m. ciliaris, šošovka (lens), dúhovka (iris) so zrenicou (pupilla) uprostred, 

ktorá má funkciu podobnú clone fotoaparátu, môže sa zužovať a rozširovať, a tým 

regulovať množstvo svetla prichádzajúceho k šošovke. V dúhovke sa nachádzajú hladké 

svaly – cirkulárny m. sphincter pupillae, ktorý zužuje zrenicu (miosis) a radiálny m. 

dilatator pupillae, ktorý ju rozširuje (mydriasis). Tým pomáhajú oku zaostrovať objekt 

na blízko, respektíve do diaľky (akomodácia oka). 

 vnútorný obal: sietnica (retina), nervový aparát obsahujúci 10 vrstiev vznikajúcich 

radiálnym prepojením troch neurónov. 
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Priestor oka medzi šošovkou a sietnicou je vyplnený sklovcom (corpus vitreum). V oku sa 

nachádzajú dve očné komory (predná a zadná komora) vyplnené komorovou vodou 

s fyziologickým tlakom 2 – 3 kPa. Pri patologickom zvýšení vnútroočného tlaku vzniká 

glaukóm (zelený zákal oka) a vzniká nebezpečenstvo poškodenia sietnice a následné 

oslepnutie.  

 

22.2.2 Optická dráha oka 

 Svetelné lúče sa po prechode svetlolomnými plochami (rohovka, komorová tekutina, 

šošovka, sklovec) lámu do ohniska ležiaceho na sietnici. Ak predmet leží bližšie k oku, 

šošovka sa zakrivuje pomocou kontrakcie m. ciliaris, zrenica sa zmenšuje (mióza) a optické 

osi oboch očí sa zbiehajú (konvergujú) = akomodácia oka na blízko. Ak sa predmet nachádza 

v diaľke, šošovka sa splošťuje, zrenica sa rozširuje (mydriáza) a osi očí sa rozbiehajú 

(divergujú) = akomodácia oka do diaľky.  

 

22.2.3 Mechanizmus fotorecepcie 

 Na povrchu sietnice sa nachádzajú axóny svetlocitlivých buniek sietnice, t.j. tyčiniek 

a čapíkov, ktoré vytvárajú prvý neurón. Druhý neurón tvoria axóny bipolárnych buniek a tretí 

neurón vytvárajú axóny gangliových buniek, ktoré opúšťajú oko v mieste nazývanom slepá 

škvrna a spájajú sa do n. opticus. Nachádza sa tu len malé množstvo tyčiniek a čapíkov, preto 

ak dopadne vnem na toto miesto, nevidíme ho. Miestom najostrejšieho videnia je žltá škvrna 

(macula lutea), s najväčším počtom svetlocitlivých buniek.  

 Tyčinky slúžia na videnie za šera a umožňujú len neostré a bezfarebné videnie a čapíky 

zase slúžia na videnie cez deň a umožňujú rozoznávať farby. Obsahujú zrakové pigmenty, 

ktoré sa pôsobením dopadajúceho svetla chemicky menia. Základom ľudského zrakového 

pigmentu je zlúčenina bielkovín opsínu a retinenu. Pôsobením svetla zrakový pigment bledne 

a ruší sa väzba medzi nimi, čo má za následok vznik nervovej aktivity v tyčinkách a čapíkoch 

(generátorový potenciál). Tento potenciál podnecuje vznik akčného potenciálu v gangliových 

bunkách, a tým šírenie informácie do zrakového centra mozgu. Účinkom vitamínu A sa väzba 

medzi opsínom a retinenom zase obnovuje.  
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Človek má tri druhy čapíkov a tri druhy čapíkových fotopigmentov, ktoré sú najviac 

citlivé na svetlo rozličnej vlnovej dĺžky (modrá, červená a zelená). Variácie citlivosti 

jednotlivých čapíkov umožňujú vnímať tri vlastnosti farieb: odtieň, intenzitu a sýtosť. 

Na normálne farebné videnie je potrebná funkcia všetkých troch druhov čapíkov. Jedinca so 

všetkými tromi druhmi čapíkov označujeme trichromat, len s dvoma druhmi dichromat a len 

s jedným druhom monochromat.  

Cieľ 

 Pochopiť princípy prenosu zrakovej informácie a mechanizmu fotorecepcie  

 Prakticky v skupine otestovať zrakovú ostrosť v rozličných podmienkach 

 Urobiť si test na farbosleposť 

 

Obrázok 142: Pomôcky poúžívané pri vyšetrovaní zrakovej ostrosti, Snellenove optotypy. 

 

Úloha 39: Vyšetrenie zrakovej ostrosti  

Potreby 

Na vyšetrenie zrakovej ostrosti použijeme optotypy (Snellenove znaky, obr. 142). Pre 

dospelých sú používané optotypy s písmenami a číslicami, pre deti a negramotných písmeno 

E v rôznych polohách. Veľkosť znakov sa smerom zhora nadol zmenšuje. Pri každom riadku 
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je uvedená vzdialenosť v metroch (D), z ktorej by zdravé oko malo znaky bezchybne a bez 

zaváhania prečítať.  

 

Postup 

Vyšetrovaný sa postaví do vzdialenosti (d) 6 m od tabule s optotypmi. Zľahka si 

zakryje jedno oko a vyzveme ho čítať jednotlivé písmená od najväčších k najmenším. 

Posledný riadok prečítaný bezchybne udáva mieru jeho rozlišovacej schopnosti. Zdravé oko 

by malo prečítať riadok 7 z 8 riadkovej tabule (zraková ostrosť 6/6).  

Z vyšetrenia možno stanoviť tzv. Snellenov zlomok. Čitateľ Snellenovho zlomku 

určuje vzdialenosť pacienta od Snellenovej tabule, menovateľ udáva vzdialenosť, v akej by 

stál zdravý človek, aby daný riadok dokázal prečítať (ide o posledný riadok, ktorý 

vyšetrovaný ešte dokáže prečítať).  

Výsledky 

Výsledok označíme zlomkom: 
D

d
V  , kde 

V – visus, d – vzdialenosť vyšetrovaného od optotypu, D – vzdialenosť napísaná vedľa 

posledného bezchybne prečítaného riadku, t.j. vzdialenosť zdravého oka. 

Napr. 
6

6
V  = 1 normálna zraková ostrosť. Ak je hodnota D = 12, tak 

12

6
V =

2

1
 

a zraková ostrosť je znížená. Človek sa musí priblížiť na vzdialenosť 6 m, aby prečítal 

písmená, ktoré sú čitateľné pre zdravú zrakovú ostrosť zo vzdialenosti 12 m. 

 

Úloha 40: Adaptácia oka na svetlo a tmu a farebná adaptácia oka 

Potreby 

Baterka, Snellenove optotypy, okuliare s červenými sklami na zníženie intenzity svetla 

 

Postup 

1. Vyšetrovaného posadíme chrbtom k oknu a rukou mu zakryjeme oči. Potom ruku 

rýchlo odtiahneme a pozorujeme zmenu šírky zreníc.  

2. Baterkou náhle osvetlíme jedno oko a sledujeme zmeny na oboch očiach (pupilárny 

reflex, konsenzuálnu reakciu).  

3. Vyšetrovaného vyzveme, aby sledoval pohyb svojho prsta smerom k špičke nosa 

a všímame si konvergenciu očí (škúlenie (strabizmus), neurologické poruchy).  
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4. Vyšetrovaný číta Snellenove optotypy najskôr pri silnom a potom pri veľmi slabom 

osvetlení. Poznačíme si zistenú zrakovú ostrosť a porovnáme s výsledkom testu pri 

štandardnom osvetlení z predchádzajúcej úlohy. 

5. Vyšetrovaný si nasadí červené okuliare a po 30 min ho necháme čítať optotypy pri 

tom istom veľmi slabom osvetlení.  

Výsledky 

Zistenú zrakovú ostrosť (visus) porovnáme s predchádzajúcim výsledkom. 

Úloha 41: Vyšetrenie farbosleposti pomocou pseudoizochromatických tabuliek 

Farbocit vyšetrujeme podľa schopnosti rozoznať farebné útvary, najčastejšie číslice, 

v mozaike rôznofarebných bodiek.  

Cieľ 

Týmto testom sa rýchlo a jednoducho vyšetrí farbocit na najčastejšiu poruchu 

farbosleposti – neschopnosť rozoznať zelenú a červenú farbu. Tento test sa v praxi používa 

pri testovaní uchádzačov o vodičský preukaz, kde je správne farebné videnie podmienkou.  

Potreby 

Stillingove pseudoizochromatické tabuľky s pripojeným vyhodnotením (obr. 143). 

Postup 

Vyšetrovaný sa pokúša rozpoznať v tabuľkách číslice, písmená a znaky. Dôležité je 

upozorniť na rozdielnu intenzitu informácie, keď je v niektorých prípadoch na prvý pohľad 

viditeľná len jedna číslica, na zaregistrovanie ostatných je potrebné intenzívnejšie sústredenie. 

Čas expozície by nemal presiahnuť 15 sekúnd.  

 

 

Obrázok 143: Detail Stillingovych obrázkov. 
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Do tabuľky 28 si vložíte zísané výsledky a zhodnotíte ich. 

 

 Tab. 28: Súhrn získaných výsledkov 

Schnellenov zlomok  

Normálne osvetlenie  

Veľmi slabé osvetlenie  

Veľmi silné osvetlenie  

Červené okuliare  

Pupilárny reflex  

Pri zaclonení oboch očí  

Pri zaclonení jedného oka  

Sledovanie konvergencie očí  

Pseudoizochromatické obrázky  

 

22.3 Sluch 

Orgánom sluchového zmyslu je ucho. Vnímame vlnové dĺžky 20 – 20 000 Hz 

pomocou rádioreceptorov.  

 

22.3.1 Stavba ucha  

Ucho sa skladá z vonkajšieho, stredného a vnútorného ucha: 

 Vonkajšie ucho je tvorené ušnicou (auricula) a vonkajším zvukovodom (meatus 

acusticus ext.). Ušnica pomáha sústreďovať zvukové vlny, ktoré pôsobia ako tlaková 

sila na bubienok (membrana tympani), ktorého vibrácie sú registrované ako sluchový 

vnem a tvoria rozhranie medzi vonkajším a stredným uchom. 

 Stredné ucho sa skladá zo sluchových kostičiek: kladivko (malleus), nákovka (incus) 

a strmienok (stapes), ktoré prenášajú vibrácie bubienka. Strmienok je pripojený 

k oválnemu otvoru (foramen ovale) a prenáša vibrácie bubienka, keď ako piest svojím 

pohybom rozkmitáva perilymfu vo vnútornom uchu. Kostičky sa nachádzajú 

v bubienkovej dutine, ktorá je vyplnená vzduchom. Ústi tu Eustachova trubica 

z nosohltanu  slúži na vyrovnávanie stredoušného tlaku s atmosferickým tlakom. 

Normálne je uzavretá, otvára sa napr. pri zívaní, prehĺtaní, kýchaní a žuvaní. 
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 Vnútorné ucho je miesto, kde sú umiestnené receptory sluchového a rovnovážneho 

zmyslu. Je tvorené systémom kanálikov a dutín, sú umiestené v spánkovej kosti 

a vytvárajú tzv. labyrint. Časťami labyrintu sú: slimák (cochlea), predsieň (vestibulum) 

a polkruhové kanály. Labyrint môžeme rozdeliť na kostený a blanitý.  

 

22.3.2 Mechanizmus rádiorecepcie 

  Zvuk z vonkajšieho prostredia je pomocou ušnice sústreďovaný na bubienok, kde 

vytvára tlakovú vlnu a rozkmitá ho. Vibrácie bubienka sú prenášané na sluchové kostičky, 

ktoré sú navzájom spojené. Kostičky sa začínajú hýbať a tak dochádza k premene akustickej 

energie na mechanickú. V blanitom labytinte sa nachádza endolymfa, priestor medzi 

kosteným a blanitým labyrintom je vyplnený perilymfou. Kmitanie kostičiek sa prenáša na 

vibrácie perilymfy a endolymfy, čo sa prejaví vychýlením cílií vláskových buniek 

nachádzajúcich sa v blanitom labyrinte, čím vzniká generátorový potenciál a ten sa prenáša na 

sluchový nerv (n. cochlearis), ktorý je súčasťou VIII. hlavového nervu (n. 

vestibulocochlearis).  

 

22.4 Rovnovážny zmysel (vnímanie polohy) 

Zmyslové orgány pre vnímanie polohy zabezpečujú statickú (telo a hlava sú nehybné) 

a dynamickú rovnováhu (hlava a telo sú v pohybe). 

 

22.4.1 Orgány statickej rovnováhy 

Nachádzajú sa vo vestibule vnútorného ucha medzi slimákom a polkruhovými 

kanálmi. Patrí k nim utriculus, ktorý komunikuje s kanálmi a sacculus, ktorý komunikuje so 

slimákom. V obidvoch útvaroch sa nachádzajú vláskové bunky, ktoré majú pri vzpriamenom 

postoji tela a hlavy v utricule vertikálnu a v saccule horizontálnu polohu. Na vláskové bunky 

prilieha vrstva rôsolovitej hmoty, v ktorej sú tzv. otolity, ktoré pomáhajú vychyľovať polohu 

vláskov pri zmenách polohy hlavy dozadu, dopredu a nabok, pričom vzniká receptorový 

potenciál prenášajúci sa na aferentné vlákna n. vestibulocochlearis. Mozog tak dostáva 

informáciu o polohe hlavy a môže iniciovať svalové pohyby korigujúce vychýlenú polohu.  
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22.4.2 Orgány dynamickej rovnováhy 

Tvorí ich sústava troch polkruhovitých kanálov začínajúcich ampulovitým rozšírením 

(ampulla membranacea). Kanály sú v navzájom kolmých rovinách. V každej ampule je 

zmyslový orgán vytvorený z vláskových buniek, ktorých spodné časti sú napojené na 

aferentné vlákna n. vestibulocochlearis. Receptorový potenciál vzniká pri rýchlych pohyboch 

hlavy a tela, keď pohyb endolymfy spôsobuje vychyľovanie vláskových buniek, a tým ich 

depolarizáciu. Následne aktivuje tvorbu akčného potenciálu v aferentných nervových 

vláknach a šírenie informácie do mozočka a ďalších pohybových centier. Pohyb tekutiny pri 

danom pohybe tela nie je rovnaký vo všetkých kanálikoch. Preto sa vláskové bunky 

nevychyľujú rovnako a ani vzruchová aktivita z jednotlivých ampúl nie je rovnaká. Mozog 

ich však vie komplexne posúdiť.  

 

Úloha 42: Vyšetrenie ostrosti sluchu 

 

Cieľ 

 Pochopiť princípy mechanizmu rádiorecepcie a vnímania rovnováhy  

 V skupine prakticky otestovať ostrosť sluchu v rozličných podmienkach 

Potreby 

Na vyšetrenie sluchu použijeme sadu ladičiek o rozličnej frekvencii (obr. 144). 

Ladičku rozkmitáme ľahkým úderom prsta a priložíme na vyšetrované miesto. 

 

Obrázok 144: Ladičky na vyšetrenie sluchu. 



 288 

 

Obrázok 145: Anatomická lokalizácia umiestnenia ladičky pri W teste. 

 

Postup 

Weberova skúška (W) Rozozvučanú ladičku dáme do strednej čiary (obr. 145) na 

temeno hlavy a pýtame sa, kde ju vyšetrovaná osoba počuje. Zdravý človek počuje tón na oboch 

stranách hlavy rovnako, má pocit akoby zvuk prechádzal stredom hlavy. Vyšetrenie 

vyhodnotíme ako <W>. Ak má proband pocit, že zvuk počuje na jednej strane, hovoríme 

o laterizácii a asymetrickej poruche sluchu a označujeme W alebo W.  

Rinneho skúška (R) Porovnáva vzdušné a kostné vedenie zvuku tým istým uchom. 

Vyšetrujúci priloží rozozvučanú ladičku na spánkovú kosť pod ušný lalok a čaká, kým mu 

proband dá znamenie, že zvuk prestal počuť (obr. 146). Ihneď nato presunie ladičku k jeho 

ušnému boltcu a testuje, či zvuk znova počuje. Zdravé ucho počuje ladičku dlhšie vzduchom 

ako cez kosť. V tomto prípade je Rinneho skúška pozitívna (R+). Ak po premiestnení ladičky 

proband zvuk nepočuje, skúška je negatívna (R-).  
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Obrázok 146: Anatomická lokalizácia umiestnenia ladičky pri R teste 

 

Schwabachova skúška (Sch) Porovnáva dĺžku kostného počutia vyšetrovaného 

a zdravého vyšetrujúceho. Rozozvučíme ladičku a priložíme na spánkovú kosť najprv 

vyšetrovanému, potom vyšetrujúcemu a porovnáme čas počutia.  

Ak ju počujú obaja rovnako dlho – Schwabach je normálny (Sch norm) 

Ak počuje vyšetrujúci dlhšie ako proband – Schwabach je skrátený (Sch skr)  

Ak počuje vyšetrujúci kratšie ako proband – Schwabach je predĺžený (Sch predĺž)  

Výsledky jednotlivých testov sa zhrnú do tabuľky 29. 

 

Približovanie a vzďaľovanie zdroja zvuku konštantnej intenzity 

Pomôcky 

Hodinky, zátky do uší, šatka na zaviazanie očí, tichá miestnosť 

Postup  

1. V tichej miestnosti zaviažeme vyšetrovanému oči a do zvukovodu nevyšetrovaného 

ucha umiestnime zátku. Mechanické náramkové hodinky priložíme vyšetrovanému 

k uchu a pomaly, potichu sa vzďaľujeme tak, aby hodinky aj zvukovod vyšetrovaného 

ležali na jednej myslenej priamke. Odmeriame najväčšiu vzdialenosť, z ktorej 

vyšetrovaná osoba ešte počula zvuk hodiniek.  

2. Odstúpime od vyšetrovaného do takej vzdialenosti, aby zvuk hodiniek nepočul 

a postupne sa približujeme späť k jeho uchu. Odmeriame vzdialenosť, z ktorej 

vyšetrovaný zvuk znova začal počuť. Rovnakým spôsobom vyšetríme aj druhé ucho. 

3. Sluchový test zopakujeme so šeptom vyslovovanými slovami (pre obe uši bez použitia 

zátky). Začneme pri vyšetrovanom a postupne sa od neho vzďaľujeme. Je potrebné 

dbať na rovnakú intenzitu šepotu, najlepšie je hovoriť z rezervného výdychového 

objemu. Okrem toho je nutné striedať slová s rozmanitými výškami. Hlboké slová 
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zložené z hlások M, N, R, O, U je počuť najťažšie. Stredne vysoké slová z hlások D, 

T, G, K, V, B, A, E je počuť lepšie a najľahšie počuteľné sú slová obsahujúce hlásky I, 

S, Š. C, Č.  

 

Výsledky 

 Tab. 29: Získané hodnoty z vyšetrenia sluchu 

Weberova skúška 

 

 

W 

Rinneho skúška 

Ľavé ucho 

Pravé ucho 

 

R 

R 

Schwabachova skúška 

Ľavé ucho 

Pravé ucho 

 

Sch 

Sch 

Vzďaľovanie zdroja zvuku 

 

Vzdialenosť od vyšetrovaného v metroch, kedy 

zvuk prestal počuť 

Ľavé ucho 

Pravé ucho 

 

Približovanie zdroja zvuku 

 

Vzdialenosť od vyšetrovaného v metroch, kedy 

zvuk začal počuť 

Ľavé ucho 

Pravé ucho  

 

Hlas nízkej intenzity 

 

Vzdialenosť od vyšetrovaného v metroch, kedy 

zvuk začal počuť 

Ľavé ucho 

Pravé ucho 

 

 

22.5 Čuch 

Receptory čuchu (olfakcia) patria medzi chemoreceptory. Dráždené sú plynovými 

chemickými čuchovými látkami, ktoré sa najprv musia rozpustiť v nosovom hliene. Sú 

lokalizované v čuchovom epiteli nosovej sliznice na ploche cca 5 cm2. Sú to vláskové bunky, 

ktoré sú pokladané za súčasť primárneho senzorického neurónu n. olfactorius.  

Čuch je najstarší zmysel a má úlohu pri rozpoznávaní nepriateľa, partnera či potravy. 

Vnímame 6 základných pachov a vôní: kvetová, ovocná, živicová, korenistá, hnilobná 

a spáleninová. Čuchová citlivosť stúpa s teplotou, je vyššia u žien a klesá u fajčiarov. V nose 

sú aj nervové zakončenia n. trigeminus, ktoré sú dráždené iritujúcimi látkami (napr. čpavok, 

mentol) a spúšťajú reflexné odpovede (slzenie, kýchanie, zástava dýchania). 

 

Úloha 43: Vyšetrenie čuchu 
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Cieľ 

 V skupine prakticky otestovať ostrosť čuchu použitím rôznych čuchových látok 

o rozličnej koncentrácii a identifikovať ich. 

 Otestovať lokalizáciu chuťových receptorov na jazyku použitím rozličných chuťových 

látok a zaznamenať ich. 

 Porovnať kožnú citlivosť na rozličných miestach ruky (bruško prsta, chrbát ruky, 

predlaktie). 

 

Na testovanie čuchovej citlivosti použijeme rôzne koncentrácie rozličných vôní. Začneme 

od najnižšej koncentrácie a testujeme, pri akej koncentrácii vyšetrovaný vôňu identifikuje. 

Potreby 

Sada testovacích roztokov rozličných vôní v rôznych riedeniach, destilovaná voda, 25 

ml Erlenmeyerove banky na zriedenie roztokov 

Postup 

Pripravíme roztoky čuchových látok v destilovanej vode s nasledovným riedením: 1:2; 

1:10; 1:20; 1:100; a 1:200. Vyšetrovaná osoba analyzuje čuchom (obr. 147 - závan vzduchu 

spôsobený pohybom ruky nad skúmavkou s roztokom) postupne roztoky, od najvyššieho po 

najnižšie riedenie. Zisťujeme, pri akom riedení je vyšetrovaná osoba schopná identifikovať 

testovaný substrát.  

 

Obrázok 147: Čuchová analýza tekutej vzorky. 

 

Výsledky  

sú uvedené v spoločnej tabuľke (tab. 30) v závere kapitoly. 
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22.6 Chuť 

Receptory chuti (gustácia) sú tiež chemoreceptory. Dráždené sú látkami, rozpustenými 

v slinách. Nachádzajú sa v chuťových pohárikoch, ktoré sú lokalizované na papilách. 

Ohraničené papily (široké, s plochým povrchom) sú lokalizované na veľmi zadnej časti 

jazyka a na svojich bočných stenách obsahujú stovky (u myší) až tisícky (u ľudí) chuťových 

pohárikov. Listové papily (v tvare listu) sú prítomné na zadnom bočnom okraji jazyka a po 

stranách, obsahujú tucet až sto chuťových pohárikov. Hubovité papily (malé, hubovitého 

tvaru) obsahujú jeden alebo niekoľko chuťových pohárikov na svojom povrchu a sú 

umiestnené v predných dvoch tretinách jazyka. Na povrchu chuťových kanálikov sa nachádza 

pórový otvor (porus gustatorius), do ktorého vyúsťujú vláskové zakončenia (mikrovily) 

chuťových receptorov. Rozpoznávame 5 základných chutí: sladkú, slanú, kyslú, horkú a 

umami. Jeden chuťový pohárik obsahuje chuťové receptory pre všetky chute, a teda vnímanie 

chutí je rozptýlené rovnomerne v celej ústnej dutine.  

Okrem 5 základných chutí sa dnes uvažuje aj o mastnej chuti sprostredkovanej 

lipidmi, teda chuti, ktorej dráha je sprostredkovaná selektívnymi receptormi pre niektoré typy 

mastných kyselín, enzymaticky štiepenými v ústnej dutine. Ľudia chuťovo reagujú na mastné 

kyseliny, či už s krátkymi, strednými alebo dlhými reťazcami, ktoré sa prirodzene vyskytujú 

v jedlých olejoch. Do skupiny lipidov, ktoré sú selektívne rozpoznávané ako chuťové vnemy 

patria aj ω-3 mastné kyseliny ako kyselina dokozahexaénová či kyselina eikozapentaénová.  

Dráždenie vláskových zakončení chuťových pohárikov chuťovým podnetom vyvoláva 

receptorový potenciál, ktorý generuje vzruchy v aferentných vláknach primárnych neurónov 

priliehajúcich na spodinu chuťového pohárika. Predpokladané molekulárne mechanizmy 

zahŕňajú kooperáciu medzi dvomi membránovými receptormi spriahnutými s G-proteínom 

v bunkách chuťových kanálikov – CD36 a GPR120. Tie sú modulované GLP-1 faktorom 

(glucagon-like peptide-1). Takáto modulácia zahŕňa vnútrobunkovú kaskádu aktivácie 

fosfolipázy PLC spojenú s nárastom Ca2+, uvoľnením neurotransmitera a aktiváciou 

senzorických dráh gustatórnych hlavových nervov VII a IX. Tieto dráhy sa uplatňujú aj 

v regulácií apetítu a príjmu potravy, inzulínovej senzitizácii a v glukózovej homeostáze. 

Ďalšie selektívne chuťové dráhy, ktoré sú aktuálne vo výskume predstavujú alkalickú, 

metalickú a vode-podobnú chuť. 

Vlákna z predných 2/3 jazyka prebiehajú v chorda tympani a n. facialis, z poslednej 

tretiny v n. glossopharyngeus. Dostredivé vlákna z receptorov mimo jazyka prebiehajú 

v n.vagus. Všetky vlákna sa prepájajú s druhým neurónom v nucleus tractus solitarii 
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v predĺženej mieche. Axóny týchto neurónov sa prepájajú na tretí neurón v talame. Vlákna 

z nucleus tractus solitarii vedú aj k nucleus salivarius superior a inferior spúšťajúcim sekréciu 

slín, čo je dôležitý funkčný spoj, keďže sliny pomáhajú rozpúšťať chuťové látky. Vnímanie 

chuti je úzko späté s čuchom, ak máme nádchu necítime dobre chute. 

 

Úloha 44: Vyšetrenie chuťových pocitov 

Na testovanie lokalizácie chuťových pohárikov použijeme pripravené roztoky kyslej, 

sladkej, slanej, horkej a umami chuti.  

 

Potreby 

Sada testovacích roztokov základných chutí o látkovej koncentrácii 1 mol.l-1: slaná 

(NaCl), sladká (sacharóza), kyslá (kys. citrónová), horká (hydrochlorid chinínu), umami 

(sójová omáčka), destilovaná voda, 25 ml Erlenmeyerove banky na zriedenie roztokov, 

vatové tyčinky, veľmi sladký nápoj (Coca Cola). 

 

Postup 

Pripravíme roztoky chuťových látok s postupne sa zvyšujúcim riedením v destilovanej 

vode: 1:2; 1:10; 1:20; 1:100; a 1:200. Použitím vatovej tyčinky namočenej v roztoku 

aplikujeme konkrétnu chuť postupne na určité oblasti jazyka (špička, predná a zadná laterálna 

časť, koreň) a testujeme, v ktorej lokalite jazyka (obr. 148) je vyšetrovaný schopný ju 

identifikovať. Pozor! Vyšetrovaný nesmie miešať roztok v ústach slinami, inak nebude 

schopný objektívne posúdiť, ktorou časťou jazyka (a ústnej dutiny) chuť identifikoval. 

Začneme od najnižšej koncentrácie a zisťujeme pri akej koncentrácii a v akej časti jazyka 

vyšetrovaný testovaný substrát identifikoval. Test možno zopakovať po vypití sladkého 

nápoja a porovnať identifikované koncentrácie testovaných látok. 

 

 

Obrázok 148: Lokalizácie chuťových receptorov na jazyku. 
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Výsledky  

sú uvedené v spoločnej tabuľke (tab. 28) v závere kapitoly. 

 

22.7 Hmat 

 

Úloha 45: Vyšetrenie hmatu (taktilnej citlivosti) 

Hmat sa radí medzi päť ľudských zmyslov. Sídlom hmatu je koža. Zmyslové bunky 

(mechanosenzory) – vnímajú dotyk, tlak, chlad, teplo, vibrácie, šteklenie a vzniká hmatový 

vnem. Hmatové telieska sú umiestnené v rôznych vrstvách kože. Hmatové body majú vysokú 

hustotu na perách a bruškách prstov. Naopak, nízka hustota hmatových bodov je na chrbte. 

Cieľ 

V úlohe budeme testovať sukcesívny priestorový prah – skúšanie vnímania dotykov po 

sebe nasledujúcim dotykom ostrým predmetom alebo konským vlasom na ohraničenej ploche 

kože (1cm x 1cm). 

Potreby 

Na vyšetrenie povrchovej kožnej citlivosti použijeme estéziometer (jemný konský vlas 

osadený v držadle) a šatku na zaviazanie očí (obr. 149). 

 

Postup 

Vyšetrovanému zaviažeme oči a použitím estéziometra urobíme 10x jemné pohyby po 

povrchu bruška prsta. Vyzveme vyšetrovaného, aby nám oznámil počet dotykov, ktoré cítil. 

Test opakujeme na chrbáte ruky a predlaktí a porovnáme citlivosť všetkých testovaných 

miest. 
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Obrázok 149: Ukážka lokalizačnej mriežky na testovanie hmatu. 

 

 

Tab. 30: Spoločná tabuľka výsledkov analýzy čuchu a chute 

Čuchová skúška 

 

Riedenie 

Testovaná vôňa 1  

Testovaná vôňa 2  

Testovaná vôňa 3  

Testovaná vôňa 4  

Chuťová skúška 

Identifikované riedenie  

špička /  

po cukr. rozt. 

predná 

laterálna časť / 

po cukr. rozt. 

zadná 

laterálna časť / 

po cukr. rozt. 

koreň /  

po cukr. rozt. 

Slaná     

Sladká     

Horká     

Kyslá     

Umami     

Vyšetrenie hmatu 

 

Počet rozpoznaných dotykov/ počet uskutočnených 

dotykov 

Citlivosť na brušku prstov  

Citlivosť na chrbte ruky  

Citlivosť na predlaktí  

 

Otázky  

1. Popíšte stavbu oka. 

2. Ako vzniká obraz predmetu na sietnici? 

3. Čo je to priestorové videnie? 
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4. Ako sa nazývajú svetlocitlivé bunky a kde sú lokalizované? 

5. V ktorej časti ucha dochádza k transformácii akustickej energie? Aká jej forma tam 

vzniká? 

6. Čím je spojená sluchová dráha s ústnou dutinou? Načo to slúži? 

7. Popíšte mechanizmus vnímania polohy. 

8. Ako sú rozmiestnené chuťové poháriky na jazyku? 

9. Medzi aký typ receptorov patria čuchové bunky? 
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rezervný objem, TV – tidálny (dychový) objem, ERV – expiračný rezervný objem, RV – 

reziduálny objem 

Obrázok 122: Spirometrická krivka zobrazujúca záznam forsírovanej vitálnej kapacity pľúc. 

Vysvetlivky skratiek sú v texte 

Obrázok 123: Spirometer 

Obrázok 124: Výdychomery (peak flow metre) – vľavo exspiračný a vpravo inspiračný 

s rozdielnymi nástavcami 

Obrázok 125: Príklad výsledku spirometrického vyšetrenia 

Obrázok 126: Glukomer (otvorený, zatvorený), testovacie prúžky do glukomera (2), lancety 

(3), kapiláry (4), dezinfekčný sprej, vatové štvorce, rukavice (5) 

Obrázok 127: Postup pri odbere kapilárnej krvi a jej nanesenie na testovací prúžok 

glukomera 

Obrázok 128: Glukóza na prípravu roztoku 

Obrázok 129: Nefrón (A), detail cievneho klbka glomerulu (B) 

Obrázok 130: Americká potravinová pyramída podľa D. Hebera. Potrebné je prijímať 

dostatočné množstvo vody a vyhýbať sa soli. Soľ je možné nahradiť bylinkami (napríklad 

oreganom, bazalkou, tymiánom a inými) 

Obrázok 131: Potravinová pyramída zobrazujúca reálne stravovanie vysokého percenta 

Američanov, vedúca k rapídnemu nárastu prevalencie obezity v USA 

Obrázok 132: Zdravá a vyvážená dieta, spolu s pravidelným cvičením znižuje riziko nadváhy 

a ochorení 

Obrázok 133: Lokalizácia miest akumulácie tuku v organizme 

Obrázok 134: Závislosť BMI od veku a hmotnosti  

Obrázok 135: Monitor telesnej stavby – tukomer s váhou OMRON BF 511 T 

Obrázok 136a: Hlavné zariadenie – meracia plošina a modul displeja 
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Obrázok 136b: Správna poloha pri meraní. V dolnej časti obrázka sú chyby postavenia, ktoré 

sa vyskytujú pri meraní 

Obrázok 137: Získané údaje sa ukážu po stlačení tlačidla s príslušným parametrom 

Obrázok 138: Ako sa meria obvod pása 

Obrázok 139: Množstvo podkožného tuku - muži  

Obrázok 140: Množstvo podkožného tuku – ženy 

Obrázok 141: Schematické znázornenie prenosu a spracovania zmyslovej informácie, ako 

súčasti reflexného oblúka pri dráždení podnetom dostatočnej intenzity 

Obrázok 142: Pomôcky poúžívané pri vyšetrovaní zrakovej ostrosti, Snellenove optotypy 

Obrázok 143: Detail Stillingovych obrázkov 

Obrázok 144: Ladičky na vyšetrenie sluchu 

Obrázok 145: Anatomická lokalizácia umiestnenia ladičky pri W teste 

Obrázok 147: Čuchová analýza tekutej vzorky 

Obrázok 148: Lokalizácie chuťových receptorov na jazyku 

Obrázok 149: Ukážka lokalizačnej mriežky na testovanie hmatu 
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Tabuľka 1: Porovnanie morfologických a funkčných charakteristík kostrového, srdcového a 

hladkého svalového tkaniva. NS – nervový systém, interkal – interkalárne disky 

Tabuľka 2: Stupne poškodenia n. medianus pri SKT podľa klinických a EMG kritérií 

Tabuľka 3: Vybrané EKG indexy v hodnotení hypertrofie srdca človeka 

Tabuľka 4: Hodnoty vybraných funkčných parametrov spontánne tepajúceho srdca potkana 

v štandardných podmienkach perfúzie so živným roztokom (KH) a ich zmeny spôsobené 

mediátormi, zmenou teploty, koncentrácie elektrolytov 

Tabuľka 5: Technické parametre prístroja 

Tabuľka 6: Zloženie krvnej plazmy a lymfy v ductus thoracicus 

Tabuľka 7a: Hodnoty optimálneho tlaku krvi u detí 

Tabuľka 7b: Hodnoty optimálneho tlaku krvi u dospelých 

Tabuľka 8: Krvné skupiny 

Tabuľka 9: Zoznam koagulačných faktorov 

Tabuľka 10: Orientačné hodnoty rýchlosti exhalácie v závislosti od výšky testovanej osoby 

Tabuľka 11: Prepočet energetického výdaja v závislosti od RQ 

Tabuľka 12: Orientačné hodnoty pľúcnych objemov a spôsob ich získania 

Tabuľka 13: Hodnoty biochemických parametrov stanovené v krvi a v moči mužov a žien 

Tabuľka 14: Kritériá pre hodnotenia glykémie 

Tabuľka 15: Hodnoty glykémie pri OGTT (A), časový priebeh závislosti hladín glykémie 

(B), referenčné hodnoty (C) 

Tabuľka 16: Fyziologické zloženie moču 

Tabuľka 17: Príčiny zmien pH moču 

Tabuľka 18a: Energetické hodnoty jednotlivých makronutrientov 

Tabuľka 18b: Odporúčané denné dávky vitamínov a minerálov pre dospelých 

Tabuľka 19: Harrisov a Benediktov vzorec na výpočet bazálneho energetického výdaja (kcal 

/ 24 hod) 

Tabuľka 20: Stupeň fyzickej aktivity a index potrebný na vypočítanie energetického výdaja 

Tabuľka 21: Spotreba energie (v kcal) za hodinu pri vybraných aktivitách a pri rôznej 

telesnej hmotnosti 

Tabuľka 22: Vodná bilancia počas dňa 

Tabuľka 23. Energetická hodnota potravín a ich nutričné hodnoty (ČL – čajová lyžica, PL – 

polievková lyžica, B – bielkoviny, T – tuky, S – sacharidy) 

Tabuľka 24: Interpretácia výsledkov BMI. Uvedená klasifikácia predstavuje hodnotenie 

stupňa obezity podľa Svetovej zdravotníckej organizácie WHO 
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Tabuľka 25: Interpretácia výsledkov percentuálneho podielu tuku v tele 

Tabuľka 26: Interpretácia výsledkov určovania množstva viscerálneho tuku 

Tabuľka 27: Interpretácia výsledkov percentuálneho podielu kostrového svalstva (pre 

dospelých) 

Tabuľka 28: Súhrn získaných výsledkov 

Tabuľka 29: Získané hodnoty z vyšetrenia sluchu 

Tabuľka 30: Spoločná tabuľka výsledkov analýzy čuchu a chute 

 


