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Úvod

Předkládáme našim čtenářům učebnici fyziologie určenou především studentům bakalář
ských oborů na lékařských fakultách. Snažíme se v ní co nej přístupnější formou vysvětlit 
funkce organizmu jako celku i jeho jednotlivých systémů a orgánů. Tam, kde je to zapo
třebí, se opíráme i o nejnovější výsledky molekulární biologie. Patofyziologie některých 
dějů jsme využili tak, aby pomohla vysvětlit jejich fyziologickou podstatu.

Psali jsme tuto knihu, protože chceme pomoci studentům bakalářských oborů, které sc 
v poslední době velmi úspěšně rozvíjejí a představují významnou složku vysokoškolského 
studia. Stejně tak je kniha určena i studentům bakalářského studia na fakultách zaměře
ných na prevenci, především na fakultách tělesné výchovy, tělesné kultury, a příslušných 
směrů na pedagogických fakultách. Věříme, že vzhledem k novosti některých poznatků 
i studenti medicíny a přírodních věd naleznou v knize kapitoly, které užitečně použijí při 
svém studiu a které jim pomohou lépe pochopit zákonitosti fyziologických pochodů.

Je to náš první pokus o shrnutí fyziologických znalostí pro bakalářské studium, a proto 
byl obtížný odhad rozsahu předkládaných fakt -  někomu se může zdát příliš úzký, někomu 
příliš rozsáhlý.

Přejeme vám příjemné studium krásného oboru fyziologie a těšíme se na vaše připo
mínky.

Za kolektiv autorů

prof. MUDr. Richard Rokyta. DrSc 
pořadatel knihy





1. Buněčná fyziologie

Všechny živé organizmy jsou složeny z buněk. Lidské tělo tvoří přibližně 75 . 10® 
buněk. Jako základní strukturální i funkční jednotka dovede buňka přijímat potřebné 
živiny z okolního prostředí, odvádět zplodiny svého metabolizmu, a tím udržovat svou 
strukturu i specifické funkce.

Jako život každého živého organizmu je i život buňky časově omezeny. Nová buňka 
vzniká buněčným dělením a zaniká dalším dělením nebo smrtí. Buňku definujeme jako  
nejmemi jednotku živého organigMtí schopnou samostatné existence.

1.1 Struktura a funkce buněk

Velikost buněk je velmi rozdílná. Uvažujeme-li nervovou buňku i s jejími výběžky, 
pohybuje se v rozmezí od několika mm až po 1 m. K zajištění základních funkcí si buňky 
během vývoje vytvořily specifické struktury zvané buněčné organely (obr. 1.1).

1.1.1 Piazmatická membrána
Plazmatická membrána zajišťuje integritu buňky (obr. 1.1). Je to struktura, jež odděluje 

buňku od zevního prostředí, ohraničuje její tělo i výběžky a chrání ji před vnějšími vlivy. 
Není strukturou rigidní, nýbrž nesmírně plastickou, která se aktivně účastní buněčného 
metabolizmu, regulace poměrů mezi extracelulámím a intracelulárním prostředím, při
spívá k morfologické stabilitě buňky. Z funkčního i morfologického hlediska je jednou 
z nejdůležitějších buněčných organel. O plazmatické membráně bude podrobněji pojed
náno v části 1.2 této kapitoly.

1.1.2 Jádro -  nucleus
V buněčném jádře (obr. 1.1) je uložena genetická informace buňky. Oproti buněčné 

cytoplazmě je ohraničeno jadernou membránou. Jeho tvar i velikost závisí na tvaru a funkci 
příslušné buňky. Některé specializované buňky, například erytrocyty, jsou bezjaderné. 
Jiné buňky ztratily v dospělosti schopnost používat genetickou informaci jádra a dělit se 
(např. neurony).

Z funkčního a morfologického hlediska lze jádro rozdělit na 3 základní komponenty:
1. jadernou membránu, 2. chromatin a 3. jadérko.

Jaderný obal tvoří zevní a vnitřní jaderná membrána, mezi nimi je perinukleární pro
stor -  cisterna (obr. 1.1).



IM I O I.A  1

cytoskelet

plazm atická
membrána

Yflřeukulum
11 m itochondrie tu ko vé 
¡ribozomy kapénky
mikrotubuly —i-------ryj—

mikrotrabekuly f
intermediálnífilamenta/

hromuj in 
aderná^

centrioly

jaderná membrána
jaderné 
póry j é í

peroxnom  
0 0,2 -  0,5 umGolgiho aparát

. . vezikuly proteiny
c is-s tra n a Y / cisterny

lumea

hrubé
•ndoplazmatické

retikulum irSns-stráridi
hladké

endoplazmatické
retikulum

mitochondrie

elementům  
částice 
matrix  —  p. 5  fjtn —

Ohr, I, I Schéma buňky a jcjich HťjdůlťUtčjMch orgunťl



B a S i ř N Í  FYjZIQLÓGFE

Zevní jaderná membrána místy přechází do membrány endoplazmatického retikula 
buňky ajsou na ní lokalizovány ribozomy. Toto uspořádání umožňuje transport genetické 
informace do cytoplazmy. Vnitřní jaderná membrána komunikuje s perinukleární cis
ternou několika tisíci póry. Jaderné póry jsou kryty jednoduchou membránou. Póry 
mohou procházet látky do molekulové hmotnosti 44 000 Daltonů.

Chromatin. Základní složkou chromatinu je komplex deoxyribonukleová kyselina 
(DNA) -protein. Chromatin je uspořádán do specifických jaderných struktur -  chromo
zomů, jež jsou nositeli genetické informace. Tak je buňka připravena k dělení. Chro
mozomy mají dvě základní funkce: řídí metabolické a diferenciační pochody v buňce 
a připravují se na další dělení replikací své hmoty. Dochází k rovnoměrnému rozdělení 
hmoty chromozomů, a tím genetické informace do dceřiných buněk.

Jadérko. Jadérko je patrné v jádře jako kulatá, membránou neohraničená organela. 
Jadérko tvoří část chromatinu, jenž syntetizuje ribozomální ribonukleové kyseliny
-  rRNA, na které se navazují ribozomální proteiny. rRNA se kondenzují do granulárních 
„podjednotek“ ribozomů (nezralých). Tyto částice jsou transportovány do cytoplazmy, kde 
se jako „zralé“ ribozomy účastní syntézy proteinů.

1.1.3 Ribozomy
Ribozomy se v buňce vyskytují jako volné v cytoplazmě, nebo vázané na membránu gra- 

nulámího endoplazmatického retikula či zevní jadernou membránu. Jsou to denzní 
granulámí organely. Představují složitý komplex více než sta molekul, který se posunuje 
po vlákně -  řetězci RNA a podle zapsané informace syntetizuje peptidový řetězec.

1.1.4 Endoplazmatické retikulum
Endoplazmatické retikulum je tvořeno soustavou tubulů, cisteren, lamel a váčků 

(sakulů). Vnitřní prostor retikula je vyplněn endoplazmatickou matrix a komunikuje 
s perinukleární cisternou. Rozlišujeme granulami (hrubé) a agranulární (hladké) reti
kulum podle přítomnosti či absence ria povrch vázaných ribozomů (obr. 1.1).

Granulární (hrubé) endoplazmatické retikulum má na cytoplazmatickém povrchu 
vázány četné ribozomyj ve kterých probíhá proteosyntéza. Peptidové řetězce při průchodu 
membránou retikula jsou glykosylovány na glykoproteiny a ty jsou distribuovány trans
portními vezikulami (váčky) do Golgiho aparátu.

Agranulární (hladké) endoplazmatické retikulum nenese na svém povrchu vázané 
ribozomy. Syntetizuje lipidy (převážně fosfolipidy a cholesterol), které jsou rychle využí
vány ke stavbě membrány, což je příčinou neustálého zvětšování povrchu této organely. 
Zároveň se však z endoplazmatického retikula odštěpují váčky, malé transportní vezi- 
kuly, jež migrují do Golgiho aparátu. Schopností retikula je také koncentrovat Ca2+ ionty 
a udržovat jejich homeostázu. To se uplatňuje především u svalových a nervových 
buněk. U vláken kosterního svalu či myokardu mluvíme o sarkoplazmatickém retikulu. 
Obdobnou úlohu plní aparát trnu na dendritu nervové buňky. U endokrinních buněk jsou 
v cndoplazmatickém retikulu syntetizovány hormony.

1.1.5 Cíolgiho aparát
Golgiho komplex je tvořen lamelami a cisternami vyplněnými cytoplazmou pros

tou ribozomů (obr. 1.1). Funkčně navazuje na činnost endoplazmatického retikula.
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Transportní vezikuly, které se z. endoplazmatického retikula odštěpují, splývají s povrchem 
Golgiho aparátu, s tzv. formujícím povrchem, který tvoří vnější, konvexní, cis-stranu 
lamel Golgiho aparátu. Transportované látky j sou vkládány do cytoplazmatických orga- 
nel "  fyzammů, mkreěmch váčků, peroxizomů. Tyto látky jsou ve formě sekrecních gra
nul 1 Golgiho aparátu uvolňovány na kotikávní. trans-straně lamel, na tzv. maturačním 
povrchu, do cytoplazmy.

1.1.6 Lyzozomy
Lyzozomy jsou sférické organely s membránou (obr. 1.1). V buňce se uplatní jako 

tzv. trávieí aparát, neboť jej ich obsah tvoří především kyselé hydrolytické enzymy, vnitřní 
pH Ivzozomu je 5 až 6. Hydrolytické enzymy ~ hydrolázy — odbourávají bílkoviny,, 
nukleové kyseliny, polysacharidy i lipidy. Bylo popsáno asi 40 kyselých hydroláz. Přijme-li 
buňka cizí látku, fagocytuje-li ji, pak primární lyzozomy transportují hydrolytické enzymy 
do fagolytických vakuol a vytvářejí sekundární lyzozomy», které jsou schopné fagocyto- 
vanou látku rozložit. Lyzozomy obsahují také baktericídní látky, jež  zlikvidují bakterii 
dříve, než poškodí buňku. Dále obsahují enzymy, které rozpouštějí kapénky lipidů 
a granula glykogenu. Poškodí-li se buňka, např. teplem, chladem, poraněním či jiným 
traumatizujíeím faktorem, dojde k rupluře membrán lyzozomů a jejich hydrolázy začnou 
trávit okolní organické látky v cytoplazmě buňky. Po lehčím poškození ještě může nastat 
reparace buňky* .Při větším poškození je  strávena celá buňka, dochází k atitůí$M buňky.

1.1.7 Peroxizomy
Peroxizomy | e  nejvíce tvoří v cndoplazmatickém retikulu. Jsou to malé sférické orga

nely obklopené membránou (obr. LI), speciálně se účastní oxidativních reakcí s použitím 
molekulárního kyslíku. Obsahují oxidativní enzymy peroxidázu, dehydrogenáztí 
D-aminokyselin, katalůzu a urikázu. Enzymy zároveň tvoří i rozkládají peroxidy, redu
kují H20  , ale oxidují i jiné, buňce nebezpečné látky. Příkladem může být alkohol, jenž 
je většinou detoxikován v peroxižomech jatemích buněk,

1.1.8 Mitochondrie
Mitochondrie patří k základním buněčným organelám, které jsou ohraničeny dvěma 

membránami. Nazýváme je sem ¡autonomní organely. Obsahují enzymy, je l  představují 
základní energetické vybavení buňky. Mitochondrie jsou přítomny prakticky ve všech 
buňkách, jejich tvar je nejčastěji váleovilý nebo eliptický. Počet mitochondrií v jedné buňce 
je značně rozdílný (od jednotek až do tisíců) a závisí na množství energie, které buňka 
potřebuje, aby mohla vykonávat svou specifickou činnost. Každá mitochondrie (obr. 1.1) 
sestává ze dvou do sebe usazených membránových váčků. Mezi zevní a vnitřní membrá
nou je zevní prostor (8 — 10 nm). Vnitřní membrána vytváří kristy, z jejího povrchu 
vyčnívají pravidelné kulovité částice, viditelné v elektronovém mikroskopu. Základnu čás
ti ce tvoří enzymy pro aerobní fosfory laci, kulovitá hlavička obsahuje ATP spolu i  enzymy 
pro jeho syntézu a metabolizmus. Vnitřní prostor mitochondrie je vyplněn gelovitou 
mitochondriální matrix. Matrix obsahuje mitochondriální DNA a granula, ribozomy, 
různé enzymy, krystaloidy, kapénky lipidů a glykogenová granula.

Do vnitřní mitochondriální membrány jsou zabudovány složky respiračního řetězce 
společné s enzymy pro produkci ATP. který je syntetizován během aerobní ťosforylace.
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Enzymy Krebsova (citrátového) cyklu jsou v mitochondriální matrix. Umístění dvou 
základních enzymatických cyklů na malou vzdálenost; je funkčně velmi výhodné.

Mitochondrie obsahují i mitochondriální DNA, jež představuje druhý, poněkud odlišný 
genetický kód, vzhledem ke genetické informaci uložené v jádru buňky. Pro autonomní 
dělení mitochondrie není její DNA informace dostatečná.

1.1.9 Centrioly
Centrioly jsou membránou neohraničená cylindrická tělíska (obr. 1.1), jež leží volně 

v cytoplazmě zpravidla v blízkostí jádra. Jsou uspořádána do dvojic. Každé tělísko je 
tvořeno 9 triplety mikrotubulů (triplet tvoří 3 mikrotubuly /A, B, C/ nad sebou) v podobě 
válce, podélné osy tělísek svírají pravý úhel. Každá centriola obsahuje malé množství 
DNA, takže jsou schopny autoreplikace. Centrioly se účastní buněčného dělení. Na 
začátku mitózy se zdvojují a každý pár postupuje na opačný pól jádra. Dvojice centriol 
zůstává po rozdělení jádra v nově vzniklých dceřiných buňkách.

1.1.10 Cytoskelet
Cytoskelet buňky tvoří systém mikrotubulů,,mikrofilament, intermediálních filament 

a mikrotrabekulů. Systém zajišťuje dynamickou organizaci cytoplazmy a přenos některých 
informací (tlak, pohyb) tělem buňky. Cytoskelet fixuje tvar buňky a umístění jejích orga- 
nel, zároveň umožňuje změny tvaru buňky a její aktivní pohyb.

Mikrotubuly jsou podélné cylindrické organely, jejich stěnu tvoří spirálově stočená 
proteinová filamenta -  tubulin (a a (3-tubulinové podjednotky vytvoří tubulin-dimcr), 
Mikrotubuly jsou přítomny ve všech buňkách, účastní se dělení buňky, udržováni 
jejího tvaru a pohybu, uplatňují se při endoeytóze i exocytóze, při intracelulárním 
transportu a distribuci organel. Jsou zapojeny do distribuce vody a metabolitů, dokonce 
receptorů na povrchu buňky, účastní se při transportu mechanických informací tělem 
buňky.

Mikroillamenta jsou jemná proteinová vlákna lokalizovaná v cytoplazmě buď jed
notlivě, nebo ve svazcích. Část mikrofilament je kontraktilních -  aktinová filamenta. jež 
jsou odpovědná za motilitu buňky,; Myofilamenta tvoří morfologický podklad svalové 
kontrakce. Intermediální filamenta jsou nekontraktilní a podílejí se především na stavbě 
cytoskeletu. Obklopují jádro a udržují je v určité pozici.

Mikrotrabekuly jsou proteinová vlákna tvořící nepravidelnou mříž-konstrukci uvnitř 
cytoplazmy. Mikrotrabekuly jsou spojeny jednak s mikrotubuly, mikrofi!ament\ 
a buněčnými organelami, jednak s vnitřní stěnou plazmatické membrány. Koordinuji 
pohyb a orientaci buněčných organel během pohybu buňky.

1.2 Složení a funkce buněčné membrány

Plazmatická membrána je aktivní součástí buňky, jejíž integritu zajišťuje. Je polopro- 
pustná semipermeabilní, její propustnost například pro malé anorganické ionty se 
mění s hodnotou membránového potenciálu. Významně se podílí na udržování metabo- 
lieké rovnováhy buňky, a tím přispívá k její morfologické stabilitě.
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1.2.1 Struktura a složení membrán
Na řezu buňkou rozeznáváme v elektronovém mikroskopu plazmatickou membránu 

juko třívrstevnou strukturu v šíři 7 —10 nm. Uprostřed je dvojvrstva lipidů, uspořáda
ných k sobě nepolárními konci, na jejich polární konce jsou vázány molekuly proteinů. 
Bílkoviny tvoří první a třetí vrstvu. Tento „klasický“ statický model membrány navrhl 
Kobertson (1959). Buněčnou membránu tvoří z 55 % proteiny, 25 % fosfolipidy, 13 % 
cholesterol, 4 % ostatní lipidy, 3 % karbohydráty.

I .ipidy
Převážná část lipidů je přítomna ve formě fosfolipidů -  např. fosfatidylcholin, další 

část tvoří neutrální lipidy -  cholesterol, dále glykolipidy -  cerebrosidy a myelin. Hyd- 
rofóbni části molekul lipidů jsou tvořeny dvěma hydrokarbonovými řetězci a jsou orien
továny dovnitř 1 ipidové dvojvrstvy, „olejová fáze"  membrány (obr. 1.2). Do této 
loslolípidové dvojvrstvy jsou nepravidelně a různě hluboko zanořeny molekuly proteinů, 
vá/ané hydrofóbními interakcemi k molekulám lipidů.

Proteiny
/ .istoupcní proteinu v membráně se liší podle typu buňky. Úlohy proteinů jsou velmi 

lo/in.milé, vytvářejí buněčné receptory, transportní a iontové kanály, sídla enzymů pro 
.iklivní transport. Integrální proteiny prostupují (i opakovaně) lipidovou dvojvrstvou. 
\ membrrinč stále probíhají aktivní proccsy a teto skutečnosti lépe odpovídá současná
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představa dynamické struktury plazmatické membrány jako „tekuté membránové 
mozaiky“ (obr. 1.2). Proteiny jsou v membráně vysoce mobilní.

Molekuly glykolipidů, glykoproteinů a oligosacharidů tvoří vnější vrstvu cytoplazma- 
tické membrány -  její plášť. Na dlouhé řetězce oligosacharidů se mohou reverzibilně 
vázat ionty Na+, KTaCa2+, což způsobuje konformační změny v membráně a vyvolává 
koncentrační změny v mimobuněčném prostoru.

1.2.2 Hlavní funkce buněčných membrán
Nejdůležitější funkce buněčných membrán spočívají v tom, že

1. ohraničují buňky a buněčné organely,
2. udržují koncentrační a elektrochemické gradienty,
3. zajišťují transport živin a produktů buněčného metabolizmu,
4. jsou nositeli antigenů buněk,
5. izolují v ohraničených vezikulách biologicky silně účinné látky (enzymy, mediátory),
6. v nervových a svalových buňkách umožňují vznik vzruchu a jeho vedení.

1.2.3 Mezibuněčné kontakty
Buňky mezi sebou vytvářejí rozličné mezibuněčné kontakty. Podle jednotlivých krité

rií, např. styčných vrstev kontaktu, šířky a symetrie mezibuněčného prostoru, je lze 
z morfologického hlediska rozdělit do 3 základních kategorií:

1. Těsné spojení {zonula occludens):
a) Skulinové spojení -  „gap junction mezi zevními membránami zůstává štěrbina 

3 -2 5  nm, v membránách sousedních buněk se vytvářejí proteinové kanály -  konexony, 
jejichž kanál (2 nm) umožňuje volný pohyb iontů, aminokyselin a sacharidů.

b) Úplné, těsné s p o j e n í tightjunction nerozlišíme prostor mezi buňkami, protože sou
sední zevní membrány vzájemně splynou. Spojení poutají buňky k sobě velmi silně. Vytvářejí 
bariéry pro pohyb iontů a jiných rozpuštěných látek přes epitel. Těsná spojení nacházíme 
u buněk epitelu střevní sliznice (luminální membrána), ledvinových kanálů, sítnice.

2. Zpevňující kontakt {zonula adhaerens); jedná se o volnější přiblížení membrán.
V epiteliálních buňkách nacházíme tento typ kontaktu u bazálních membrán. Zpevňující 
kontakt slouží pro uchycení intracelulámích aktinových vláken buňky (denzní materiál).

3. Desmozom (macula adherens) -  denzní materiál ve štěrbině je symetricky upořá
dán. Denzní materiál je dokladem komunikace mezi buňkami. Na cytoplazmatické straně 
membrány lze pozorovat přesně uspořádaný systém aktinových filament.

Hemidesmozomy -  spojení, jejichž prostřednictvím se buňka váže k bazální membráně, 
vazba bez bližší specifikace. Jsou podle velikosti polovičními desmozomy.

1.3 Transportní buněčné prostory a mechanizmy přenosu látek

Plazmatická membrána (z latinského membrana »  pergamen) odděluje dvě kapalné 
fáze. které obsahují různé složky. Tato membrána není pro všechny složky kapalin stejně 
propustná, je semipermeabilní-  polopropustná. Při klasifikaci přechodu látek buněčnou 
membránou rozlišujeme pět základních transportních mechanizmů.
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1.3.1 Prostá difúze
Prostou difúzí bez asistence transportních makromolekul přecházejí především látky 

rozpustné v tucích. Z endogenních (tělu vlastních) látek to jsou především steroidy, ste- 
roidní hormony a další látky rozpustné v tucích, jako jsou prostaglandiny; mezi exogenní 
patří aspirin a lokální anestetika. Prostou difúzí procházejí také některé malé neutrální 
molekuly, jako 0 2, C 02, částečně i voda.

1.3.2 Přestup iontovými kanály
V lipidové dvojvrstvě cytoplazmatické membrány plavou transportní proteiny, jež 

tvoří základ iontových kanálů (obr. 1.3). Uvnitř proteinu je kanál naplněný vodou, kte
rým mohou difundovat molekuly o určitých rozměrech. Takto přestupují membránou 
především malé anorganické ionty, jako jsou Na+, K+, Cl- a voda. Rozeznáváme něko
lik základních druhů iontových kanálů:
1. Iontové kanály stále otevřené; selektivita těchto kanálů pro rozdílné ionty je dána 

poměrem mezi vnitřním průměrem kanálu a efektivními poloměry difuzibilních 
iontů, které jsou hydrátovány.

2. Iontové kanály řízené napětím; propustnost tohoto druhu kanálů je ovlivňována pře
devším aktuální hodnotou membránového potenciálu buňky.

K* kanál

O
iC

Obr. I.J Schéma transportního proteinu v lipidické membráně. Draslíkový kancil proteinového kom
plexu nese uvnitř negativní náboj. Je selektivně permeabilni pro K' ionty, které opouštějí buňku podle 
svého koncentračního gradientu.
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3. Iontové kanály řízené chemicky; propustnost kanálu je ovlivněna vazbou chemicky 
aktivní látky na receptor proteinu tvořícího iontový kanál.

4. Iontové kanály řízené napětím i chemicky (pomalu se inaktivující kanály pro Na 
a Ca2+ ionty v myokardu).

5. Iontové kanály řízené fyzikálními impulzy (mechanicky -  vestibulární aparát).

O iontových kanálech bude podrobněji pojednáno v samostatné kapitole (2. Iontové 
kanály).

1.3.3 Spřažený transport
Spřažený transport představuje přenašečový systém dvou dějů, z nichž jeden je pasivní, 

ale je spřažen s jiným, aktivním systémem, který energii spotřebovává. Jde-li o spřažený 
transport dvou látek stejným směrem -  jde o symport (kotransport), transport opač
ným směrem označujeme jako antiport.

Sym port

Příkladem tohoto mechanizmu je symport Na+ iontů a glukózy (obr. 1.4). Energii pro 
tento transport luminální membránou tubulu poskytuje koncentrační a potenciálový gra
dient sodíku, udržovaný Na+-K+-ATPázou V bazální buněčné membráně. Současně 
s jedním iontem Na+je do buňky přenášena transportním proteinem jedna molekula glu
kózy. Symport probíhá v poměru 1 : 1. Jiným příkladem symportu mohou být transportní 
systémy pro aminokyseliny (proximální tubulus ledvin).

A  B  1 CcT

glukóza-Na symport Ca'-Na antiport

Obr. 1.4 Schéma membránového spřaženého transportu. A — Symport: pomocí speciálního trans 
portního proteinu prochází membránou sodný iont po svém elektrochemickém a koncentračním gru 
dientu a zároveň s sebou bere jednu molekulu glukózy. B -  Antiport: jiný druh transportního proteinu 
umožňuje výměnu sodných a vápenatých iontů přes membránu v poměru 3 : 1.
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Antiport
Příkladem tohoto typu spřaženého transportu iontů je Ca2+-Na+ antiport (obr. 1.4). 

Přenos jednoho iontu Ca2+z buňky je spřažen s transportem tří iontů Na+ do buňky. Anti- 
port probíhá v poměru 1 : 3.

1.3.4 Aktivní transport
Aktivní transport probíhá proti elektrochemickému gradientu, což vyžaduje přísun ener- 

,i,'/(*. Nej rozšířenějším typem aktivního transportuje Na+-K+-ATPázová pumpa (obr. 1.5). 
vně

3 Na

Obr. 1.5 iktivní transport Membránový protein s ATPázovou aktivitou tvoří čtyři podjednotky, dvě velké, jež  
a (i/ / kmitli, a dvě malé. Energii pro přestup iontů proti jejich koncentračnímu gradientu získává rozštěpením 
jiibw molekuly ATP. takže výsledně přenese 3 Na* ionty ven z  buňky a současně 2 K* ionty do nitra buňky.

Na -K ‘-ATPázová pumpa je přítomna ve všech buněčných membránách. Přispívá ke 
stabilizaci klidového rozložení iontů, a tím ke stabilizaci klidového membránového 
potenciálu. Tento systém transportuje ionty Na+ z buňky a Kf do buňky (tj. proti jejich 
koncentračnímu gradientu) a spotřebovává přitom metabolickou energii (přibližně 
1/3 energie buňky jde na udržení klidového potenciálu membrány).

Přenos iontů probíhá prostřednictvím membránového proteinu, který má ATPázovou 
¡ikiivitu (v membráně je I ATI1 štěpena na 1 ADP a 1 fosfát). Získaná energie umožňuje 
transport .< Na iontů ven /  buňky a současně 2 K iontů do buňky.
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Na+-K+-ATPázová pumpa má elektrogenní účinek, činí totiž klidový membránový 
potenciál o 10 mV negativnější oproti hodnotě rovnovážného potenciálu daného rozlo
žením difuzibilních iontů.

Výměna Nar a K+ iontů na obou stranách membrány rovněž vyrovnává osmotický tlak uvnitř 
a napomáhá tak udržení konstantního objemu buňky. Při blokádě Na+ -K -ATPázové pumpy 
(např. v důsledku nedostatku kyslíku) membránový potenciál buňky poklesne, také rovno
vážný potenciál pro Cl ionty se sníží a dojde k zvýšení intracelulární koncentrace Cl 
iontů. Zvýšený negativní náboj uvnitř buňky (Cl') je vyrovnáván zvýšenou přítomností 
K+ iontů, stoupá celková intracelulární koncentrace iontů, a tím i osmotický tlak. Voda 
vtéká do buňky a buňka zvětšuje svůj objem.

Obdobným typem aktivního transportuje například: Mg2+-ATPáza v mitochondriích, 
Ca2+-ATPáza ve svalových vláknech a v buňkách střeva, H+-ATPáza v buňkách žalu
deční sliznice.

1.3.5 Endocytóza a exocytóza
Mnoho látek nemůže pronikat ani lipidovou dvoj vrstvou, ani procházet transportními 

proteiny (kanály). Proteiny a cholesterol mohou prostupovat plazmatickou membránou 
uzavřeny do transportních váčků-je  to umožněno' endocytotickým nebo exocytotickým 
mechanizmem (obr. 1.6). Buněčné organely transportují makromolekuly syntetizované 
buňkou (hormony a enzymy) mechanizmem exocytózy.

A . Bvne

endocytóza exocytóza
uvnitř

Obr. 1.6 A -  Endocytóza. Buněčná membrána se  vychlípí dovnitř buňky a přitom  uzavírá mi mohu 
něčný. obsah, s il okrňje Membrány splymou, stává se"tento obsah součástí vnitřního prostoru buňky 
B ««Exocytóza. Membrána buněčné transportní vezikulypři kontaktu s buněčnou membránou vzájemní ' 
splyne a obsah vezikuly se &citne y fnimobuněčuém jM N M ,

Endocytóza. Při endocytóze se membrána vchlípí dovnitř (invaginuje) a přitom uza
vře obsah mimobuněčné tekutiny (makromolekulu proteinu) do nitra buňky.

Exocytóza. Při kontaktu buněčné transportní vezikuly s plazmatickou membránou obě 
membrány vzájemně splynou aplazmatická membrána se „otevře“ do extracelulárního 
prostoru.

Proces exocytózy a endocytózy probíhá prakticky ve všech biologických membránách, 
někdy i zároveň, a průběžně tak dochází k „recyklizaciplazmatické membrány".
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1.4 Molekulové principy regulace buněčných funkcí 
(vnitřní regulace — genetická)

Buňka jako funkční jednotka a její vlastnosti (specifikace) jsou určovány především 
činností jádra, jež obsahuje chromozomy. Základní složkou chromozomů je deoxyribo- 
nuklcová kyselina — DNA. Chromozomy prostřednictvím DNA, která nese genetickou 
informaci, řídí metabolické a diferenciační děje v buňce.

Ve struktuře DNA jsou zakódovány příslušné vlastnosti a funkce buňky a jejích orga- 
nel. Molekulární mechanizmy určují a řídí příslušné biochemické procesy. Tato regulace 
se déje na různé úrovni toku jaderné informace:
1. regulace přepisu genetické informace z DNA do RNA (transkripce),
2. regulace přenosu informace z RNA do proteinů (translace),
V modifikace aktivity syntetizovaných proteinů,
•I. regulace rozkladu proteinů.

Regulace biochemických pochodů v buňce nastává už při transkripci DNA. Transkripce 
se uskutečňuje vždy jen na určitých vybraných úsecích DNA, a tak se rozhoduje o povaze 
proteinů či enzymů, které buňka syntetizuje.

Před úsekem DNA, který kóduje strukturu syntetizované bílkoviny, je na jejím řetězci 
specifické vazebné místo zvané operátor. Je-li na operátor navázán represorovýprotein, 
nemůže být žádaný úsek DNA přepsán do struktury přenašečové RNA -  mRNA 
(messenger RNA). Represor obsahuje zvláštní vazebné místo pro látku zvanou induktor. 
Induktorem může být živina nebo metabolit biochemického systému, ojehož regulaci 
jde. Naváže-li se induktor na represor, ten se z operátoru uvolní a tím je umožněna tran
skripce bílkoviny nebo enzymu potřebných pro regulaci.

K regulaci syntézy může dojít na úrovni translace, během které je informace mRNA 
v v u .̂ita ke správnému seřazení aminokyselin při syntéze peptidového řetězce. Translace se 
účastní 3 typy RNA:
a) messengerová, mRNA -  nese informaci genetického kódu (kodon),
b) transferová, tRNA — rozpozná kód,
c ) ribozomální, rRNA -  tvoří skelet ribozomů, na kterých translace probíhá.

Syntéza nového řetězce peptidu probíhána ribozomech, které se posunují na pásu 
mRNA a IRNA přinášejí odpovídající aminokyseliny podle pořadí určeného kódem. 
Pro regulaci aktivity již hotové bílkoviny či enzymu může buňka využít dalších 
mechanizmů.

1.5 Výměna informace, komunikace mezi buňkami 
(vnější regulace na úrovni cytoplazmatické membrány)

Buňka je součásti tkáně, orgánu, celého organizmu. Proto reguluje své funkce také 
podle vnčjílch podmínek a požadavků ostatních bunčk organizmu.
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1.5.1 Elektrochemická rovnováha na membráně
Pro ustavení rovnováhy na membráně jsou určující tři charakteristiky částic: elek

trický náboj , koncentrace a osmotická aktivita. Buněčné membrány jsou  Semiper- 
m eabilní -  polopropustné. Jsou například nepropustné pro koloidní částice -  
nitrobuněčné proteiny. Osmotický tlak na vnitřní straně membrány (obsahující pro
teinové anionty)]e vyšší a vyvolá snahu jej vyrovnat (snížit) přesunem odpovídají
cího množství vody z opačné, vnější strany. Přítomnost makromolekul proteinů 
uvnitř buňky vede k nerovnoměrnému rozložení difuzibilních iontů na obou stra
nách membrány.

Pro dosažení elektroneutrality na obou stranách membrány se vyrovnávají toky difu
zibilních pozitivních iontů draslíku (K+) a negativních iontů chloru (Cl ). Nakonec se na 
membráně ustaví rovnovážný stav, vzniká tzv. Gibbsova-Donnanova rovnováha:

F  [Krt, F  [C-t],

kde i? je  plynová konstanta (8,31 joulů/mol K+), T je teplota ve stupních Kelvina, 
F  je Faradayův náboj (96 500 coulombů/mol), indexy e a i označují koncentraci iontů 
na vnější (e) a vnitřní (i) straně membrány. Rovnici lze vyjádřit přímo jako vztah 
koncentrací:

M7, * í.ci 7, = P H  x [Cij.

Platí tedy, že při ustavení elektrochemické rovnováhy jsou násobky koncentraci ohnu 
iontů stejné na obou stranách membrány.

Donnanova rovnováha - je-li na jedné straně semipermeabilní membrány nedifuzibilní 
aniont (např. protein) a membránaje pro ostatní ionty volně propustná, pak je rozmístění 
iontů následovně:
1. součet kationtů a aniontů musí být v roztocích na obou stranách membrány stejný;
2. na straně membrány, kde je roztok s vysokou koncentrací proteinů (nedifuzibiInílui 

aniontu) a nízkou chloru (difuzibilního aniontu), je v důsledku rovnováhy náboje 
vysoká koncentrace difuzibilního kationtu draslíku (K ):

3. onkotický tlak (osmotický tlak bílkovin) je vyšší uvnitř buňky, a proto na straně, kile 
proteiny chybí, je vyrovnáván osmotickým tlakem iontů.

1.5.2 Klidový membránový potenciál
V klidových podmínkách je plazmatická membrána semipermeabilní také pro sodné 

(Na ) ionty. Nepropouští Na+ dovnitř buňky, takže rozdíl v elektrickém potenciálu 
buňky nemůže být kompenzován přesunem Na+ a vzniká koncentrační gradient Na 
iontů. Pohyb Cl iontů je omezen elektrickým gradientem (elektronegativitou uvnitř 
buňky).

K ionty, které jsou volně difuzibilní, jsou v buňkách aktivně akumulovány (Na -K - 
ATPázová pumpa). Kompenzují vysoký negativní náboj proteinů (A ). Mohou 
difundovat podle svého koncentračního gradientu z buňky. Nedifuzibilní proteinové 
anionty zůstávají uvnitř. Při ustavení rovnováhy v pohybu všech iontů je membránový 
potenciál přibližně roven rovnovážnému potenciálu pro K' ionty. Přesněji určuje hodnotu
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klidového membránového potenciálu E  vztah zvaný Goldmanova-Hodgkinova-Kat- 
zova rovnice:

E ~  RTi~ pJ K*L+^ t m s p „  fc n ,
“  F  PK[K*]l + P ŇJ N ď ] , * P a [ C t] t

který bere v úvahu i transport Cl aniontů z buňky i nízkou propustnost membrány pro 
Na* kationty. P vyjadřuje poměrné propustnosti membrány pro jednotlivé ionty. Pro obří 
nervová vlákna sepie se udává následující poměr propustností:

p -  PN : /V, = / 2 0,01 : OJ.K  Na C l ’

Hodnota klidového membránového potenciálu se liší podle typu buněk a pohybuje se 
v širokém rozmezí od -30 mV do -90 mV.

1.5.3 Prvky vnější regulace na membráně
Posun v hodnotě membránového potenciálu má za následek konformační změny 

transmembránových proteinů, především ovlivňuje — zavírá nebo otvírá -  kanály. Záro
veň aktivuje membránové pumpy. Pro nervové buňky slouží změny hodnot membráno
vého potenciálu jako informace, jež jsou zpracovány a předávány dál.

Informace z extracelulámího prostoru se také předávají pomocí zvláštních látek (poslů), 
které se vážou na specifická místa plazmatické membrány -  receptory. Mezi tyto látky 
zahrnujeme:
1. synaptické přenašeče (transmitery), které řídí přenos mezi neurony, mezi neuronem 

a svalovou buňkou;
2. látky s lokálním účinkem a
3. látky, jež kolují v krvi, jako endokrinní hormony a cytokiny (nosiče imunitní infor

mace).

1. Transmitery jsou látky o malé molekule, které se uvolňují 2 preSynaptických ner
vových zakončení na synapsích. Po přechodu synaptickou štěrbinou vyvolají vazbou na 
specifické receptory postsynaptické membrány elektrický signál -  změnu potenciálu této 
membrány. Protože se vyskytují v nervovém systému, říká se jim také neurotransmitery.

2. Látky s lokálním účinkem jsou uvolňované specifickými buňkami. Volně difundují, 
ale jsou rychle rozkládány, proto mají jen omezený akční rádius. Mezi ně řadíme hista- 
min, prostaglandiny a mnoho dalších látek. Patří k nim různé faktory jako růstové faktory
-  NGF (nerve growth factor), EGF (epidermal growth factor) a jiné*

3. Hormony jsou transportovány krví do celého organizmu. Některé hormony jako 
inzulín nebo tyroxin mohou ovlivňovat většinu buněk, jiné, např. pohlavní hormony, jen 
určité typy buněk. Jde o humorální regulaci. Parakrinní hormony působí na sousední 
buňky ve tkáni, ve které vznikají (difúze), autokrinní — působí na vlastní, hormon pro
dukující buňky.

1.5.4 Druzí poslové — second messengers
Neurotransmitery a peptidové hormony působí jako „první“ poslové na odpovídají

cích rcceptorech pia/matických membrán. Změnou konformace intracelulární části



receptoru, který je tvořen transmembránovým proteinem, se aktivuje G-protein (p o d r o b 
něji viz kapitola 2). G-protein mění aktivitu „druhých poslů -  second messengers“ 
Jejich prostřednictvím je informace přenášena do nitra buňky až k buněčným organelám. 
Řadíme k nim Ca2+ionty, cyklický adenozinmonofosfát-cAMP, cyklickýguanozinmo- 
nofosfát -  cGMP a inozitoltrifosťát -  IP3.

Ca2+ ionty
Vápenaté ionty jsou nejjednodušším intracelulárním poslem. Buď procházejí spéci lic- 

kými membránovými kanály do buňky, nebo jsou uvolňovány z intracelulámích zásob. 
Intracelulámě jsou Ca2+ ionty vázány na proteiny, klidová koncentrace volných Ca2' iontů 
v buňce je velmi nízká, 108 až 10 7 mol. ť .  Zvýšená koncentrace Ca2' iontů —10-5 mol . I 1 
umožňuje důležité intracelulární pochody, jako jsou například kontrakce myofibril (jde
0 základ svalové kontrakce) nebo uvolňování svnaptickýeh váčků — vezikul, obsahují
cích neurotransmitery (na nervových zakončeních). Jako druhý posel aktivují kaskádu 
nitrobuněčných reakcí, která postupně fosforyluje enzymy, až poslední stupeň aktivuje 
proteosyntézu.

Ca^íonty jsou uvolňovány z intracelulámích zásob buď přímou depolarizací membrány 
endoplazmatického retikula (sval), anebo účinkem jiného druhého posla IPr  V mem
bráně endoplazmatického retikula je ATPázový systém, který účinně pumpuje Ca’ 
ionty zpět. Činnost Ca2' pumpy (2 Ca2r/1 A I P) závisí na intracclulámí koncentraci Ca2 iontů 
a na přítomnosti horečnatých (Mg2y) iontů.

cAMP, cGMP
Cyklický adenozinrnonofosfát (derivát ATP)—cAMP -  je nejrozšířenější „druhý“ posel. 

Řetězová reakce začíná vazbou na receptor a aktivací G-proteinu (G-proteiny potře
bují i guanozintrifosfát -  GTP). Přenosové (transducer) proteiny aktivují primární enzym, 
který produkuje vlastní „second messenger“ a ten informaci (poselství) přenáší buď na 
další enzym, nebo přímo na regulační protein (proteinkinézu). G-protein stimuluje adenv - 
látcyklázu (AC), která přeměňuje ATP na cAMP. cAMP znovu aktivuje proteinkiná/u. 
Vedle stimulujícího vlivu (aktivace AC) existuje i tlumívá cesta, kdy se AC tlumí. Sys- 
tém cAMP je multifunkční intracelulární kontrolní systém.

1 Pj -  inozitoltrifosťát
1’osfoinozitol stojí na konci podobného řetězcejako cAMP. Receptor je také ovlivňo

ván G-proteinem. G-protein aktivuje fosfolipSzu C (PLC), která štěpí membránový los 
latídylinozítoldifosfát (P1P2), a vznikají IP3 a diacylglycerol (DAG). IP, otvírá receptorový 
kanál pro Ca2' ionty v membráně endoplazmatického retikula a ten propouští Ca’' ionty 
do intracelulárního prostoru. DAG aktivuje proteinkinázu C (PKC). Ve fosfoino/ítolo 
vém systému chybí tlumivý systém.

cAMP a IP -DAG systémy jsou vysoce účinné zesilovací regulační systémy. Převádějí 
informaci transmiteru danou obsazením receptoru buněčné membrány na aktivaci regu
lačních intracelulámích proteinů, jež pak mohou měnit průběhy různých funkcí buňky.



2. Iontové kanály

Na konci 70. let byla vyvinuta elektrofyziologická metoda, která podala přímý důkaz 
existence dosud pouze předpokládaných iontových kanálů v buněčné membráně -  metoda 
terčíkového zámku (patch clamp). Ta umožňuje studium funkčních vlastností iontových 
kanálů plazmatické membrány. Iontové kanály, které spojují vnější a vnitřní prostředí buňky, 
patří mezi integrální membránové bílkoviny a tvoří proteinové komplexy. Jejich otevírání 
a zavírání může být spouštěno různými mechanizmy. Podle mechanizmu řízení jejich funkce 
rozeznáváme pět základních skupin iontových kanálů: otevřené, řízené napětím, řízené 
chemicky, řízené napětím i chemicky a iontové kanály řízené fyzikálními impulzy.

2.1 Iontové kanály otevřené

Transportní proteiny vytvářejí v membráně vodou naplněné kanály (obr. 1.3). Touto 
cestou mohou procházet především ionty, aminokyseliny, nukleotidy a jiné malé mole
kuly podle svého koncentračního gradientu. Z mnoha důvodů však jejich pohyb nelze 
považovat za prostou difúzi. Zjistilo se, že tyto kanály spontánně přecházejí mezi stavem 
otevřeným a zavřeným, a to s vysokou frekvencí.

Vodivost otevřených iontových kanálů určuje mimo vlastní strukturu kanálu i polarita 
iontů (náboj), jejich velikost, hydratace a koncentrace. Všechny iontové kanály dobře 
rozlišují mezi kationty a anionty. Tato selektivita je dána nábojem uloženým v ústí a uvnitř 
iontového kanálu. Náboj vytvářejí volná zakončení aminokyselin zabudovaných v pepti- 
dovém komplexu kanálu.

Iontové kanály lze také rozlišovat podle druhu iontů, které kanálem přednostně pro
cházejí. Přitom skutečná velikost iontů je pouze jedním z faktorů, které průchod kanály 
určují. Selektivitu propustnosti významně ovlivňuje hydratace iontů.

2.1.1 Na+kanály
Kanály, které mají velký negativní vnitřní náboj, přitahují kationty, a to nejvíce sodné. 

Pro malé Na* (0,095 nm, hydratované 0,18 nm) ionty jsou elektrostatické síly nej větší 
a tím si lze vysvětlit selektivitu Na+ kanálu, jehož průměr se udává 0,3 — 0,5 nm.

2.1.2 K+ kanály
K' kanály (obr. 1.3) jsou poněkud užší než sodíkové, jejich průměr je 0,3 nm. Draslíkové 

kanály nenesou uvnitř tak silný negativní náboj. Draselný iont (0,133 nm) je v hydratované 
formě ve srovnání se sodným kationtem menší, a proto K+ iont snadno kanálem proniká, 
zatímco hydratovaný Na' kationt kanálem neprojde. Tím je zaručena selektivita K kanálu.



2.1.3 Únikové kanály, kalium-natrium „leak“ kanály
Mezi otevřené kanály lze také zařadit únikové kanály, kalium-natrium „leak“ kanály 

(obr. 2.1). 'Iento typ kanálů umožňuje oběma iontům procházet přes membránu podle 
jejich elektrochemického a koncentračního gradientu. V literatuře se uvádí, že tyto kanály 
jsou asi lOOkrát prostupnější pro draslík oproti sodíku.

JJUF fC

Obr. 2.1 K*-Na+ únikový kanál. Schéma naznačuje funkčn í charakteristiku kanálu  v membráně. 
Na' a K* ionty procházejí kanálem podle svých k oncentračnich gradientů.

2.1.4 H20  kanály
H20  kanály propouštějí selektivně pouze vodu, protože mají velmi malý průměr 

(0,2 nm). Transmembránový protein akvaporin (30 kDa) tvoří tetramery a molekuly 
H20  procházejí póry v každé z jeho podjednotek. Voda prochází kanálem nepřetržitým 
proudem rychlostí 2 až 4 x 109 molekul za sekundu. Některé z těchto kanálů jsou řízeny 
chemicky (ADH-vazopresin), u některých není regulační mechanizmus dosud znám.

2.2 Iontové kanály řízené napětím

Napěťově řízené kanály nacházíme především v membránách dráždivých buněk (nervové 
a svalové buňky) a některých buněk sekrečních (P-buňky Langerhansových ostrůvků). Na 
změnu elektrického pole reagují napěťově řízené kanály (Na', K+, Ca2+ a Cl ) změnou pro
pustnosti pro příslušné ionty. Ta jé  umožněna změnou konfigurace transportního proteinu 
tvořícího kanál jako odpověď na změnu membránového potenciálu.

2.2.1 Na+ kanály řízené napětím
Při klidovém membránovém potenciálu jsou sodíkové kanály většinou uzavřené (90 % 

kanálů je  v inaktivovaném stavu). Aktivují se v místě nadprahové depolarizace membrány, 
kdy silný negativní náboj na vnitřní straně membrány je  snížen. Kanál změní svou
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konfiguraci, otevře se a N a! ionty mohou proudit do nitra buňky podle svého koncentrač
ního gradientu. Velikost proudu N a! iontů je  dána mírou depolarizace membrány. Hnací 
silou je rozdíl stávajícího potenciálu a hodnoty rovnovážného potenciálu. Rovnovážný 
potenciál pro Na+ tónty je  +40 mV. Hustota sodíkových kanálů je  velmi rozdílná, v místě 
Ranvierova zářezu na nervovém myelinizovaném vlákně dosahuje hodnoty 12 000/mm2.

Kanál představuje velká molekula glykoproteinu zabudovaná v plazmatické membráně. 
Na vnější straně kanálu je selektivní filtr, který je  schopen rozlišovat ionty podle náboje,, 
velikosti a hydratace. Tento vnější filtr je  možno blokovat tetrodotoxinem (TTX). Na vnitřní 
straně kanálu je inaktivační záklopka. V závislosti na hodnotě membránového potenciálu 
se může Na+ kanál řízený napětím nacházet ve třech základních stavech (obr. 2.2 A). Při kli
dové hodnotě potenciálu (—90 mV) je kanál uzavřen, inaktivační záklopka otevřena. Při 
depolarizačním pulzu dojde k rychlým konformačním změnám, kanál se rychle otevře 
a zároveň se začíná pomalu uzavírat inaktivační záklopka. Konečným stavem je inaktivo- 
vaný stav sodíkového kanálu (absolutní refraktemí fáze). Sodíkový kanál zůstává otevřen 
po kratičký interval, několik desetitisícin sekundy. S návratem membránového potenciálu 
se také pomalu otevírá uzavřená inaktivační záklopka, aby byl kanál připraven reagovat na 
další impulz, změnu membránového potenciálu (relativní refraktemí fáze).

Obr. 2.2 Iontové kanály řízené napětím. A  -N a *  kanál řízeny napětím ve třech základních stavech. Při 
klidovém membránovém potenciálu je  kanál uzavřen, protože je  s velkou pravděpodobností při negativním 
potenciálu uzavřena vnější aktivační záklopka. Během depolarizace membrány se pravděpodobnost jejího  
otevřeni zvyšuje, až zůstane většinou otevřena a  kanál v aktivovaném (¡Otevřeném) stavu. Depolarizace ale 
zároveň pomalu uzavírá vnitřní, inaktivační záklopku, takže se zpožděním přivede kanál do inaktivovaného 
stavu, který nazýváme absolutní refraktemí fáze. B — Neinaktivující se K* kanál řízený napětím. Při klido
vém membránovém potenciálu je  kanál uzavřen, protože je s velkou pravděpodobnost i při negativním poten
ciálu uzavřena vnitřní aktivační záklopka Během depolarizace membrány se pravděpodobnost jejího otevření 
iximalu zvyšuje. až zůstane většinou otevřena a kanál v aktivovaném (otevřeném) stavu

.14
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2.2.2 K+ kanály řízené napětím
Kozeznáváme několik druhů napěťově řízených draslíkových kanálů. Jejich úkolem je 

Mobilizovat membránový potenciál buňky blízko jejího rovnovážného potenciálu pro 
draslík (-97 mV). Otevřením K+kanálu s t  snižuje dráždivost buňkýB frekvence její vzru
chové aktivity. Doba otevření kanálů pro K1 ionty ovlivní délku trvání akčního potenciálu.
I >raslíkové kanály lze podle funkce rozdělit zhruba do dvou skupin: na kanály, které se 
ncinaktivují, a ty, jež se inaktivují.

Neinaktivující se K+ kanály citlivě reagují na změnu membránového potenciálu 
(obr. 2.2 B). Při klidovém potenciálu jsou většinou v uzavřeném stavu, nitrobunččná 
/.iklopka je uzavřena, K+ ionty buňku neopouštějí. Během akčního potenciálu se zvětšu- 
jlci se depolarizací buňky roste také frekvence jejich otevírání. Při vysokých hodnotách 
depolarizace jsou prakticky stále otevřeni a draslík uniká z buňky, V té době se už ale 
inaktivují sodíkové kanálý, jejich propustnost pro Ná+ ionty klesá k nule. Pnikajfeí K.1 
ionty nesou s sebou velký kladný náboj, tím se buňka repolarizuje. Snižující se hodnota 
membránového potenciálu postupně uzavírá neinaktivující se K' kanály. Neinaktivující 
sc K kanály se liší mezi sebou rozdílnou vodivostí, blokují se tetraet) lamoniem (TEA).

In iiktivující se K+ kanály se účastní regulace zvýšené frekvence akčních potenciálů 
po dlouhodobé depolarizaci buňky. Do této skupiny kanálů lze zařadit K+ kanály typu A, 
které lze aktivovat po lehké hyperpolarizaci buňky. Lze je blokovat 4-atni nopyridi nem.

Speciální K+ kanály. Do této skupiny patří draslíkové kanály stimulované Ca2+. 
Aktivují se depolarizací a zvýšením nitrobuněčné koncentrace Ca-’, k němuž dochází po 
opakované vzruchové aktivitě. Aktivace těchto kanálů vede k hyperpolarizaci buňky, 
mlžení její dráždivosti, a tím k ukončení vzruchové aktivity. Uplatňují še především 
\ srdečním svalu na ukončení fáze plató.

Vl P-řízené K+kanály představují samostatný typ kanálů.

2.2.3 Ca2+ kanály řízené napětím
Mezi koncentrací Caí+ iontů vně (2,5 mmol/1) a uvnitř (1 O-4 mmol/1) buňky existuje vysoký 

koncentrační gradient. Buňka využívá několika mechanizmů, kterými udržuje tak nízkou 
hladinu nitrobuněčného vápníku. Při aktivaci Ca1" kanálů sé naopak nitrobuněčná koncentrace 
( a' iontů zvyšuje. V neuronech byly prokázány tři typy Cafe kanálů řízených napětím. Podle 
velikosti depolarizačního pulzu, jenž vyvolá změnu membránového potenciálu nutnou 
k aktivaci kanálu, rozlišujeme Ca®* kanály na nízkoprahové a vysokoprahové.

T-kanály (transienU přechodné), také označované jako LT (low threshold), patři do 
skupiny nízkoprahových Ca15** kanálů s nízkou vodivostí. Jsou aktivovány už malou 
depolarizací membránového potenciálu, rychle se inaktivují a pomalu se reaktivuji. T-kanály 
nacházíme v některých oblastech mozku, v srdci jsou podkladem jeho pacemakerové 
(rytmus určující) aktivity.

L-kanály (long, dlouhé) patří do skupiny vysokoprahových CaÍT kanálů. Tyto kanály 
se zdánlivě neinaktivují, mají vysokou vodivost. Aktivují se až při vysoké depolarizaci 
buňky. I,-kanály nacházíme v membráně sómatu neuronů a na začátku jejich výběžků.
V nervové tkáni se ale vyskytují daleko méně oproti tkáni srdeční, kde tok Ca2* iontů 
I -kanály spoluvytváří plató křivky akčního potenciálu buněk.

N-kanály (neuronové) patří také do skupiny Ca: ‘ kanálů vysokoprahových. Aktivuji 
se při silné depolarizaci buňky a potom se pomalu inaktivují. Jejich vodivost je nízká.
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vyskytují se především na presynaptických zakončeních nervových výběžků, kde influx 
(vtok) Ca2+ iontů vede ke zvýšenému uvolňování neurotransmiteru do synaptické štěrbiny. 
Podtyp P byl objeven v Purkyňových buňkách mozečku. Ca2+ kanály řízené napětím se 
vyskytují ve všech dráždivých buňkách.

2.2.4 Cl~ kanály řízené napětím
Chloridy patří k nejrozšířenějším aniontům v tělních tekutinách. Plazmatické membrány 

vykazují nejvyšší klidovou vodivost právě pro Cl- ionty. Jejich rozdělení mezi mimobu- 
nččným a nitrobuněčným prostorem je určováno hodnotou membránového potenciálu. 
A zároveň pro membránový potenciál představuje CP iont nejvlivnější stabilizační 
prvek. Jednotlivé CP kanály řízené napětím se liší svými vodivostmi. Pravděpodobnost 
otevření Cl kanálů se zvyšuje při depolarizaci buňky.

2.3 Iontové kanály řízené chemicky

Součástí proteinového komplexu iontového kanálu řízeného chemicky je receptor, spe
cifické vazebné místo s vysokou afinitou k určité chemické látce (obr. 2.3). Rozeznáváme 
různé druhy receptorů, každý typ zpravidla reaguje na jiný transmiter (přenašeč). Vazbou 
specifického transmiteru na receptor se iontové kanály aktivují. Po navázání transmi- 
teru sestava podjednotek kanálu změní klidový konformační stav v aktivovaný a tím otevře 
kanály pro ionty. Ionty procházejí ve směru svého elektrochemického gradientu, což vede 
ke změně membránového potenciálu. Při delší aktivaci dochází k desenzitizaci kanálu, 
nebo jeho blokádě jinými ionty. Desenzitizace je stav, kdy se může kanál v otevřeném 
stavu zablokovat nadbytkem vlastního transmiteru. Doba otevření kanálu se pak zkracuje, 
nebo proteinový komplex přejde do konformačního stavu, v němž je kanál nevodivý.

Obr. 2.3 Schéma fu n k c e  iontového kanálu řízeného chemicky. V klidovém stavu j e  receptorové místo 
membránového proteinu volné. Po jeho  obsazení specifickým transmiterem dojde ke konformačním zm ě
nám proteinu, a tím k otevření selektivního kanálu pro ionty. Tok iontů znamená proudovou změnu a ta 
vyvolá změnu membránového potenciálu a následné uzavření iontového kanálu.

Agonislé jsou látky schopné se vázat na stejná vazebná místa jako příslušný transmiter 
a vyvolat obdobnou reakci kanálu. Antagoniste jsou látky, které se váží na stejný recep
tor a blokují jeho funkci. Kompetitivni antagoniste jsou látky, jež se vážou na stejná
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receptorová místa jako agonisté, ale jejich vazba nevede ke změně konfigurace kanálu 
a jeho otevření. Nekompetitivní antagonisté se sice vážou na jiná místa proteinového kom
plexu, ale také snižují pravděpodobnost otevření kanálu po vazbě specifického agonistv.

Informace o vazbě přechází z receptoru na iontový kanál buď 1. bezprostředně, anebo
2. prostřednictvím G-proteinu. Tento typ chemicky řízených iontových kanálů existuje 
především ve svalové nebo neuronální postsynaptické membráně.

2.3.1 Receptory v přím é vazbě s iontovým i kanály

Acetylcholinový iontový kanál nikotinového typu (nAChR)
Tento typ kanálu nacházíme v postsynaptické membráně nervosvalového spojeni 

obratlovců -  nervosvalové ploténce -  a v nervových buňkách (obr. 2.4). Glykoproteinový 
komplex se skládáz pěti podjednotek: 2 a, p, y, 8. Vnější část a-podjednotky tvoří vlastní 
vazebné místo pro acetylcholin (ACh). Na vazebné místo se kompetitivně váže také a-bun- 
garotoxin (hadí jed), a to ireverzibilně. Nejznámějším antagonistou je d-tubokurarin. 
součást šípových jedů (kurare). Lokální anestetika (prokain, lidokain) se vážou v jeho 
ústí a kanál blokují.

stav:
zavřenv

M-vyyvA 8,5 nm

4 nm

Obr. 2.4 Motlel struktury acetylcholinového receptoru nikotinového typu (nAChR). Trojrozměrný uhra: 
Imiteinového receptoru vznikl kombinaci rtg-difrakce a elektronmikroskopických dat. Polypeptid tvoři penitnnei 
>/i tienv z podjednotek: 2 a, ji, y a 3 .A  Záznam aktivity Na* kanálu (metoda napěťového zámku): kanál uznvn ■m 
otevřený, zavřený, li Boční pohled nu nAChR s naznačeným projHem vnitřního kanálu pn> Na' ionty.

Iontové kanály ří/.ené excitačními aminokyselinami — glutamátové receptory
Aplikace excitačních aminokyselin (I,-glutamové, L-asparágové) v centrálním nervovém 

ssMómu (CNS) vyvolá depolarizaci neuronů. Vazba těchto neurotransmiterů na receptory

/ /  nm

uvnitř
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vede k otevření chemicky řízených iontových kanálů pro TMa+, K+, případně Ca?+ 
ionty. Rozeznáváme několik glutamátových receptorů. Podle agonistů je rozdělujeme na 
dvě základní skupiny: NMDA receptor lze aktivovat kyselinou N-metyl-D-asparágovou, 
a pak non-NMDA receptory, kam patří kainátové receptory, aktivovatelné kyselinou 
kainovou, a AMPA receptory, aktivované kyselinou aminopropionovou (obr. 2,5).

NMDA kanál propouští především Na+ a Ca2+ (lOx více), ale také K+ionty. Anionty 
kanálem neprocházejí. V klidu je blokovaný Mg2+ ionty, jež se vážou na negativní náboj 
uvnitř NMDA kanálu. Při opakované aktivaci, a tím silnější depolarizaci postsynaptické 
membrány se odblokují z NMDA kanálu Mg2+ ionty a kanál se otevírá.

Non-NMDA kanál propouští pouze jednomocné kationty Na+, K+. Dvojmocné kationty 
kanálem neprocházejí, ani ho neblokují.

Obr. 2.5 Schém a fu n k c e  non-N M D A  a N M D A  glutam átových iontových kanálů. Mon-MMDd 
ngonisté: kainát (KAI), glutamát quiskalát (QUÍS), (& cym ^7 -n ‘tmr-qumgxa-
Hne). NMDA agonisté: NM D A aspartát (A3P), glutamát, antagonista: APS (kyselina 2-amino-5-phoss» 
plumovalerová). Kanál j e  M óM m telný  Mg®1, ketamitiěth. a  PCP {fe tt^ tíid ín em j, pravděpodobnost 
jeho otevření zvyšuje glycin (GLY) a  snižuji Zn~' (zinečnaté ionty) a  pH.

Iontové kanály řízené inhibičními aminokyselinami -  kyselina y-aminomáselná 
((¿AHA) a glycin a jejich receptory

( .AHA a glycin jsou endogenní mediátory, které akttflljí chemicky řízené iontové kanály 
pro Cl ionty. Otevření Cl kanálů způsobí nižší depolarizaci buňky a sníží tak její 
sy naptickou aktivitu. Proto tyto neurotransmitery nazýváme inhibiční mediátory. GABA 
a glycin aktivují rozdílné receptory v postsynaptických membránách různých struktur 
nervového systému. GABA receptory nacházíme na inhibičních neuronech v CNS (postsy- 
napticky) a zakončeních primárních aferentních vláken (presynapticky) axo-axonových 
synapsí, glycinové receptory na motoneuronech v míše.

CABA. Proteinový komplex GABA receptorů tvoří tetramer 2 podjednotek a  a 2 p. 
Uvnitř kanálu existuje selektivní aniontový filtr. Účinnost GABA zvyšují benzodia- 
zepiny, které zvyšují frekvenci otevírání kanálů. Barbituráty prodlužují dobu jejich 
otevření. Podle agonistů GABA rozeznáváme více typů receptorů. (iA B A v agonisty 
jsou musei mol a bicuculin (kompetitivni, vysoce afinitní agonistů). Picrotoxin (anta
gonista) blokuje (¡AHA kanál přímo. (íABA typ je aktivovíin baklolcncm a není

K AI [C NQ XJ  
G LU
QUIS  t  ť

NMDA [A P 5]  
ASP
GLU t

A



I o n t o v í : k a n a i  ^

blokovatelný bicuculinem. GABAC typ existuje a jeho vlastnosti jsou intenzivně stu
dovány.

Glycinový receptor představuje složitý proteinový komplex (pentamer), který vytváří 
iontový kanál s aktivními místy. Propustnost pro Cl anionty je obdobná jako u (¡AHA 
kanálu. Vysoce afinitním agonistou glycinového kanálu je strychnin.

2.3.2 Aktivace receptorů kanálu je spojena s G-proteiny
G-protein je intracelulární regulační protein, který váže v klidovém stavu guano- 

zindifosfát (GDP). Po interakci s membránovým receptorem se aktivuje, uvolní GDP 
a váže přednostně guanozintrifosfát (GTP). Odtud je odvozen jeho název G-protein. Je 
to heterotrimer tvořený podjednotkami a, p a y .  Podjednotka a  má schopnost vázal 
GDP, případně GTP a určuje selektivitu komplexu. Podjednotka a  reaguje s receptorem 
a následně i s efektorem, např. s iontovým kanálem. Mezitím podjednotky p a y vytvářejí 
samostatný stabilní dimer (modulační úloha).

Iontové kanály mohou být řízené pomocí G-proteinů dvěma základními způsoby, a to 
buď 1. přímo, anebo 2. nepřímo, prostřednictvím druhých poslů. Při přímém působeni 
je otevření iontových kanálů rychlejší než prostřednictvím druhých poslů.

1. Přímé řízení iontového kanálu (obr. 2.6)
Membránový receptor je  specifický pro určitý druh mediátoru -  prvního posla. V kli

dovém stavu, když receptor není obsazen, je  G-protein vůči němu indiferentní (obr. 2.6 A ). 
Po navázání mediátoru na vazebné místo je receptor aktivován a v tomto stavu váže na 
své intracelulární části G-protein. V kontaktu s receptorem váže a-podjednotka přednostně 
GTP (dojde k výměně za GDP, obr. 2.6 B). Aktivovaná a-podjednotka se uvolní 
z komplexu G-proteinu a difunduje k efektoru, který stimuluje, v našem případě k ion
tovému kanálu, který otevírá (obr. 2.6 C). V krátké době se štěpí navázaný GTP na 
GDP, a-podjednotka se tím inaktivuje. Spojí se s dimerem P-y a vytvoří výchozí kom
plex G-proteinu. Také efektor-iontový kanál se vrací do původního stavu — inaktivuje se.

Je známo mnoho K+, Ca2+ a Na+ kanálů přímo regulovaných G-proteiny. Příkladem 
může být K+ kanál svalových buněk myokardu citlivý na ACh -  muskarinový A( 'h 
receptor. Acetylcholinem vyvolaná aktivace (otevření) Kf kanálů vede k hyperpolari/ad 
buněk, a tím ke zpomalení frekvence srdečních stahů.

C’a2+kanály, které řídí uvolňování neurotransmiterů v sympatických nervových zakon
čeních, pracují ve spojení s a-adrenergními receptory (noradrenalin).

2. Nepřímé řízení iontového kanálu prostřednictvím druhých poslů
Klektorem aktivované a-podjednotky nemusí být přímo iontový kanál, ale např. buněčné 

en/ymy nebo Ca2' ionty (druzí poslové). Tito vyvolají následné reakce, jež vedou k ovliv
nění kanálu. Pro ilustraci uvedeme některé z možných následných reakcí.

• Aktivovaná a-podjednotka se váže na adenyláícyklázu, a tím ji aktivuje. Aktivovaná 
adenylátcykláza katalyzuje vznik cAMP (druhého posla) z ATP, což vede k aktivaci pro- 
Icinkináz, především proteinkinázy A, a k následné fosforylaci transportního proteinu 
iontového kanál!', lak je signál z receptorů přenesen na kanál.

• Aktivovaná a-podjednotka aktivuje fosfolipá/.u C, jež štěpí fosfolipid fosfatidylino/i- 
toldi fosfát (l)ll\), a vznikají dva druzí poslové i nozitol tri fosfát (IP,) a diacylglyccrol (I )A( i ).
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Obr. 2.6 Schéma akce (¡-proteinu u acetylcholinového receptorů muskarinového typu (myokard). 
< volný receptor, G-protein be: interakce, uzavřený K' kanál. B ACh obsadil receptor, aktivovaný 

receptor váie G-protein (s GTP). ( aktivovaná (GTP) a-podjednotka se váie na iontový kanál a len se
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IP3 reguluje intracelulámí koncentraci Ca2+ iontů tím, že aktivuje receptor Ca2' kanálů 
v membráně endoplazmatiekého retikula, a tim způsobí uvolnění Ca2+ z nitrobuněč- 
ných zásobníků. Diacylglycerol aktivuje fosforylační enzymy (proteinkinázy C), jež kromě 
jiného fosforylují proteiny iontového kanálu buněčné membrány. Zvýšená plazmatická kon
centrace Ca21" iontů otevírá některé K+ a Cl kanály.

Dosud bylo prokázáno asi sto receptorových systémů spřazených s G-proteiny. Mimo 
výše uvedené systémy mezi ně patří i receptor pro melatonin v epifýze, regulující cirka- 
diánní rytmy.

2.4 Iontové kanály řízené napětím i chemicky

Zvláštní podskupinu iontových kanálů řízených napětím tvoří kanály spojené s recep- 
tory. Jejich stav (otevření, uzavření) určuje hodnota membránoviho potenciálu a pravdě
podobnost, že tento stav nastane, ovlivní obsazení receptoru neurotransmiterem. Například 
v membráně buněk myokardu existují Na+ a Ca2+ kanály, které se otevírají až při značné 
depolarizaci a vytvářejí plato akčního potenciálu.,

2.5 Iontové kanály řízené fyzikálními impulzy

Iontové kanály mohou být také ovtivňoványfyzikálními impulzy, tj. změnami jiných 
druhů energie, např. mechanické nebo světelné.

2.5.1 M echanicky řízené iontové kanály
Mechanicky řízené iontové kanály jsou v membránách buněk různých tkání (neu

rony, erytrocyty). Jejich spojení s prvky cytoskeletu naznačuje, že mohou regulovat 
objem buněčné cytoplazmy zvýšením koncentrace difuzibilních kationtů. Iontové 
kanály jen částečně rozlišují mezi jednomocnými kationty. Mechanické spojení 
s kanálem zajišťuje mikrofilamentum zakotvené V membráně. Napnutím membrány se 
kanál otevírá.

Tento typ kanálů bývá součástí mechanoreceptorů. Tomu nasvědčuje i hustota míkrofi- 
lament v jejich blízkosti. Mechanicky řízené iontové kanály nacházíme např. u receptoru 
vestibulárního aparátu. Při ohnutí vláskových buněk (stereocilií) se napne membrána 
a přímo mechanicky se otevírají kanály a K+ ionty proudí do buňky. Tím se zvýší 
nitro buněčná koncentrace K+ a změní se membránový potenciál receptoru.

2.5.2 Reakce iontových kanálů na světelnou energii
Jako příklad reakce iontových kanálů na světelnou energii uvádíme odpověď recep- 

torů optického systému. Absorpce světelných kvant (fotonů) vyvolá konformační změny 
molekul rodopsinu ve vnější části receptoru, a způsobí tak uzavření Na' kanálů v plaz- 
matické membráně tohoto receptoru pro světlo -  tyčinky sítnice. Buňka se hyperpolari- 
zuje, uzavírají se Ca’1 kanály v presynaptické membráně, a tak se sníží uvolňování
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transmiteru v synaptické části receptoru. Tím je  kódována informace o absorpci světel
n éh o  kvanta receptorem a může být odvedena do centra.

Studiem iontových kanálů a také receptorů s nimi spojených, jejich struktury a vlast
n o stí, se zabývá molekulární biologie. Hlubší poznání komunikace a fyziologických 
regulací na buněčné úrovni je nesmírně důležité, neboť jejich poruchy mohou být příči
nou  mnoha dosud neobjasněných chorob. Příkladem závažné receptorové nemoci je 
jeden typ diabetes mellitus.



3. Mediátory a modulátory nervového přenosu

Přenos nervového vzruchu z neuronu na neuron se děje převážně chemicky. Tento pře
nos zajišťují mediátory (neurotransmitery, neuropřenašeče, první poslové). Jsou to látky 
s relativně jednoduchou chemickou strukturou a malou molekulovou hmotností.

Mediátory jsou uskladněny v synaptických váčcích (presynapticky), ze kterých se uvolňují 
depolarizací synaptické membrány akčním potenciálem nervového vlákna. Depolarizace ner
vového zakončení otevírá napětím řízené vápníkové kanály v blízkosti synaptických váčků. 
Zvýšená koncentrace Ca2+ aktivuje v synaptickém zakončení kalmodulin (vnitřní transportér 
Ca2+a aktivátor specifických kináz) a zahajuje exocytózu, při níž dojde ke splynutí váčku 
s presynaptickou membránou a k vylití mediátoru. Po vylití do synaptické štěrbiny se mediá
tory navážou na specifické receptory umístěné na subsynaptické membráně. Receptory jsou 
spojeny s iontovým kanálem určitého typu. Typ otevíraných kanálů určuje, zda bude mít 
mediátor excitační nebo inhibiční vlastnosti. V případě excitačnísynapse se otevírají kanály 
pro kladné ionty (Na+ a Ca2+, které proudí do buňky), postsynaptická membrána se depolari- 
zuje a vzniká excitační postsynaptický potenciál (EPSP). U inhibiční synapse se otevírají 
kanály pro C f  ionty s následnou stabilizací membrány na úrovni chloridového rovnovážného 
potenciálu. Inhibiční postsynaptický potenciál (IPSP) je  na rozdíl od EPSP provázen hyper- 
polarizací postsynaptické membrány, buněčná excitabilita se snižuje nebo tlumí.

Klasický mediátor musí splňovat určitá kritéria:
1. v synapsích se musí vyskytovat v dostatečném množství;
2. neuron musí obsahovat veškerou enzymatickou výbavu potřebnou pro jeho syntézu;
3. při podráždění neuronu se musí vylít v dostatečném množství;
4. synapse musí být vybavena mechanizmem schopným rychle inaktivovat uvolněné 

mediátory a být připravena pro přenos dalšího vzruchu.

Z chemického hlediska dělíme mediátory na:
1. acetylcholin,
2. monoaminy (též biogenní aminy), kam patří katecholaminy (dopamin, noradrenalin. 

adrenalin) a indolalkylaminy (serotonin),
3. aminokyseliny (kyselina glutamová aasparágová, glycin, kyselina y-aminomásclná 

-GABA).

3.1 Acetylcholin

Acetylcholin je mediátorem nervosvalového spojení, pregangliových sympatických 
.i parasympatických vláken, postgangliových parasympatických vláken a postgangliových
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sympatických vláken ¡nervujících potní žlázy. Mnoho receptorů se nachází v mozku 
v motorické kůře, talamu a ascendentním retikulárním aktivačním systému.

Acetylcholin je syntetizován z cholinu a acetylkoenzymu A. Reakci katalyzujc enzym 
cholinacetyltransferáza, který se nachází v cytoplazmě cholinergních nervových zakon
čení. Odstranění acetylcholinu ze synapse probíhá hydrolýzou nacholin aacetát. Tato 
reakce je katalyzována enzymem acetylcholinesterázou, který je  ukotven v subsynaptické 
membráně. Cholin je zpětně transportován do synaptického zakončení, kde slouží k syn
téze nové molekuly acetylcholinu.

. I cctylcholinové receptový jsou dvojího typu: nikotinové a muskarinové. Nikotinové recep
tury (nAChR, agonistou je nikotin) lze blokovat šípovým jedem kurare. Jsou to receptoiy 
nervosvalové ploténky. Muskarinové receptový (mAChR, agonistou je muskarin) jsou řízené 
( ¡-proteinem* Lze je  blokovat atropinem a nacházejí se např. v srdeční svalovině.

3.2 Noradrenalin

Noradrenalin je mediátorem postgangliovýcli vláken sympatiku. V mozkovém kmeni 
se noradrenergní neurony vyskytují v Imtts coeruleus, další oblastí s noradrenergní aferen- 
tací je mozeček a epifýza. V CNSje vysoký obsah noradrenalinu v hypotalamu. Výchozím 
substrátem pro syntézu noradrenalinu jsou aminoky seliny fenylalanin a tyvozin. Důleži
tými mezistupni syntézy jsou L-dopa a dopamin. Inaktivaci katecholaminů uvolněných 
do synaptické štěrbiny katalyzujc enzym katechol-O-metyltransferáza (COMT). Uvol
n i ný mediátor je zpravidla zpětně resorbován do synaptického zakončení (re-uptake), 
kde může být znovu uskladněn nebo odbourán enzymem monoaminooxidázou (MAO), 
která je  lokalizována na zevním povrchu mitochondrií.

Rozlišujeme dva druhy adrenergních receptorů alfa (a p a 2) a dva druhy receptorů 
beta (ßr  ß,). a-receptory mají větší afinitu k noradrenalinu, zatímco ß-receptory se více 
\ á/ou s adrenalinem.

3.3 Dopamin

N c j d ů 1 ežitějším místem tvorby dopaminu v mozku jsou neurony substantia nigra. Nalé
záme ho proto v nigrostriatálních drahách, v nucleus caudatus a v putamen. Bohatý 
na dopamin je  i hypotalamus. Pro syntézu a odbourávání dopaminu platí totéž co pro 
noradrenalin. Byly popsány tři typy dopaminových receptorů (Dp D,, D,).

3.4 Serotonin

Serotonin (5-hydroxytryptamin, 5-HT) je syntetizován z aminokyseliny tryptofanu. 
Nejbohatší na serotonin jsou rafeální jádra v mozkovém kmeni. Odtud vedou četné
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projekční serotoninergní dráhy do hypolalamu, limbického systému a neokortexu. Mnoho 
serotonimi nalézáme v epilýze. Na míšní úrovni serotonin tlumí přenos bolesti. Je známo 
nejméně 7 typů serotoninových receptorů (5-HT, -» 5-HTJ.

3.5 Kyselina glutamová

Kyselina glutamová patří mezi excitační aminokyseliny, vyskytuje se především v mozkové 
kúře a v mozečku. Podle agonistů schopných vázat se s receptářem byly popsány kainátové. 
AMPA (aminopropionová kyselina) a NMDA (N-metyl-d-aspartát) receptoty. Označují se jako 
ionotropní. Jejich součástí jo iontový kanál, kterým vtékají Na+ nebo Ca2 a vytékají K1 ionty. 
Dalším typem je metabotropní receptor. který' prostřednictvím G-proteinů řídí metabolizmus 
druhých poslů (IP3 *  inozitoltrifosfát, DAG = diacylglycerol aCa*$. Ukončení účinku gluta- 
mátu není výsledkem enzymatického odbourání, ale zpětným vychytáním do synaptického 
zakončení. Glutamát hraje důležitou roli v procesech učení a paměti, protože aktivace NMDA 
receptorů je součástí mechanizmu dlouhodobé potenciace (LTP- tongterm potentiation).

3.6 Kyselina y-aminomáselná (GABA)

Kyselina y-aminomáselná (GABA) vzniká dekarboxylací kyseliny glutamové. Je hlav
ním představitelem inhibičních mediátorů. Způsobuje hyperpolarizaci postsynaptické 
membrány otevřením €1“ kanálů, Podílí se jak rta presynaptiekém, tak i postsynaptickém 
útlumu. GABA je mediátorem Půrky nových buněk mozečku. nachází se v bazálních gan- 
gliích a rovněž vyvolává útlum mozkové kůry. kde je  přítomna zvláště v interneuronech. 
Její tlumivý účinek zvyšují barbituráty a benzodiazepiny. Jsou známy tři typy receptorů 
(GABAa, GABAg, G A B A ^

3.7 Glycin

Cilycin je inhibičním mediátorem f  míše¥ zvláŠtS y Reftsháwových buňkách -  inter
neuronech, kde vyvolává přímou postsvnaptickou inhibici. Tu lze potlačit strychninem, 
který blokuje glycinové receptoty. Protože jde o inhibici inhibiee, jeví se účinek strych- 
ninu jako stimulační.

3.8 Histamin

I listamin se tvoří /  aminokyseliny histidinu. Histaminové synapse se nacházejí v mozku, 
především v předním a zadním laloku hypofýzy a v hypotalatnu. Kromě CNS se histaminové
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rcceptory vyskytují v žaludeční sliznici a hladké svalovině. Jsou známy tři typy recep- 
lorů (H,, H,, H3).

3.9 Peptidy

1 ’cpiidy (enkefaliny, endorfiny, substance P, cholecystokinin -  CCK, vazoaktivní intes- 
linúlní peptid -  VIP aj.) tvoří skupinu mediátorů, které se nepodílejí na nervové transmisi 
přímo, ale zesilují nebo zeslabují působení klasických mediátorů. Látky s podobnými 
vlastnostmi se označují jako neuromodulátory. Velmi často se uvolňují ze stejných 
\\ napsí jako klasické mediátory. Na rozdíl od klasických mediátorů se uvolňují v mnohem 
menším množství, avšak vzhledem k vysoké aktivitě je jejich účinek dlouhodobý.

:námka: Mediátory trávicího traktu (lokální hormony) viz kapitola 11. Fyziologie trávení a vstřebávání.
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4. Působení oxidu dusnatého v organizmu

Farmakologický účinek nitroglycerinu nebo nitroprusidu sodného byl znám před tím. 
než bylo popsáno, že je  to právě oxid dusnatý, který způsobuje relaxaci hladkého sval
stva cév, zlepšuje místní prokrvení a vyvolává pokles krevního tlaku.

4.1 Mechanizmus vzniku

Oxid dusnatý (NO) je  syntetizován ze semiesenciální aminokyseliny L-argininu enzy
mem nitric-oxid-syntázou (NOS). NOS se vyskytuje ve třech formách: dvě z nich jsou kon
stitutivní -  v určitých tkáních přítomné v neaktivní podobě, hlavně v endotelu cév (eNOS) 
a v centrálním i periferním nervovém systému (nNOS), třetí forma je  inducibilní (¡NOS) 
-je jí tvorba je indukována vnějšími podněty a vytváří se hlavně v makrofázích a v neutrofílních 
leukocytech. Konstitutivní NOS musí být aktivovány vazbou Ca2 mkalmodulin. Inducibilní 
NOS je již aktivována Ca2 a kalmodulinem. V místech, kde je zjištěna NOS, lze histoche- 
micky prokázat i diaforázu redukovaného mkotinamid-dinukleotid-fosfátu (d-NADPH). Nej- 
známějšími inhibitory tvorby NOS jsou nitro-l-arginin a metylester argininu (NAME).
V organizmu existují i endogenní mechanizmy, které odstraňují NO. Jako „odklízeč“ (sca- 
venger) NO se v organizmu uplatňuje např. hemoglobin, s nímž se NO velice aktivně váže 
za vzniku methemoglobinu, který může být redukován na deoxyhemoglobin.

4.2 Uplatnění oxidu dusnatého v řízení krevního oběhu

Endoteíiální relaxační faktor (EDRF) je  NO uvolňovaný z cévního endotelu. Určuje 
bazální cévní tonus, včetně vazodilatace jako odpovědi na hormonální a chemické reakce. 
NO-závislý vazodilatační cévní tonus je důležitý pro regulaci krevního průtoku a tlaku.

Mechanizmus účinku je vysvětlován vazbou NO s rozpustnou guanylátcyklázou (sCK ') 
ve vaskulárních buňkách hladkého svalu - to  vede ke zvýšení koncentrace cGMP a vyvolá 
vaskulární relaxaci (obr. 4.1). Inhibice tvorby NOS, a tím nedostatek NO, způsobuje, že 
jsou v převaze endoteliny, vyvolávající vazokonstrikci. Je důležité, aby při regulaci krev
ního oběhu byly vazokonstrikční a vazorelaxační mechanizmy v dynamické rovnováze. 
Relaxace cévní stěny účinkem EDRF je mohutnější v artériích než ve vénách. Na cévách 
¡nervovaných necholinergními a neadrenergními nervovými vlákny se NO zřejmě uplatňuje 
jako neurotrunsmiter, i když kritéria pro klasický transmiter nesplňuje. Není soustřeďo-
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\ iin ve váčcích a jeho činnost není spojena s buněčnou ani jadernou membránou, vysky
tuje se ve velkém množství v cytoplazmě, odkud se uvolňuje exocytózou.

Obr. 4.1 Působení N O  na hladké svalstvo cév, Aktivace mSkulámíeh efídotetavpekn‘ěůeptůrů bmdyki- 
nlncm nebo acetylcholinem zvýňí množství Ca2, v endotelti. Zvýšené množství Ca3' aktivuje NOS, která 
uvolňuje NO z L-argininu. Uvolněný NO difttnduje do hladí^h svalů iév, kde štimídiift fmpuMmu 
Kuanylátcyklázu (sGC), která působí na vznik cykltekéfiogtt&nminmwi0fbgj[átu §6Q.MP)s guantíztníri* 
josjátu (GTF% Vzestup množství cGMP v hladkých svalech cév vyvolá jejich relaxaci.

4.3 Uplatnění oxidu dusnatého v činnosti jiných systémů

Kťspirační systém: Vdechování plynné směsi obsahující nepatrné množství (0,001 %) 
N () /působí v plicích vazodilataci, zvýší prokrvení a ventilaci. Vdechování směsí 
s nepatrným množstvím NO se používá při respiračních dysfunkcích.

( .astrointestinálnl systém: NO zprostředkuje nonadrenergní dilatací žaludku, při zvýše
ném nitrožaludečním tlaku, a proto je nezbytný pro fyziologickou funkci žaludku.

llrogcnitální systém: NO je odpovědný za vazodilataci přívodných cév do corpora caver- 
nosa a erekci. Zvyšuje také prokrvení vylučovacího systému.

Imunitní systém: Při infekcích se v makrofázích a v neutrofilních leukocytech ve zvý
šeném množství tvoří z L-argíninu NO. Inhibitorem tohoto děje jsou glukokortikoidy. 
N() proniká do bakterií a nádorových buněk, váže se na mitochondriální enzymy a blokuje 
syntézu kyseliny deoxyribonukleové v jádře, a působí tak cytostaticky a cytotoxicky.

Nervový systém (předpokládaný vznik oxidu dusnatého v centrálním nervovém systé
mu na obr. 4.2): NO působí na cholinergní neurony v předním mozku, a tím se zlepšuje 
průtok krve mozkem. Zvýšení tvorby NO může proto zlepšit některá neurodegenerativní 
onemocnění (Alzheimerovu chorobu).

V cholincrgních neuronech přivádějících do mozkové kůry informace z. mezopontinní 
aktivační části retikulární formace byla rovněž prokázána NOS a produkce NO. Tato
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část retikulární formace zajišťuje bdění, a proto úroveň tvorby NO se účastní na modulaci 
spánku a bdění.

Aktivace N-metyl-D-aspartátových (NMDA) receptorů v zadních rozích míšních je 
důležitá pro manifestaci periferní termické bolesti. Blokáda produkce NO nebo inakti- 
vace rozpustné guanylátcyklázy (sGC) působí antinocicepčně.

Endogenní vznik NO a jeho účinky jsou popisovány teprve během posledních let (v roce 
1992 byl označen za molekulu roku). Znalosti o jeho dalším působení budou jistě časem 
rozšířeny.

presynaptická 
část

postsynaptická
část

Obr. 4.2 \'znik oxidu dusnatého v nervovém systému. Glutamát uvolněný z  presynaptické části púsoht 
na NMDA receptory v membráně postsynaptické části za účasti konstitutivní NOS aktivované Cw 
Ikllvovaná NOS působí na L-arginin a rozkládá je j  na oxid dusnoty a citrulin. Oxid dusnatý se vran 

:pi'i k nrvsvnaptickě části, kde aktivuje guanylátcyklázu (guan-c) a ADP-ribosyltransJerázu (ADI1 m . 
a lim zvv.ii m noiství glutamátu. Oxid dusnatý proniká i tlo okolních neuronů (N) a glie ((i).



5. Fyziologie tělních tekutin

/úkladní složkou živého organizmu je  voda. Její množství v těle závisí na věku (s věkem 
se snižuje), pohlaví a hmotnosti (tab. 5.1).

Voda má v organizmu mnoho funkcí: působí jako transportní prostředí pro živiny, elek
trolyty, hormony, krevní plyny, odpadní látky, teplo a elektrické proudy. Voda také slouží 
jako rozpouštědlo a vhodné prostředí pro chemické reakce probíhaj ící v organizmu (např. 
hydrolýza živin). Kromě toho zvihčuje a chrání sliznice a udržuje pružnost a odolnost 
kůže.

luh. 5.1 Průměrné množství celkové Ělesné vody v závislostí na věku (a pohlaví)

Procento tělesné hmotnosti tvořené vodou

Kojenec 80-85

Ditě 75

Dospělý muž (žena) 63 (53)

N e j v íce vody je  v krvi, ve svalové tkáni a v kůži. Podstatně méně vody obsahují kosti (22 %) 
a tuková tkáň (10 %). Obsah vody je  proto nízký u obézních lidí -  u nich tvoří pouze 45 % 
tělesné hmotnosti. Nejméně vody má zubní sklovína (2 %).

5.1 Rozdělení tělesné vody

Celkově se v těle dospělého 75 kg vážícího muže nachází 45 1 vody (60 % tělesné 
hmotnosti). Voda je rozdělena do dvou hlavních kompartmentů (prostorů)— intracelulár- 
ního a extracelulárního.

Intracelulární tekutina (ICT)- nitrobuněčná-tvoří 40 % tělesné hmotnosti dospělého 
muže, neboli 66 % veškeré tělesné vody. U 75 kg vážícího člověka to představuje 30 1 
vody.

Kxtracelulární tekutina (ECT) -  mimobuněčná -  tvoří 20 % celkové tělesné hmot
nosti dospělého muže (15 1 vody). Extracelulární tekutina se dále dělí na tekutinu inira- 
vazúlni (krevní plazma) a tekutinu intersticiální (tkáňový mok).
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celkový objem tělních tekutin 
( -  0 ,6  x tělesná hmotnost) 

45 I, 6 0 %  :

mimobuněčné  
tekutiny  

(1/3 tělních tekutin) 
1 5 1

vnitrobuněčně tekutin}’
(2/3 celkového množství tělních tekutin) 

301

A
buněčná membrána

3 J 5 1  plazm a (1/4 mimobuněčných 
tekutin)

i
kapilární endotelíum 

Obr. 5 .1 Distribuce tělních tekutin v různých oddílech lidského těla (u muže)

Zvláštní postavení mezi intracelulámí a  extracelulární tekutinou má transcelulárni teku
tina, kterou můžeme charakterizovat jako extracelulární tekutinu se speciálními funkcemi. 
Patří k ní: mozkomíšní (cerebrospinální) mok, nitrooční tekutina, pleurální, peritoneální 
a perikardiální tekutina, nitrokloubní (synoviální) tekutina a sekrety trávicích žláz.

Ženy mají jinou distribuci vody než muži. Voda u nich tvoří pouze 53 % tělesné hmotnosti 
intracelulámí tekutina představuje 32 % a extracelulární tekutina 21 %  hmotnosti. Nižší 

obsah vody je způsoben tukovou tkání, které je  i u neobézních žen vyšší procento než u mužů.

intersticiální 
tekutiny  

(3/4 mb. t.) 
11,251

<¡1



k MMTOI.A 5

% té lesn i hmot- 60 % tělesně hmotnosti 70 % tělesné hmotnosti
sli dospě li ženy dospělého mttZe dítěte tvoři voda

tvoři voda tvoři voda

3SM: 
medbnniSná 
tekutina

5 % plazma 
15 % vmtiobu- 
něčná tek. "f; 
40 %
mezihuněfná
tekutina

5 % plazmu 
25 %vnitrobu- 
něčná tekutina
40 % mezibttněčná 
tekutina

60
5 % plazma 
10. St&WMrňbu- 
něčná tekutina

%

Obr. 5.2 Schematické znázornění distribuce tělních tekutin u muž®* XÉÉpi dítěte (korní Mst ůbrikku), 
ii osob normální výživy a u osob obézních (dolní NM obrázku), Proeentci tělní teku tý  jmtz&okfowhíma.

5.2 Složení tělních tekutin

Objem i složení všech tčlních tekutin jso u  za normálních okolností udržovány téměř 
na konstantních hodnotách. Kromě některých dalších orgánů se na tom podílejí především 
ledviny a dýchací systém (viz kapitola 7. Acidobazická rovnováha a její udržování).

V tělních tekutinách se vyskytují elektrolyty, které rozhodují o osmotickém tlaku a pH vnitř
ního prostředí. Osmolalita JŠCTse pohybuje kolem 290*« 320 mosm/1, je jí p H v  rozmezí 
7.18 7,42. V ICT a ECT je  různé zastoupení iontů a proteinů, které jsou  ve vzájemné 
elektrochemické rovnováze (viz kapitola 1. Buněčná fyziologie).

Tub. 5.2 Koncentrace nej důležitějších iontů v extracelulární a intracelulárnítekutině

lonty Extracelulární tekutina (mmol/l) Intracelulární tekutina (mmol/l)

Na 138- 148 10

K' 4 - 5 140- 160

a 103 2 - 4

H CO f 28,3 10

Ca2' 2,25 ■ 2,75 0,0001

32 % tuk

l i .
pevné
substance

50 % 
voda
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[m m o l/lj

Obr. 5.3 Rozděleni kationtů a aniontů v různých tělesných kompartmentech, zejména v intracelulár- 
nim (IC) a extracelulárnim (EC) prostoru

Kxtracelulární tekutina (intersticiální tekutina — tkáňový mok) byla nazvána „milieu 
interieur“ Claudem Bernardem už v minulém století. O bsahuje velké m nožství iontů 
sodíku a chlóru a relativně velké množství iontů HCO~. Omývá buňky, přináší jim  roz
puštěné veškeré živiny a kyslík a odplavuje odpadní látky. Tím se výrazně podílí 
na udržování homeostázy -  stálosti vnitřního prostředí. Plazma navíc obsahuje velké 
množství bílkovin (viz kapitola 6. Krev).

Intracclulární tekutina obsahuje téměř čtyřikrát více bílkovin než krevní plazma, dále 
relativně velké množství iontů draselných a  fosfátových, ale o to méně iontů sodíku 
a chlóru. V buňkách se také vyskytuje velice málo iontů vápníku a jejich hladina je  udr
žována na nízké úrovni.

V biologických systémech řídí koncentrace látek rozpuštěných v roztoku pohyb vody 
přes membrány a velikost buňky. Ionty rozpuštěných látek totiž vytvářejí osm otický tlak, 
který ovlivňuje zásadním způsobem přestup vody přes semipermeabilnímembránu. Vyšší 
osmotický tlak vede k nasávání vody, tím se osmotický tlak zmenší, ale v daném místě se 
/větší objem tekutiny. Podobnou vlastnost mají bílkoviny: vytvářejí tlak, jem už se říká 
onko tický .  Onkotický tlak je  pododdílem tlaku osmotického.

Osmotické tlaky na membráně jsou za fyziologických podmínek v rovnováze, Rxtra- 
cclulámí tekutina je izotonická s tekutinou intracclulární.
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Obr. 5.4 Orgány, které se účastní regulace vodního hospodářství

5.3 Příjem a výdej vody

Příjem a výdej vody by měl být za normálních okolností v rovnováze.

Příjem vody
1. Voda jako nápoj. Tímto způsobem získáme mezi 1 000 -  i  500 ml vody. Někteří 

jedinci vypijí vody mnohem více, například velcí pijáci piva při konzumaci 30 piv 
denně až 15 1.

2. Příjem vody v potravě -  okolo 1000 ml, závisí na složení potravy. Například v zelenině 
je vody více.

.1. Voda vznikající při oxidačních pochodech — 300 ml/den.

Ztráty vody
1. Močí — denní diuréza představuje za normálních okolností 1 500 ml vody.
2. Kůži -  neznatelné pocení (perspiratio insensihilis). 600 -  800 ml vody denně; běž

ným pocením se ztrácí od 0 do 2 l/hod. záleží na intenzitě tělesné činnosti.
3. Plícemi při dýchání se vyloučí 400 ml vodní páry.

I
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4. Trávicím traktem -  stolicí se vyloučí 100 ml vody (při průjmovitých onemocněních 
samozřejmě více); voda se může ztrácet i zvracením.

Při nedostatečném příjmu tekutin nebo nadměrných ztrátách (pocením, zvracením, průjmy) 
může nastat dehydratace organizmu, v opačném případě vzniká hyperhydratace. 
Dehydratací jsou ohroženi především staří lidé (zhoršený přístup k vodě a snížený pocil 
žízně) a kojenci, kterým např. při obsahu 1 400 ml vody a v případě denního příjmu a výdeje 
vody kolem 700 ml stačí malá nerovnováha a nastává dehydratace.

5.4 Regulace příjmu vody

Bez vody vydrží organizmus velmi krátce, už po dvou dnech nastávají závažné poru
chy homeostázy.

Informace o tom, kolik je v organizmu vody, podávají dvě skupiny receptorů (senzorů): 
osmoreceptory (osmosenzory), které reagují na změnu osmotického tlaku, a objemové 
receptory (volumoreceptory, volumosenzory), které reagují na změnu objemu tělní 
tekutiny.

Příjem vody je  řízen hypotalamem, v němž je lokalizováno centrum žízně. Vlastní 
řízení umožňuje hormon hypojyzy -  vazopresin (v tomto případě užíváme název antidiwv 
tický hormon -  ADH). Vzniká v hypotalamu jako reakce na zvýšenou aktivitu centra pro 
žízeň, axonálním prouděním se dostává do zadního laloku hypofýzy a odtud je vylučo
ván do krve. Zajišťuje vstřebávání vody v distálním tubulu a ve sběracím kanálku ledvin. 
Druhým hormonem, který se podílí na vstřebávání vody nepřímo, je  mineralokorti- 
koid aldosteron, hormon kůry nadledvin, vyvolávající zpětnou resorpci sodíku v distálním 
ledvinovém tubulu & sběracím kanálku. Se sodíkem se pasivně vstřebává i voda. Aldoste
ron se vyplavuje jako odpověď na aktivaci angiotenzinu II  na podnět z juxtagloment- 
lárního aparátu ledvin, kde jsou uloženy senzorické buňky (volumoreceptory a buňky 
monitorující hladiny Na+ a Cl”) .

Jediným hormonem zvyšujícím vylučování vody z organizmu je atriální natriuir- 
tický faktor (ANF), který se tvoří při zvýšeném objemu cirkulující tekutiny v srdečních 
předsíních. Chrání srdce před objemovým přetížením.

5.5 Koloběh vody mezi orgány

Mezi různými orgánovými systémy existuje koloběh vody. Například trávicích šťáv se 
vyloučí denně do trávicí trubice 8 - 9  litrů, ale část se pak zpětně vstřebává v tenkém 
a tlustém střevě, takže stolicí se vyloučí pouze 100 ml vody. Ještě větší a významnější 
oběh vody je v ledvinách-glomerulámí filtrací se vytvoří 170 litrů primární moči, z toho 
se 168,5 litru vstřebá zpět do krve a do moči se vylučuje pouze 1,5 1 vody. Oběh mezi 
krvi a mo/komíšním mokem je málo významný, stejnějako výměna vody mezi krví a oční 
tekutinou.
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Obr, 5,5 Schéma řízení distribuce vody v hypotalamu a hypofýze (horní část obrázku). Je znázorněna 
/mžice hypotalamu a hypofyzy v mozku (horní část horního obrázku) a spojení hvpotalamu sc zadní 
¡'listí neurohypofýzy s produkcí vazopresínu (antídiuretíckého hormonu). Cesty působení antidiuretíc- 
krlin hormonu na vstřebávání vody a iontů (dolní část obrázku),
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5.6 Posuny v tělesné vodě při příjmu různě osmoticky aktivních 
roztoků

Příjem izotonické tekutiny, např. fyziologického roztoku (0,9% NaCl)—většina přidaného 
objemu zůstane v extracelulárních prostorách. Nezměnila se totiž koncentrace iontů ani 
osmotický tlak, a není nic, co by způsobilo pohyb tekutiny přes membrány. Toho se vyu
žívá především při rehydrataci organizmu.

Příjem hypotonické tekutiny (s nižší osmolaritou než má ECT) — voda se nasává do 
buněk a způsobuje jejich otok. Ten prodlužuje difuzní dráhu pro kyslík a nastává jeho 
nedostatek v energetickém metabolizmu. Na intracelulární otok je nejvíce citlivý mozek.

Příjem hypertonického roztoku způsobí přebytek iontů v extracelulární tekutině 
a podle Donnanovy rovnováhy začne voda přestupovat z buněk ven. Pocit žízně vzniká 
vždy, když se ztrácí intracelulární tekutina.



6. Krev

Krev je  tekutá tkáň složená z krevních elementů a plazmy. Celkový objem krve před
stavuje 4,5 až 6 litrů, což tvoří 6 až 8 % celkové tělesné hmotnosti; přitom je jí relativně 
více u mužů. Důležitý je  objemový podíl tzv, formovaných elementů (červených a bílých 
krvinek a krevních destiček) v plazmě. Podíl erytrocytů v plazmě se nazývá hematokrit 
a jeho hodnota u mužů činí 0,39 — 0,49 a u žen 0,36 — 0,46. Vyšší hodnotu najdeme 
ti novorozenců — 0,60.

Z fyzikálního hlediska je krev suspenze buněčných elementů (červené krvinky, bílé 
krvinky a krevní destičky) v krevní plazmě. Schopnost erytrocytů setrvat rozptýlené 
v plazmě {suspenzni stabilita) souvisí s měřením sedimentace krevních elementů. Další 
fyzikální vlastností krve je její viskozita -vazkost, Ta závisí na složení krve a na rychlosti, 
jakou krev teče. Při vyšší rychlosti proudu krve viskozita klesá a při vzestupu erytrocytů 
a bílkovin stoupá.

Krev, respektive plazma, je součástí mimobuničné (extracelulámí) tekutiny. Tvoří samo
statný oddíl intravazální tekutiny, tedy tekutiny protékající cévami. Od tkáňového moku 
se liší svým obsahem bílkovin.

funkce krve

Krev cirkuluje celým organizmem a plní mnoho funkcí, které můžeme shrnout takto:
1. Transportní funkce zahrnuje transport (přenos) různých látek do celého těla a mezi 

jednotlivými orgány. Transport se týká především dýchacích plynů, tj. kyslíku a oxidu 
uhličitého (O, a CO,), živin (glukózy, aminokyselin, mastných kyselin, ketolátek atd.), 
je j ich zplodin, hormonů, vitaminů a dalších látek. Krev transportuje i teplo, čímž se účastní 
na tcrmoregulaci.

2. Hoineostatická funkce. Krev se podílí na uchování svého volumu tím, že je schopna 
zastavit krvácení. Svými nárazníkovými systémy reguluje acidobazickou rovnováhu 
(izohydrie). K nárazníkovým systémům patří systémy bikarbonátový, hemoglobinový, 
fosfátový a proteinový. Tím, že krev omývá receptory a transportuje hormony a další 
látky, umožňuje činnost dalším homeostatickým mechanizmům zachování stálého objemu 
(izovolumie), stálé koncentrace iontů (izoionie) a též stálého osmotického tlaku (izo- 
osmie).

3. Obranná, imunitní funkce. Obranná funkce je zprostředkována bílými krvinkami 
(ty se účastní specifické i nespecifické imunity) a také plazmou. Z látek důležitých pro 
imunitní funkci krve v ní kolují především y-globuliny, komplement a další. K obranným 
funkcím krve řadíme i hemokoagulaci, která zamezuje šíření škodliviny vyvolávající 
zánčt.

s
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6.1 Krevní plazma

Krevní plazma je tekutou složkou krve. Její objem činí u dospělého člověka 3 -  3,5 litru, 
což je  5 % tělesné hmotnosti. Přestože stále probíhá výměna látek mezi krví a tkáněmi, je 
složení plazmy za fyziologických podmínek relativně stálé. Z 90 % je tvořena vodou, zbytek 
jsou anorganické a organické látky v ní rozpuštěné. Její osmolalita dosahuje hodnoty 
300 msom/1 a pHplazmy kolísá mezi 7,36 — 7,44.

Anorganické látky

V plazmě jsou obsaženy především různé ionty, známé jako krevní elektrolyty. Jsou důležité 
pro její objem, osmotický tlak a pH, i když tvoří jen 1 % všech látek v plazmě. Hlavními 
osmoticky aktivními ionty plazmy jsou sodný kationt a chloridový aniont. Neméně důležité 
funkce plní i ostatní ionty, např. draselné, vápenaté, hořečnaté, hydrogenuhličitanové, fosfáty 
a sulfáty, železo, měd’ ajód, jež se vyskytují ve formě volné nebo vázané nejčastěji na bílkoviny.

Organické látky
Z organických součástí plazmy je třeba jmenovat především bílkoviny, glukózu, močovinu 

a další látky. Všechny ve vodě nerozpustné látky jsou krví transportovány vázané na proteiny, 
např. lipidy.

Hladina glukózy v krvi má stálou hodnotu -  nazývá se glykémie (3,3 -  5,5 mmol/l). 
Je řízena mnoha hormony. Další významná organická látka, močovina, vzniká rozpa
dem aminokyselin hlavně v játrech a poté je vylučována ledvinami. Při zvýšeni kon
centrace některé z těchto látek se zvyšuje osmotický tlak plazmy.

IMazmatické proteiny, bílkoviny krevní plazmy
Plazmatických proteinů je  60 — 80 g/l, tj. 7 -  8 % plazmy. Bílkoviny krevní plazmy 

můžeme rozdělit elektroforeticky (obr. 6.1) nebo ultraelektroforeticky (jde o metody zalo
mené na pohybu elektricky nabitých částic ve stejnosměrném elektrickém poli). Získáme 
tak tři skupiny látek: albuminy 40 — 48 g/l, globuliny 18 — 30 g/l a fibrinogen -  3 g/l. 
Každá z těchto tří skupin má svoji specifickou funkci.

Albuminy mají nejmenší molekulovou hmotnost a jejich molekul je  nejvíce. Vytvářej í 
onkotický tlak (což je osmotický tlak bílkovin, kterým molekuly bílkovin vážou vodu) 
a udržují tak stálou hladinu plazmatické vody. Albuminy se syntetizují především v játrech. 
Za normálních podmínek se jich tam vytvoří 17 g za den. Při snížené hladině plazmatic
kých bílkovin klesá onkotický tlak, voda uniká z cév a vznikají otoky ve tkáních. To je 
patrné především při nedostatku bílkovin ve výživě. Typická jsou nafouklá bříška u pod
vyživených dětí, zejména v afrických, asijských a jihoamerických zemích.

Kromě onkotického tlaku fungují albuminy také jako přenašeči některých látek, např. 
hormonů. Na albuminovou frakci se vážou steroidní hormony a hormony štítné žlázy.

Globuliny. Můžeme je rozdělit na a, (3 a y, přičemž frakce a se dělí ještě na frakci u 
a u, a frakce (i se dělí na frakci p a frakci (3,.Globuliny mají dvojnásobnou molekulární 
hmotnost než albuminy (150 000). Jsou významné pro obranu organizmu, zvláště 
y-globuliny (imunoglobuliný), jež se tvoří B-buňkami v lymfatických uzlinách. Globuliny 
mi sobe rovněž vážou některé enzymy a hormony (např. hormony štítné žlázy - '/', a 7').
o globuliny jsou důležité pro transport tuků, u,-globuliny vážou měď a volný hemoglobin.



Obr. 6 .1 Elektroforéza bílkovin

|l-globuliny mají význam pro transport železa a tuků, zejména cholesterolu, y-globuliny 
se podílí na obraně organizmu. Denně se vytvoří 5 gramů globulinů.

Fibrinogen je plazmatická bílkovina s největší molekulou. Účastní se srážení krevní 
plazmy.

6.2 Formované krevní elementy

I ormované krevní elementy tvoří červené krvinky -  erytrocyty, bílé krvinky -  leu- 
kocyty a krevní destičky — trombocyty (obr. 6.2). Červených krvinek je u mužů 4,5 — 6 . 106 
(milionů) v 1 |ul, u žen 4 — 5,2 . 106(milionů) v 1 pl. Bílých krvinek je 4 — 10 000 v 1 pl, 
trombocytů 150 — 400 000 v I pl.

6.2 .1 Červené krvinky — erytrocyty
Červené krvinky nemají jádro, je to jediná bezjademá buňka v těle. Tvarem se podobají 

z obou stran proti sobě promáčklému míčku. Dosahují průměrné velikosti 8 x 2  fxm, 
jejich objem činí 85 — 95 pín*. Významnou vlastností membrány a skeletu erytrocytň 
je jejich schopnost deformovat se tlakem okolí, proto mohou erytrocyty dobře proudit
i v malých kapilárách. Při defektu bílkovin tvořících membránu a skelet jsou erytrocyty 
ve slezině předčasně ničeny.

K funkcím červených krvinek patří přenos kyslíku a oxidu uhličitého mezi plícemi 
a tkáněmi, té* se podílejí na udržování acidobazické rovnováhy v krvi. Červené krvinky 
v/nikají v krvetvorných tkáních a odumírají především ve slezině. Vzhledem k tomu. že

60



červené krvinky krevní destičky
(erytrocyty) (trombocyty)

bílé krvinky (leukocyty) 
agranulární leukocyty (agranulocyty)

monocyt lymfocyt

granulární leukocyty (granulocyty)

neutrofi! bazofil eozinojil

Obr. 6.2 Krevní elementy

nemají jádro ani mitochondrie, nedokážou syntetizovat nové enzymy, když se jejich základní 
enzymatická výbava funkčně vyčerpá. Proto přežívají průměrně 110 -  120 dnů.

Hemoglobin
Základní látkou pro přenos krevních plynů je hemoglobin. Hemoglobin je syntetizo 

ván v nezralých buňkách červené řady od začátku až po retikulocyt. Chemicky se skládá 
z protoporfyrinu, který váže železo (tím vzniká hem) azglobinu , cožje bílkovina. Mole 
kula hemoglobinu je tvořena čtyřmi polypeptidovými řetězci, z nichž každý váže jeden 
hem. Jednotlivé druhy hemoglobinů se liší v globinových řetězcích.

Na každý hem s dvojmocným železem se může vázat jedna molekula kyslíku. Syceni 
hemoglobinu kyslíkem závisí na jeho afinitě ke kyslíku. Taje dána jednak uspořádáním 
molekuly hemoglobinu, jednak aktuální hodnotoupHkrve. Po navázání první molekuly 
kyslíku jsou již další vazby kyslíku na hemoglobin snažší, jak ukazuje tvar clisocinčiii 
křivky hemoglobinu pro kyslík (obr. 6.3). Pro přenos kyslíku hemoglobinem je důležité, 
že stejně snadno je kyslík z. této vazby uvolňován, vazba kyslíku na hemoglobin je 
reverzibilní. Sycení hemoglobinu kyslíkem se zvyšuje úměrně stoupajícímu množství
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rozpuštěného kyslíku v plazmě (parciální tlak kyslíku) a naopak s jeho poklesem sycení 
hemoglobinu kyslíkem klesá.

parciální tlak O, [mm Hg]
Obr. ft..? Disociačnl křivka hemoglobinu

Na redukovaný hemoglobin (bez kyslíku) se váže C 0 2, ale jinam než kyslík, naamino- 
skupinu globinů -  vzniká karbaminohemoglobin -  HbCO„. Tak je  transportována asi 
čtvrtina objemu CO . Na stejné místo jako kyslík (na železo hemu) se váže oxid uhel
natý -  CO. Jeho afinita je  200 -  300x vyšší než afinita kyslíku, proto se obtížně 
/  hemoglobinu uvolňuje -  nemůže se přenášet kyslík, vzniká otrava. Vytvořený kom
plex se nazývá HbCO neboli karboxyhemoglobin. Ke vzniku HbCO dochází při otravě 
svítiplynem a výfukovými plyny. U silných kuřáků je podíl HbCO rovněž vyšší. Methe- 
mo)>l<>bin -  hemoglobin s trojmocným železem — není schopen reverzibilně vázat kys
lík. Vzniká při oxidaci hemoglobinu silnými oxidanty, zejména dusitany. Při zvýšeném 
příjmu dusitanů vodou nebo potravou může proto nastat hypoxie. Toto nebezpečí hrozí 
hlavně u novorozenců, kojenců a batolat, kteří ještě nemají plně funkční methemoglo- 
bintvdukiázy.

Sedimentace
Sedimentace je rychlost usazování eiytrocytů nesrážlivé krve v sedimentační kapiláře. Erytro- 

cyty jsou těžší než plazma, a proto v nesrážlivé stojící krvi pomalu klesají. Rychlost sedimento- 
vání erytrocytů závisí na vzájemném odpuzování erytrocytů od sebejejich shodným elektrickým 
nábojem a na vlastnostech plazmy, hlavně na vzájemném poměru jednotlivých plazmatických 
proteinů. Normální hodnoty sedimentace eiytrocytů za 1 hodinu jsou u muže 3 — 6 mm, u ženy 
8 10 mm. Sedimentaci měříme v přístroji podle Fáhraeuse a Westcrgrecna, proto ji často 
značíme FIV. Je to důležitá hodnota, která se používá v praktické medicíně. Především se 
/vysuje při všech procesech v organizmu, kdy je změněno spektrum globulinů, jako např. při 
zánětu, nádorech, nebo počet erytrocytů, např. při anémiích.
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Erytropoéza
Erytropoéza je  tvorba červených krvinek. V dospělosti probíhá v červené kostní dřeni. 

Nejvýznamnější je  dřeň obratlů, žeber a plochých kostí. Červené krvinky se tvoří jen vc 
čtvrtině veškeré krvetvorné kostní dřeně. Základem erytropoézy jsou pluripotentní kme
nové buňky, Z nich se stálým dělením přes několik mezistupňů (nejdůležitější je  normo
blast)l vytváří červené krvinky, které obsahují ještě jádro. Pak následuje relikulocyt -  ten už 
jádro nemá. Retikulocyty vyplavené do krve tvoří 0,5 -  1 % všech erytrocytů. Množství 
retikulocytů v krvi je  mírou tvorby červených krvinek — erytropoézy (obr. 6.5).

Erytropoéza je  regulována hormonem erytropoetinem, jenž se tvoří především v led
vinách a  asi z 10 % v játrech. Stimulem pro jeho zvýšenou tvorbu je  pokles parciálního 
tlaku kyslíku v krvi protékající těmito orgány (obr. 6.4). Hypoxie tedy bývá spojena se 
zvýšeným počtem erytrocytů, polyglobulií.

Pro erytropoézu je  nezbytný dostatek železa pro syntézu hernu a  dostatek biokatalyzá
torů nutných pro další funkce buněk spojené s jejich dělením. Těmito biokatalyzátory 
jsou především vitamin B12 a kyselina listová.

efektor

(

snížení červené krvinky 
I j v t v i i  mají nižší obsah 0 2

eřytropoetwogen 
(neaktivní erytropoetin)

y  červené krvinky

(Ši zvýšená erytropoéza
zvyšuje množství erytrocytů

prekurzory 
červených krvinek

hemocytoblast

% //

‘ erytropoetínový 
signál

krevní a

I je detekován v ledvině

, ledvina 
/  (senzor — integrátor)

renální
erytropoetínový
faktor

červená kostní dřeň

Ohr. rt. 4 Erytropoéza. Po snížení kyslíku v krvi uvolňují ledviny erytropoetický faktor. Ten přeměňuje 
tnaktivní erytropoetin vznikající v játrech na aktivní erytropoetin, který stimuluje produkci erytrocytů 
v červené kostní dřeni. Tím se zvyšuje erytropoéza, zvyšuje se množství červených krvinek a krev ve 
znovu nasytí kyslíkem.
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6.2.2 Bílé krvinky -  leukocyty
Bílé krvinky se dělí na dvě skupiny: granulocyty a agranulocyty. G ranulocyty ozna

čujeme jako neutrofilni, eozinofilní a bazofilni podle barvení jejich granul v cytoplazině. 
U dospělého člověka je  asi 40 -  70 % leukocytů neutrofilních, 2 -  10 % eozinofilních,
0 -  1 % bazofilních. Mezi agranulocyty patří lymfocyty a monocyty, lymfocyty tvoří 
20 -  40 %, monocyty 2 -  10 % bílých krvinek. Toto zastoupení označujeme jako dife
renciální rozpočet leukocytů.

Množství leukocytů i zastoupení v jednotlivých složkách se během ontogeneze mění, 
novorozenec má 9 - 3 0  000 leukocytů v 1 pí, dítě ve třech letech 18 000, v 7 letech 
15 000, ve 13 letech 13 000. Zvýšení leukocytů nad 10 000 v 1 pl u dospělého se 
nazývá leukocytóza, při snížení pod 3 000 v 1 pl krve hovoříme o leukopenii. Množ
ství takto změřených leukocytů v krvi představuje jen necelou polovinu leukocytů. 
Většina z nich se vyskytuje ve dřeni, v lymfatickém řečišti a lymfatických orgánech, 
nebo adherují na stěny cév.

Leukocyty se tvoří také v hematopoetickém prostředí, stejně jako erytrocyty. Všechny 
krevní buňky jsou odvozeny od kmenové totipotentní buňky. Z ní se diferencuje pluri- 
potentní buňka pro erytrocyty, granulocyty, společná pluripotentní buňka pro monocyty 
a megakaryocyty a další pluripotentní buňka pro lymfocyty.

Délka života leukocytů je různá, pohybuje se od několika hodin až po 300 dní. Leuko
cyty se účastní obrany organizmu v imunitních dějích a jejich množství v krvi a tkáních 
se mění v závislosti na aktivitě a charakteru imunitních dějů.

Neutrofilni leukocyty jsou důležitou součástí nespecifického obranného systému 
jako mikrofágy. Eozinoflly se účastní při alergických, autoimunitních a parazitárních 
onemocněních a při rekonvalescenci. Bazofilni leukocyty se rovněž účastní při aler
gických reakcích, ale také při srážení krve a při agregaci trombocytů. Jejich granula 
obsahují heparin a histamin, látky významné při srážení krve a při zánětlivých reak
cích. Z agranulocytů jsou monocyty největší krvinky s velkou fagocytárni kapacitou. 
Jsou prekurzorem tkáňových makrofágů a společně tvoří monocyto-makrofágový 
systém. Všechny leukocyty produkují cytokiny zvané interleukiny, látky důležité pro 
obranu organizmu.

Lymfocyty migrují po svém vytvoření z kostní dřeně do lymfatických orgánů a vracej í 
se lymfou zpět do krve. Jsou nositeli specifických obranných vlastností krve. Jejich 
nedostatek nazýváme lymfopenie; když se jejich počet zvětší, jde o lymfocytózu. Roz
lišujeme T-lymfocyty a B-lymfocyty (viz kapitola 8, str. 79, 80). Lymfocyty jsou jako 
jediné ze zralých krevních buněk schopny blastické transformace, tedy znovu se dělit 
(klonovat).

6.2.3 Krevní destičky -  trombocyty
Jejich počet podle způsobu stanovení v jednotlivých laboratořích kolísá mezi

1 50 -  400 000 v 1 pl. Jsou to bezjaderné částice, úlomky megakaryocytu. Na mem
bráně trombocytů je glykokalyx, a proto si ho můžeme představit jako odkvetlou pam
pelišku. Trombocyty jsou metabolicky velice aktivní, syntetizují mnoho látek. Jsou 
důležité pro zdravý růst cévního endotelu (produkují prostacyklin !,) a hlavně se účastní 
na zástavě krvácení. Neméně důležitou roli hrají i při zánětlivých reakcích.
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6.3 Zástava krvácení -  hemostáza

Na zástavě krvácení (hemostázé) se podílejí tři systémy: reakce cév, destiček a hemo
koagulace. Hemostáza probíhá velice rychle a všechny systémy účinně spolupracují. Při 
poranění reaguje céva tak, že se kontrahuje. To je vyvoláno nejprve reflexně a potom 
podpořeno serotoninem ztrombocytů. Jsou aktivovány destičky, jejich glykokalyx se 
rozpadá, uvolňují do okolí obsah svých granul a mění svůj tvar, stávají se amorfními. 
Přilnou k místu defektu a zalepí ho, vzniká primární, bílá zátka, bílý trombus. Hemo- 
koagulací vytvořená fíbrinová vlákna nakupené destičky fixují. Ve fibrinové síti jsou 
zachyceny i erytrocyty, vzniká červený trombus, definitivní zátka.

Srážení krve, hemokoagulace
Necháme-li odebranou krev ve zkumavce stát, za několik minut přestane být tekutá a ztuhne 

tak, že ze zkumavky nevyteče. V krvi proběhla hemokoagulace. Po několika hodinách se ve 
zkumavce oddělí krevní koláč od vzniklé tekutiny, kterou nazýváme sérum. Sérum je  tedy 
plazma bez některých hemokoagulačních faktorů, zejména bez fibrinogenu.

Podstatou hemokoagulace je  přem ěna rozpustné bílkoviny fibrinogenu  na neroz
pustný fibrin. Protože s touto přeměnou je  spojena zm ěna tekutosti krve, je  hemo
koagulace složitě řízena. Hemokoagulaci můžeme aktivovat dvěma cestami, vnějším 
a vnitřním systémem. Kratší, vnější systém je  vně cév a začíná aktivací tkáňového 
tromboplastinu (faktor III) napříkad kolagenem. Delší, vnitřní systém začíná akti
vací XII. (Hagemanova) faktoru  uvnitř cév, bez vylití krve do tkáně například změ
něným endotelem, nebo změnami probíhajícími ve stagnující krvi. V obou případech 
sc aktivuje mnoho dalších faktorů, jejichž výsledkem je  přem ěna protrombinu na 
trombin. Proto bývaly všechny faktory souhrnně označovány jako trombokinázy nebo 
tromboplastiny. Ve skutečnosti vznikají kaskády složitých komplexů jednotlivých 
hemokoagulačních a destičkových faktorů (fosfolipidy), vápenatých iontů a dalších 
kofaktorů. Vnější i vnitřní systémy posléze aktivují společný systém, kde vzniká 
komplex (faktor X a další látky), který aktivuje protrombin na trombin. Trombin je  
ncjdůlcžitější enzym celé hemokoagulace. Je vysoce aktivní a  úzce specifický. Odštěpí 
/  fibrinogenu jeho  koncové části a vzniklý fibrin m onom er spontánně polymerizuje, 
vytváří fibrínová vlákna. Tato reakce je  stabilizována XIII. hemokoagulačním fa k 
torem.

Účinná hemokoagulace je  ohraničena časem i místem. Proto se tu uplatňuje mnoho 
zpětných vazeb a inhibitorů, např. sám fibrin působí jako  antitrombin. Současně 
s aktivací hemokoagulace se aktivuje plazminogen na plazmin, což je  plazmatický 
llbrinolytický systém. Další přirozenou protisrážlivou látkou je  heparin ze žírných 
buněk.

I lemokoagulační faktory se tvoří v játrech, některé jsou závislé na vitaminu K. Při 
nedostatku hemokoagulačních faktorů (VIII, IX a XI) vznikají hemofilie spojené se zvýše
ným krvácením. A obdobně při zvýšené hemokoagulaci je  možno podáváním kumarinu 
anlugonisty vitaminu K snížit koagulaci (léky Pelentan, Warfarin). V mnoha komple
xech jsou důležité vápenaté ionty, proto jejich vyvázáním na citráty nebo EDTA získá
váme dekalcifikovanou plazmu, která je nesrážlivá. Tuto metodu však můžeme využít 
jen mimo organizmus.
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6.4 Krevní skupiny

Krevní skupiny byly dlouho studovány, ale definitivně určeny byly až na začátku tohoto 
století. Jedním ze dvou objevitelů krevních skupin u člověka byl profesor Jan Janský, 
pražský psychiatr, druhým vídeňský lékař Karl Landsteiner.

Krevní skupiny jsou určeny přítomností anebo nepřítomností určitých molekul na 
povrchu mebrány eiytrocytů. Rozeznáváme systém antigenů ABO, Rh a další.

6.4.1 Systém ABO
Systém ABO je  základní — rozlišujeme čtyři krevní skupiny 0, A, B, AB. Tyto skupiny 

jsou charakterizovány dvěma skutečnostmi -  přítomností antigenu na membráně erytro
cytů a protilátkami v plazmě.

Skupina 0 (H) nemá na membránách erytrocytů antigeny A a B, má antigen H. V plazmě 
jsou protilátky anti-A(a) a anti-B(|3). Jeto druhá nejčetnější krevní skupina ve střední Evropě, 
tvoří 40 % všech krevních skupin středoevropské populace.

Skupina A má genotyp AA, nebo A0, má antigen A a v plazmě přirozené protilátky 
anti-B(P). Jde o nejčetnější středoevropskou krevní skupinu (43 %).

Skupina B má genotyp BB a B0, antigen na erytrocytech je  B, protilátky v plazmě 
anti-A; je jí četnost ve střední Evropě je  12 %.

Skupina AB má antigeny na membránách erytrocytů A a B, nemá protilátky anti-A 
a anti-B v plazmě. Četnost této skupiny ve střední Evropě je  nej menší -  5 %.

Krevní skupinaje určována antigeny (aglutinogeny) A a B, které jsou chemicky tvořeny 
glykoproteiny a jsou obsaženy v erytrocytární membráně. Přirozené protilátky se vytvá
řejí až v průběhu života, a to  až po jednom roce aproti těm antigenům, které neobsahují 
vlastní červené krvinky. Důležité je, že znaky krevních skupin A a B jsou dominantně 
dědičné, může se proto podle krevních skupin určovat i genetický kód, původ a samo
zřejmě otcovství.

Určování krevních skupin se provádí odečtením aglutinace po smíchání erytrocytů tes
tované krve s testovacími séry, u nichž je  známý aglutinin (obr. 6.6).

6.4.2 Rh-systém
V erytrocytární membráně je  6 Rh-antigenů, označují se C, D, E, c, d, e. Klinický 

význam má zejména antigen Ď. Rh se antigen nazývá proto, že je  stejný jako antigeny na 
krvinkách opice Macaccus rhesus. Ve střední Evropě m á 85 % populace D-antigen. Tito 
lidé jsou označeni jako Rh-pmitimí (Rh). 15 % populace tento antigen nemá, a jsou 
tedy Rh-negativní (Rh ). Protilátky anti-D nejsou přirozené, ale jsou vytvářeny Rh oso
bami imunizací až poté, kdy se setkají s antigenem D. Nejčastěji dochází k imunizaci při 
porodu, kdy se dětské erytrocyty s D-antigeny setkají s krví matky. Obdobně je tomu po 
transfuzi inkompatibilní Rh+ krve lidem R h.

Morbus hemolyticus neonatorum, fetální erytroblastóza. Jestliže je  matka Rh a plod 
Kh‘. může při druhém těhotenství nastat Rh-inkompatibilita, která může vyústit až 
v morbus hemolyticus neonatorum (erythrohlaslosis fetalis). Většinou k této situaci při 
prvním těhotenství nedochází, protože se krev matky a plodu nemísí; 10 — 30 % placent 
jc ale patologicky změněných a pak ke styku imunitního systému matky s fetálním antigenem I)
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aglutinovaná

()l>r. 6. ti Znázorněni krevních skupin u jejich kompatibility včetně možných kombinacíu dárce a příjemci

dochází mnohem dříve a  vzniká následující situace. M atka Rh vytváří proti antigenu D 
na crytrocytech dítěte protilátky  (aglutininy), které p rostupují placentou a  způsobují 
hemolýzu erytrocytů plodu. Plod vyplavuje do řečiště nezralé erytroblasty, proto fe tální 
crvtrohUistóza. N avíc bývá poškozen bilirubinem z  lyžovaných krvinek. V  současné době 
se sleduje titr protilátek i u prvního těhotenství a  po porodu u Rh” m atek a provádí se 
anti-D protylaxe. N ejdéle do 72 hodin podáme matce anti-Dglobulin, takže u ní nenastane 
tvorba protilátek anti-D  a  další těhotenství m ůže probíhat zcela norm álně.

Krevní antigeny se používají i k  určení otcovství. Z  hlediska praktické m edicíny je  
důležité určování krevních skupin při provádění krevní transfuze.

6.5 Krevní transfuze

Krevní transfuze se řídí přesnými předpisy, které se m usí dodržovat:
I , Je nutné zajistit správný odběr a označit vzorek krve před odesláním na hematologické 

odděleni - to zajišťuje obvykle sestra za kontroly lékaře.
I ransfuznl stanice určí před transfuzí krevní skupinu pacienta příslušnými zkouškami.



K k i v

3. Transfuzní stanice pak potvrdí kom patibilitu krve dárce a příjem ce křížovou zkouš
kou, a  to dvojím  křížovým pokusem, velkým a  malým. U velkého křížového pokusu  se 
mísí krvinky dárce s plazm ou příjem ce, u malého křížového pokusu  krvinky příjem ce 
s plazm ou dárce. Provede se vyšetření na Rh-pozitivitu a  negativitu.

a) Po tom to výkonu odešle transfuzní stanice krevní konzervu na příslušné oddělení, 
kde lékař a  sestra zkontrolují krevní skupinu na konzervě a  data pacienta a  zaznam e
nají u něj tlak a  pulz.

b) N a začátku transfuze se provede biologická zkouška (biologický pokus). Pacientovi 
se podá z  krevní konzervy 10 — 20 ml krve, počká se 2 -  5 m inut, zda se neobjeví 
nežádoucí alergická (anafylaktická) reakce -  především  sérová nem oc. Tento biolo
gický pokus se m usí opakovat ješ tě  dvakrát.



7. Acidobazická rovnováha a její udržování

Složité chemické reakce, aktivita enzymů, funkce membrán, přesuny iontů a udržení 
elektrických potenciálů jsou možné pouze v roztocích, jejichž složení je  stálé. Stálostí 
rozumíme nejen koncentraci roztoků, jejich teplotu, ale i jejich reakci -  kyselost nebo 
/ásaditost. Vztahy a závislosti ovlivňující reakci tělesných tekutin popisuje acidobazická 
rovnováha.

7.1 Acidobazická rovnováha roztoků

Čistá voda obsahuje jen malé množství disociovaných molekul. Disociací vznikají kladně 
nabité ionty H+ a negativně nabité ionty OH“. Jejich množství je  vyrovnané, voda má 
neutrální reakci. Koncentrace iontů H+ v 1 litru dosahuje hodnoty 10-7. Obdobně, protože 
je aktivita obou druhů iontů vyrovnaná činí koncentrace OH’ rovněž 10 7. Součin obou 
koncentrací se nazývá disociační konstanta (Ka). Voda má tuto konstantu:

K =  10-7 x I0~7= l ( fu

Kyselina je  látka s přebytkem iontů H+, zvyšuje jejich koncentraci v roztoku. Zásada 
naopak ionty H+ přijímá, snižuje jejich množství v roztoku. Pokud v roztoku převažují 
ionty 11', říkáme, že je kyselý, při převaze iontů OH" jej označujeme jako zásaditý. Kon
centrace 11 ‘ iontů v roztoku se také označuje jako reakce roztoku. Může tedy být kyselá, 
neutrální nebo zásaditá. Pro snadnější vyjádření vzájemného poměru H+ a O H ' v roztocích 
se používá symbolu pH. Je to záporný logaritmus koncentrace vodíkových iontů v roztoku:

pH  = -log H*

Při neutrální reakci, kdy koncentrace H+ = 10~7, je  pH = - lo g  10~7 = 7. Při koncentraci
II 10 4 (značný přebytek iontů H+) je  pH = 4, při snížení H+ na 10 8 je  pH = 8.

Snížení pl I o jednu jednotku znamená desetinásobné zvětšení množství iontů H \ zvý
šení pl I o jednotku naopak představuje snížení na desetinu původní koncentrace.

Normální hodnota pH krve činí 7,35 -7,4, intracelulámí tekutina má pl 1 poněkud nižší.
Kyseliny a obdobně i zásady mohou být zcela ionizovány — označují se jako silná kyselina, 

.silná zásada (IIC1, NaOH), nebojsou ionizovány jen zčásti a pak jsou to slabé kyse
liny nebo slabé zásady.

Soli silné kyseliny a slabé zásady mají přebytek iontů H \ a vytvářejí tak kyselý roztok, 
opační} soli slabé kyseliny a silné zásady vytvářejí roztok s přebytkem iontů O H , zásaditý.
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N árazníkové systémy mají schopnost uchovávat pH roztoku i po přidání malého 
množství kyseliny nebo zásady. Běžně se pro tyto roztoky užívá názvu pufry. V orga
nizmu takto působí kyselina uhličitá s bikarbonátem, kyselina fosforečná  primární 
a sekundární, oxyhemoglobin s organickými kyselinami (octová, mléčná) a rovněž i bíl
koviny krevní plazmy.

Reakce (neboli pH) nárazníkového systému je  vyjádřena Hendersonovou-Hasselbal- 
chovou rovnicí:

, soli silné zásadypH  = pKa ■ logI0 — — ---------------
slabá kyselina

Kapacita nárazníkového systému -  schopnost udržet nezměněné pH při přebytku nebo 
nedostatku H+ iontů -  je  přímo úměrná koncentraci příslušných složek a množství roztoku.

7.2 Acidobazická rovnováha tělesných tekutin

Při obvyklém metabolizmu se v těle za 24 hodin vytvoří látkovou přeměnou asi 13 000
-  20 000 mmol H+ iontů. To je  množství, které by zcela změnilo reakci tělních tekutin 
a posunulo by ji do kyselé oblasti. Při udržování pH  tělních tekutin jsou vznikající ionty 11 
tedy neustále vázány v nárazníkových systémech (pufrech) a dále je  organizmus nepřetr
žitě odstraňuje z tělesných tekutin do okolního prostředí.

Základním mechanizmem vážícím ionty H+ v tělesných tekutinách je  reakce roz
puštěného CO (slabá kyselina uhličitá) s volným přestupem iontu H  za současné 
tvorby molekuly vody. Průběh reakce je  oboustranný a urychluje ji enzym karboan- 
hydráza:

H* + HCO;  + ! l p  #  C02

Dalším významným systémem napomáhajícím udržet stabilní pH v organizmu jtfo s-  
tátový nárazníkový systém:

ir  *  HPO?-<^n2PO-

Důležitý je  i systém bílkovinný, v němž jsou  aktivní bílkoviny krevní plazmy 
a hemoglobin:

H* + proť~ prot<n > ,

kde prot znamená bílkovinu.

VSechny tyto reakce probíhají oboustranně. Pokud přibývá iontů H ', nárazníky je 
nn sebe váží, pokud iontů H' ubývá, nárazníkové roztoky je  uvolňují a pH se téměř 
nemění. Kapacita nárazníků však není neomezená, konečný vliv na stabilitu pl I mají 
zejména ledviny a plíce, jim iž se kyselé nebo zásadité ionty vylučují do okolního 
prostředí.
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7.3 Vylučování iontů H+ do okolního prostředí

Jedním z nejdůležitějších systémů, které odstraňují ionty H+ z organizmu, jsou ledviny 
(obr. 7.1). pH moči může dosáhnout hodnoty až 4,4, což představuje 1 OOOnásobný raz
ili I v koncentraci vodíkových iontů oproti plazmě (pH = 7,4),

Mechanizmus vylučování vodíkových iontů v ledvinách spočívá na vzájemné reakci mezi 
CO,, který je obsažen v krvi ve formě disodované kyseliny uhličité (HC03_ a I f J  Záporné 
ionty (I IC O ,) jsou reabsorbovány z tubulů ledvin a vracejí se zpět do oběhu. Tvorba a ioni
zace ( přítomnosti karboanhydrázy) v tubulámích buňkách ledvin probíhá za zpětného 
vstřebávání iontu Na+ z filtrované primární moči a jeho výměnou za iont H+. Tímto pocho- 
ilem se jednak šetří ionty Na+ v těle, jednak se organizmus zbavuje přebytku kyselých iontů.

tvorba

i
H* nebo HCO3 

vylučováni

I 
I 
l
I pufrování a transport

Obr. / Souhrnné schéma tvorby, přenosu a vylučování konečných produktů metabolizmu

V ledvinových tubulechje i určité množství iontů H+ secemováno do tubulární tekutiny 
proti koncentračnímu spádu. V ledvinách je dalším důležitým pochodem vylučování iontů 
kyseliny fosforečné HP024 /H fO r  Při přetrvávající acidóze vnitřního prostředí se obje
vuje i tvorba NH4 a jeho vylučování do moči. Zvýšená acidóza plazmy umožňuje zvýšené 
vy lučování iontů H', neboť se snižuje gradient, proti kterému musí tubulární buňky led
vin aktivně přenášet ionty. Překonávání tohoto gradientu je energeticky velmi náročné.

Velmi významný podíl na odstraňování iontů II' mají plíce (obr. 7.1, 7.2). V plících 
probíhá odstraňováni CO, podle tlakového spádu. CO, má v krvi přitékající do plicních kapi- 
lár vsšší tlak. než je parciální tlak CO, v alveolárním vzduchu. Krev přenáší CO, jednak ve



A c i d o b a z i c k á  r o v n o v á h a  a  j i  j i  UDRŽOVANÍ

formě plynu rozpuštěného v krevní plazmě (10 % objemu). Zbytek CO? je vázán na 
HCO~, jehož obsah kolísá mezi 60 -  80 % objemu v arteriální a venózní krvi. Poslední 
část je  vázána na krevní bílkoviny (10 -  20 %). Při přestupu C 0 2 z krve do alveolů ubývá 
v plazmě disociované kyseliny uhličité (H++ HCO~), a tím se i pH zvyšuje.

CO,
H,0

přísun H' 

HCOl- '

pufrování z fít V® B 
v uzavřeném systému

V

přísun t f

pufrování z t f  
v otevřeném systému

l í

iHB

HCOl + ^
f a / r \

pufrování 
při CO2 navýšeném g

HB

Obr. 7.2 ř idriovánl stálé koncentrace iontů II' (pufrování) v krvi (A) při normální funkci plic (H) 
u i>H poruše plicní funkci’ (C)
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Koncentrace CO, apH krevní plazmy ovlivňují chemoreceptory (chemosenzory). Informace 
chemoreceptorů působí tlumivým nebo excitačním vlivem na dýchací centrum v prodlou- 

cné miše. Velikost ventilace spolu s intenzitou metabolizmu přímo ovlivňují parciální tlak 
>l\ nň v alveolárním prostoru, a tím i vylučování C 0 2 z organizmu. Jestliže je  tkáňová pro- 
lukcc oxidu uhličitého stejná jako jeho eliminace plícemi, nemění se pH krve a  vnitřního 
»rostředí. Zvýšeni nebo snížení ventilace při konstantní produkci C 0 2 mění pH krve charak
teristickým způsobem: při hyperventilaci vzniká respirační alkalóza, při hypoventilaci respi- 
učni acidóza. Za fyziologických podmínek jsou však tyto změny rychle korigovány aktivitou 
hemoreceptorů, centra a následně přizpůsobením velikosti alveolámí ventilace.

7.4 Klinické obrazy poruch acidobazické rovnováhy

Poruchou acidobazické rovnováhy bývá nejčastěji výchylka na kyselou stranu: acidóza.
V organizmu se zvyšuje koncentrace iontů H+ a při vyčerpání kapacity nárazníků může 

vlcsat i pH.) Pokles pH krve pod hodnotu 7,36 se označuje jako acidémie. Může provázet 
íčkteré fyziologické stavy -  nadměrnou námahu, acidifikující stravu, hladovění.

Při patologických změnách lze rozlišit acidózu:
1. Metabolickou, způsobenou:

a) zvýšeným přívodem nebo tvorbou kyselin,
b) nemožností vyloučení kyselin ztrátami hydrogenovaných karbonátů,
c) aplikací infuzí bez nárazníků.

2. Respirační, při níž klesá alveolární ventilace.

I )úvody mohou být různé (centrální, periferní s nedostatečnou funkcí plic včetně plicni 
perfuze nebo poruchou svalového a kosterního aparátu respiračního systému). CO, se 
plícemi vylučuje v menším množství, než je  metabolicky vytvářen, jeho parciální tlak 
v alveolárním vzduchu stoupá a  následně i v krvi.

Alkalózy -  posun pH v krvi na alkalickou stranu — jsou méně časté. Vzestup pH nad 
7,44 se nazývá alkaliémie nebo bazémie. Jako fyziologická odezva může provázet hyper- 
ventilaci nebo alkalizující stravu. Alkalózu při patologických stavech lze rozlišit na:
1. Metabolickou, způsobenou:

a) ztrátami silných kyselin,
b) přebytkem bází,
c) ztrátami iontů Cl (při léčbě diuretiky),
d) přesunem iontů K' do extracelulární tekutiny,
e) reakcí na náhlé odstranění déletrvající acidózy.

2, Respirační, kdy je ventilací odstraněno více CO , než vzniká metabolizmem. Příčina 
může být centrální (např. při výškové hypoxii), reflexní, při intoxikacích, při umělé 
ventilaci. Parciální tlak CO, v krvi klesá pod 40 mm Hg.

Na kompenzaci odchylky pil se obvykle účastní opačný systém než ten, který poruchu 
vyvolal. Např. metabolická acidóza je  kompenzována respirací - zvýšením alveolární 
ventilace. Kompenzační mechanizmy obvykle upraví pil směrem k normální hodnotě, 
ale úplně ho nenormali/ují.

i



8. Fyziologie imunitního systému

Imunitní systém patří spolu s nervovým a endokrinním k základním řídícím systémům 
organizmu. Tyto tři systémy se stýkají a  spolupracují na různých úrovních.

Úkolem imunitního systému je  udržování integrity a homeostázy organizmu v různých 
zátěžových situacích, především při infekci a jiných onemocněních (například při nádo
rovém bujení). Významnou roli hraje i při stárnutí.

Určitá schopnost obrany se objevuje už u prvoků (pohlcení — ingesce — mikroorganizmu 
je  předchůdcem fagocytózy). Hmyz má schopnost vytvářet různé virocidní, baktericidní 
a fungicidní látky (látky schopné zabíjet viry, bakterie a houby, které napadnou jeho orga
nizmus) a rostliny (například česnek nebo cibule) vytvářejí látky protizánětlivé, působící 
například proti plísním, čehož se bohatě využívá zejména v lidovém léčitelství.

Nejdále však v imunitě pokročili obratlovci, u kterých se všechny tyto schopnosti v různé 
míře zachovaly a přibyla specifická imunita.

Nejdůležitější schopností imunitního systému je  rozeznávání vlastního od cizího, to 
znamená poznávání antigenu.

Antigen je  komplexní molekula rozeznávaná imunokompetentními buňkami (vyzrálými 
buňkami imunity) jako cizí. Aby byla molekula poznána jako antigen, musí splňovat dvě 
podmínky:
1. musí být dostatečně velká (pokud je  příliš malá, rozezná ji organizmus jako cizí až po 

navázání na nějaký, většinou proteinový nosič; takováto cizorodá molekula se jm e
nuje hapten);

2. musí se lišit od molekul v těle (chemickým složením nebo prostorovým uspořádáním).

Jestliže látka splňuje tyto dvě podmínky, je  antigenem a vykazuje tyto vlastnosti: má 
schopnost vyvolat tvorbu protilátek (je imunogenní) a může s těmito protilátkami reago
vat (je antigenní). Antigenem jsou většinou proteiny, ale mohou jim i být i některé 
glycidy a glykoproteiny, které mají cizorodé mikroorganizmy na svém povrchu.

Organizmus je schopný se proti mikroorganizmu nesoucímu antigen bránit a používá 
k tomu různé prostředky. Ty se obecně dají rozdělit do dvou skupin: 1. prostředky nespe
cifické imunity, 2. prostředky specifické imunity.

8.1 Nespecifická imunita

Nespecifická imunita je  vrozená. Antigen je vyhodnocen jako cizí, ale není blíže spe
cifikován (určován), a je zničen nebo vyloučen z organizmu bez účasti specifických
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mechanizmů. Prostředky nespecifické imunity chrání organizmus před napadením cizo
rodým mikroorganizmem. N a daný antigen ještě neexistují paměťové buňky, organiz
mus ho zatím nemá „v záznamu“.

N especifická imunita m á několik mechanizmů. Patří k ní: kožní a slizniční bariéry, 
fagocytóza, komplement, NK buňky, interferon & zánět.

N. 1.1 Kožní a slizniční bariéry
Anatomická stavba nepoškozené kůže mechanicky brání prostupu cizorodých látek do 

tkání. Pot na kožním povrchu obsahuje mastné kyseliny a  laktát, které ničí svým nízkým 
pl I některé bakterie. O ční sliznice je  chráněna lyzozymem, který je  baktericidní (je scho
pen usmrcovat některé bakterie) a secernuje se v slzách. V ústn í du tině  je  ve slinách 
také přítomný lyzozym a navíc hlen, jenž  nedovolí bakteriím přilnout (adherovat) na 
stěnu ústní dutiny. Ž aludek  tvoří další bariéru: hlen zabraňuje přilnutí a velice nízképH, 
udržované sekrecí vysoce koncentrované HC1 do žaludeční šťávy, některé mikroorganizmy 
/ničí. V resp iračn ím  systém u je  cizorodý materiál obalen hlenem, řasinkami odsunut 
na povrch a vykašlán nebo vysmrkán.

8.1.2 Fagocytóza
Fagocytóza je  děj, při němž je  cizorodý materiál pohlcován specializovanými buňkami: 

mikrofágy a makrofágy.
Mikrofágy jsou fagocyty (buňky schopné fagocytózy), které se vyvíjejí z polymorfo- 

nukleárních (neutrofilních) granulocytů. Jako zralé buňky kolují v krvi a zbavují ji bak
terií a virů. pokud se tam vyskytnou. Jestliže někde v těle dojde k zánětu, prolnou v jeho 
blízkosti cévní stěnou (protáhnou se póry v bazální membráně — diapedéza) a améboid- 
nim pohybem pronikají tkání ve směru zánětu. Tomuto pohybu, jenž se řídí koncentračním 
gradientem látek (mediátorů zánětu -  cytokinů), se říká chemotaxe (pohyb za určitým 
chemicky definovaným cílem). Mikrofágy mohou okamžitě po vstupu do tkáně intenzivně 
lagocytovat. Pohybují se poměrně čile a antigen rozeznávají nespecificky. Díky inten
zivnímu metabolizmu mají velice krátkou dobu života: hynou během čtyř až šesti dní.

Makrofágy vznikají z monocytů, které vystupují z krve do tkání a  přeměňují se na imu- 
nokompetentní buňky (buňky zralé a schopné funkce v imunitních dějích). Monocyty v krvi 
jsou nezralé buňky mající jen omezenou schopnost bojovat s infekčními činiteli. Jakmile 
se dostanou do tkáně, zvětší se jejich objem až pětkrát a v jejich cytoplazmě vznikne velké 
množství lyzozomů. Od této chvíle jsou makrofágy velice aktivními imunitními buňkami.

M akrofágy mohou být buď fixní (stabilně usazené v některé tkáni: např. v já trech
Kupferovy buňky, v plicích — alveolámí makrofágy, v kůži — buňky Langerhansovy), 

nebo mohou volně cestovat tkáněmi a občas prostupovat do lymfatických uzlin. Makrofágy 
mají tedy také schopnost pohybu, jsou schopné chemotaxe, fagocytují a degradují fagocy- 
tované částice a navíc vydávají působky (cytokiny, „tnediátory“ zánětu), které se podílejí 
na aktivaci imunitního systému a řízení zánětu. Kromě toho makrofágy dovedou prezento
vat na svém povrchu cizorodý antigen, a tím dále aktivovat imunitní děje, a to i specifické. 
Makrofágy se pro tyto schopnosti řadí mezi regulační buňky imunitního systému.

Fagocytóza (obr. 8.1) má několik fází:
I. Migracc: fág se pohybuje směrem k cizorodému materiálu (ať už spontánně, nebo 

chemotakticky).
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2. Adheze: cytoplazmatická membrána fága přilne k cizorodému materiálu. Buď se lak 
děje spontánně, nebo na  chemický podnět, takzvanou opsonizací. Opsonizace je 
jinak  řečeno „ochucení“ : opsonin se naváže na cizorodý materiál a vzbudí tak zájem 
fága. Jako opsoniny mohou fungovat některé složky komplementu nebo některé pro
tilátky (viz níže).

3. Ingesce: pohlcení. Membrána fága se nejdříve kolem adherovaného materiálu vchli- 
puje a nakonec se uzavře. Tak vznikne fagozom.

4. Degradace (destrukce): zničení nebo usmrcení pohlcené tkáně. Fagozom se spojí 
s lyzozomem a  vznikne fagolyzozom. Po pohlcení bakterií jsou mikrofágy i makrofágy 
schopné tyto bakterie (před rozložením na částice) usmrtit baktericidními působky. 
To je  velice důležité, protože některé bakterie se dokážou díky svému obalu, nebo 
dokonce svými produkty rozložení bránit. Baktericidně působícími látkami jsou v r 
šinou oxidační a  peroxidační činidla (hydroxylové ionty, peroxid vodíku nebo myelo- 
peroxidáza), vznikající působením enzymů přítomných v membráně fagozomu, nebo 
spojením se speciální organelou — peroxyzomem.
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Obr. 8.1 Fagocytóza. Buňka schopná fagocytózy (mikrofág nebo makrofág) se pohybuje směrem k částici 
(A -  migrace), která má být fagocytována. Přilne k ní (B — adheze) a začne vchlipovat svůj povrch 
(C,D — ingesce). Výběžky fagocytující buňky se spojí a vytvoří tak dutinu obsahující fagocytovanou 
částici -  fagozom (E). Fagozom se poté spojí s lyzozomem, který je buněčnou organelou a obsahu je 
látky schopné degradovatfagocytovaný materiál. Vznikne fagolyzozom, v němž sefagocyt ováná čáxtii •< ■ 
rozloží (destrukce).

Mikrofág může fagocytovat 5 až 20 bakterií před tím, než přestane být aktivním a zahyne. 
M akrofágy jsou  výrazně schopnějšími fagocyty, mohou zničit až 100 bakterií. Proti mik- 
rofágům jsou  schopny pozřít daleko větší částice, například celé erytrocyty nebo mala- 
rické parazity. Makrofágy dokážou také pozřené částice vyloučit procesem podobným 
obrácené fagocytóze, a mohou proto přežívat dlouhé měsíce.

8.1.3 Komplement
Komplement je  soubor 20 bílkovin přítomných v inaktivní podobě (ve formě prekur- 

zorů) v plazmě. Nejdůležitější z nich jsou nazývány C ] až C9. Tyto bílkoviny se při zánětu 
dostanou s plazmou do tkáně, kde pak mohou být aktivovány.

Aktivace může probíhat klasickou cestou. Komplex antigen -  protilátka nastartuje kas
kádu reakcí (podobně jako při hemokoagulaci) a výsledkem je  cytolytický komplex enzymů, 
schopný zničit cizorodou buňku. Jednotlivé aktivované složky komplementu mají i vlastni 
účinky. Jsou například schopné opsonizovat (ochucovat) cizorodý materiál, jiné mohou 
neutralizovat viry, fragment C, má chemotaktický účinek a některé mezistupně aktivuji 
mastocyty (žirné buňky) nebo bazofily.



I )ruhá možnost aktivace komplementu je  alternativní cestou. Komplement je aktivo
ván velkými polysacharidovými molekulami přítomnými v membráně mikroorganizmu, 
bez přítomnosti komplexu antigen -  protilátka. Tato alternativní cesta je jednou z prvních 
obranných linií při napadení organizmu.

8.1.4 NK buňky
NK buňky (natural killer cells) -  česky nazývané přirození zabíječi. Tyto buňky byly 

původně řazeny do T-lymfocytárního (tedy specifického) systému. Dnes se má za to, že 
je to samostatná skupina buněk, schopná bez předchozího setkání s antigenem zničit 
antigenně odlišné buňky. Jejich hlavní funkcí je  ochrana organizmu před „zakázanými 
klony“ vlastních buněk. Je to jakoby vnitřní pořádková stráž proti rakovinnému bujení 
a dalším patologickým procesům.

8.1.5 Interferon
Interferonje látka, která vzniká v buňce jako reakce na napadení (většinou virem). Interfe

ron může vznikat buď přímo v napadené buňce (klasický interferon), nebo v aktivovaných buň
kách retikuloendotelového systému (RES). Interferon se naváže na membránu napadené buňky 
¡1 stimuluje vznik proteinů, které obsadí ribozomy a nedovolí replikaci virové RNA.

8.1.6 Zánět
Zánět je označován jako obranná reakce, na které se podílejí nespecifické složky imunity. 

Vzniká po vniknutí cizorodého materiálu (infekčního i neinfekčního původu) do tkáně, po 
poškození traumatem, teplotou nebo chemickou látkou. Je to sled cévních, humorálních 
;i buněčných patoíyziologických změn majících za úkol nedovolit šíření infekčního mate
riálu v organizmu a postupně ho zničit. Jde o komplexní reakci, které se účastní různé 
buňky (makrofágy, mikrofágy, mastocyty) a mediátory zánětu (histamin, serotonin, bra- 
<l> kinin). Jeho průběh je odlišný podle toho, kde a jaké faktory jej vyvolaly. Po poškození 
tkáně se vyplaví substance, jež aktivují fixní makrofágy (1. linie obrany), rozšiřují cévy 
.i zvyšují lokální prokrvení a permeabilitu cévní stěny. Do tkání se tak dostane tekutina 
s množstvím fibrinogenu ajiných bílkovin krevní plazmy, které se ve tkáni vysrážejí a vytvoří 
val proti šíření zánětu. Do intersticia také vstupuje velké množství granulocytů amonocytů. 
Poškozená tkáň vydává různé produkty a přitahuje stále větší množství neutrofilů (mikro- 
1'ágů), způsobuje neutrofilii v krvi a zvyšuje tvorbu neutrofilních leukocytů v kostní dřeni. 
Asi po osmi hodinách trvání zánětu dozrají monocyty v makrofágy a účastní se fagocytózy

buď infekčního materiálu, nebo tkáně poškozené zánětem. Aktivované makrofágy kromě 
toho uvolňují důležité mediátory, např. tumor nekrotizující faktor (TNF), interleukin 1 (IL1) 
atd., které dále regulují průběh zánětu.

S.2 Prostředky specifické imunity

Specifická imunita je imunita získaná během života při neustálém setkávání s antigeny. 
Je extrémně účinná, protože používá specifické prostředky (např. protilátku vyvinutou 
proti konkrétnímu antigenu). Při prvním setkáni s antigenem se organizmus imunizuje
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-  vytváří si paměťové buňky proti danému antigenu -  a při novém setkání s tímto antige- 
nem vyburcují tyto buňky specifickou imunitu tak, že velice rychle a účinně zabrání 
novému vzniku onemocnění. Předpokladem existence specifické imunity je schopnost 
konkrétně rozeznávat antigeny.

Získaná imunita je  funkcí lymfocytů. Lymfocyty jsou uloženy hlavně v lymfa- 
tických uzlinách nebo ve specializovaných tkáních -  např. ve slezině, subm ukó/e 
gastrointestinálního traktu, lymfoidní tkáni v krku a faryngu (mandle a adenoidni 
vegetace) a v kostní dřeni. Lidé, kteří se narodí bez lymfocytů nebo jejichž lymfocyty 
byly zničeny zářením, nemají specifickou imunitu a většinou záhy podlehnou 
infekci.

Specifická imunita má dvě podoby: humorální a buněčnou.

8.2.1 Humorální imunita
Humorální imunita je zprostředkovaná protilátkami, které jsou uvolňovány z aktivova

ných B-lymfocytů.
B-Iymfocyty vznikají v kostní dřeni. B-lymfocyty se jmenují proto, že u ptáků se dife

rencují v bursa Fabricii. U člověka nebyl objeven orgán podobný Fabriciově burse, ale 
předpokládá se* že B-lymfocyty dozrávají v lymfatických tkáních stěny střev (v Peycro- 
vých plácích nebo v apendixu). B-lymfocyt se po aktivaci antigenem přeměňuje na plazma- 
tickou buňku neboli plazmocyt (blastická transformace). Plazmocyt je  imunokompetentní 
buňka schopná vytvářet protilátky. Jedna plazmatická buňka tvoří jeden druh protilátek. 
Výjimkou je tvorba IgM a IgG jednou buňkou.

Protilátky
Protilátky jsou bílkoviny typu imunoglobulinů, skládající se z těžkých (vždy stejných) 

a lehkých řetězců (různých u různých typů imunoglobulinů). Protilátky působí dvěma roz
ličnými mechanizmy: přímým účinkem na infekční agens (způsobují aglutinaci -  shluko
vání, precip itad-vypadávání žroztoku, neutralizaci nebo lýzu), nebo aktivací komplementu.

Typy protilátek
IgG (protilátky typu G, imunoglobuliny G)
V krvi mají poměrně vysokou hladinu (13 g/l), po vzniku zánětu jejich množství roste 

a jsou mimo jiné příčinou zvyšující se sedimentace. IgG pronikají placentou z matky do 
plodu a vyskytují se v mateřském mléce. Odpovídají za humorální specifické reakce 
a mají schopnost opsonizovat částice určené k fagocytóze.

IgM
Jejích hladina v krvi dosahuje hodnoty 1,9 g/l. Jsou to přirozené protilátky proti mnoha 

mikroorganizmům, které vznikají při primární imunitní odpovědi jako ještě ne zcela spe
cifické. Tvoří se také jako první protilátky u novorozence přibližně v půl roce věku. l)o 
této doby by měl být novorozenec chráněn protilátkami obsaženými v mateřském mléce,

IgA
Protilátkám typu IgA se také říká sekrečníprotilátky. Vyskytují se ve slinách, slzách 

¡i na slíznicích. Zabraňují adhezi (přilnutí) bakterií na slizníci a neutralizují viry a bakte
riální toxiny.
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IgD
V těle se vyskytují v poměrně malém množství, o jejich antigenní aktivitě se zatím ví 

málo. Koncentrace IgD se zvyšuje například u lepry.

IjjE
V těle se vyskytují v malé koncentraci, výjim ku tvoří alergici, kteří m ají poměrně

\ sokou hladinu. Zodpovídají za reakce přecitlivělosti (alergické reakce).

N.2.2 Buněčná imunita

Buněčná imunita je  zprostředkovaná T-lymfocyty (na thymu závislými). T-lymfocyty 
\ /nikají podobně jako B-lymfocyty v kostní dřeni, ale pak vcestovávají do kůiy a dřeně 
Ihymu. kde vyzrávají. V thymu se T-lymfocyty „školí“ k rozeznávání vlastních antigenů 
,1 k ničení antigenů, které jako vlastní nepoznají. Procházejí zde několika přísnými testy, 
bohem nichž je  většina zničena jako nevyhovující. Vybrané funkčně zdatné a vlastní buňky 
iniciující T-lymfocyty jsou propuštěny do krve. Tyto buňky, které v náročném testování 
uspěly, jsou na povrchu opatřeny detekčními znaky, podle nichž se rozlišují skupiny 
s různými funkčními vlastnostmi: buňky cytotoxické, pomocné a supresorické.

( ytotoxické buňky jsou útočné buňky schopné přilnout na buňku s cizími antigeny (na 
bakterii nebo na vlastní buňku s pozměněnými antigeny v důsledku napadení virem nebo 
\ důsledku nádorové mutace), porušit její membránu a vpustit do ní cytolytické produkty, 
které ji zničí. Význam mají hlavně při destrukci virem napadených buněk, rakovinných buněk 
;i uplatňují se i při odhojování transplantátů. Dalším vyzráváním cytotoxických buněk vzni
kají paměťové buňky (memoty cells), které přežívají až několik desítek let a po napadení 
tímtéž patogenem velice energicky aktivují vznik specifických cytotoxických buněk.

Pomocné buňky (helper cells) se sice nazývají pomocné, ale dnes se už ví, že mediá- 
tory, jež  vylučují, regulují celou imunitu. Stimulují například proliferaci (množení) cyto- 
loxických i supresorických buněk, stimulují diferenciaci a vyzrávání B-lymfocytů, aktivují 
mnkrofágy a zpětnou vazbou ovlivňují svoji vlastní činnost.

Supresorické buňky. Hlavní funkcí tohoto typu T-lymfocytů je  ukončit imunitní reakce 
|xi eliminaci patogenu. Bez jejich přítomnosti by mohly aktivované imunokompetentní buňky 
poškodit vlastní tkáně. T -supresorickým i buňkami je  snížena až utlum ena aktivita 
lymfocytů T i B.

8.3 Řízení imunity

Většina složek imunity spolupracuje s jiným i složkami, ať už nespecifické, nebo spe
cifické humorální i buněčné imunity. Příkladů spolupráce bychom našli mnoho: kom
plex antigen protilátka (specifická imunita) aktivuje komplement (nespecifická imunita): 
protilátky (specifická imunita) často působí jako opsoniny pro různé buňky: makro tágy 
(nespecifická imunita) nebo cytotoxické buňky (specifická imunita) atd.

Dii se tedy říci, ?.c imunita působí jako jeden celek a rozdělení je  důležité jen  pro 
didaktické účely. Důkazem je  i to, že je  imunita jako jeden celek řízena:
I . genetickými vlivy,
? :fH'lnoii vazbou mezi jednotlivými složkami (viz obr. 8.2);

10
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3. regulací na úrovni metabolických procesů (například zvýšení teploty — horečka zvyšuje 
m etabolizm us, ale hlavně zrychluje proliferaci im unokom petentních buněk, zvy
šuje tvorbu protilátek a zrychluje pohyb leukocytů);

4. neurohumorálními vlivy: imunitu snižují např. kortikoidy, stejně tak stres (aktivací 
především sympatiku).

antigen

Obr. S.2 Řízení imunity. Rozhodující úlohu v řízení imunity mají makrofágy a pomocné T-lymfocyty 
I helper cells). Po zpracování antigenního materiálu makrofágem je  makrofág schopen vyvěsit cizorodý 
antigen na svůj povrch (tzv. prezentuje antigen). Tento antigen na povrchu makrofága současně s jelio 
určujícími antigeny v systému MHC = Main Histocompatibility Complex (HLA = Human lymphocytic 
Intigens) aktivuje pomocné T-lymfocyty, které vytvářejí lymfokiny, jimiž napomáhají aktivaci cytotoxic 

kveh a siipresorických T-lymfoeytů a napomáhají také proliferaci a diferenciaci B-lymfocytů. I.ymjokinv 
-pitné aktivuji makrofágy ¡pomocné T-lymfocyty. Aktivovaný makrofág vytváří také interleukin I. lym- 
lokni, který mimo jiné tlále aktivuje pomocné T-lymfocyty.

XI
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S.4 Využití imunity: imunizace

( )rganizmus se po setkání i  antigenem nebo proděláním nemoci stává proti danému 
patogenii odolnějším a příště se brání aktivněji a efektivněji. Toto zvyšování odolnosti 
organizmu se může dít přirozenou cestou — proděláním nem ocí (přirozená imunizace), 
nebo uměle — očkováním (umělá imunizace). Očkování můžeme dále rozdělit podle 
typu látky, kterou podáváme, na pasivní a  aktivní imunizaci.

Pasivní imunizace se navozuje podáním protilátek (specifických imunoglobulinů typu G). 
Výhodou je  okamžitá reakce s antigencm, ale nevýhodou je  omezená délka ochrany 
očkovaného. Neaktivuje se totiž vlastní imunitní systém, nevznikají paměťové buňky 
a po spotřebování imunoglobulinu je  očkovaný nadále bez ochrany. Pasivní imunizace 
se využívá v inkubační době, některých onemocnění u lidí, kteří jsou  v kontaktu s pacien
tem (např. infekční žloutenka), nebo po uštknutí hadem.

A ktivní im unizace ag§ provádí podáním  antigenního m ateriálu  (m rtvé nebo o sla 
bené viry, bakterie či toxiny). který stim uluje vlastní im unitu pacienta. Přeočkování 
dále aktivuje im unitní systém , vznikají pam ěťové buňky a d louhodobá im unita. 
V ýhodou aktivní im unizace je  tedy dlouhodobá odolnost organizm u a  okam žitá 
reakce celého systém u na opakované setkán í s antigenem . N evýhodou je  nutnost 
aktivně im unizovat d louho  před setkáním  s daným  antigenem . P oužívá  se  n ap ří
klad při očkování proti neštovicím , zarděnkám , černém u kašli, tuberku lóze  atd. 
Im unizace většinou přetrvává celý živo t, v některých případech j e  třeb a  přeočko- 
vávat (tetanus).

8.5 Poruchy imunity

Alergie
Alergie je  přehnaná, neúměrná reakce imunitního systému na běžný zevní podnět.
Alergická reakce u zdravého (nealergického) člověka -tzv . reakce opožděného typu. 

1'ento typ reakce se objevuje jako kožní erupce po některých opakovaně používaných 
chemikáliích (hlavně v domácnosti) nebo kosmetických přípravcích. Je způsoben akti
vovanými T-lymfocyty a  ne protilátkami.

Alergická reakce u alergické osoby. V tomto případě jde o atopickou alergii, protože je 
/působena neobvyklou reakcí im unitního systému. Sklon k alergii je  geneticky daný 
a je charakterizovaný přítom ností velkého m nožství im unoglobulinu E v krvi. Imu- 
noglobuliny E m ají velkou afinitu  khazo filům  a m astocytům . Jediný m astocyt na 
sebe m ůže vázat tisíce IgE m olekul, a jes tliže  se na několik z těchto IgE naváže 
alergen (antigen), dojde k okam žité reakci. M astocyty a bazofily vyplaví množství 
látek: histam in, serotonin, heparin, proteázy a jiné  látky aktivující neutrofily nebo 
destičky. Rozšíří se cévy, zvyšuje se perm eabilita kapilár a stahují se hladké svaly. 
Podle tkáně, v níž k reakci došlo, může nastat různý typ alergické reakce: anafylaxe, 
kopřivka, senná rýma, astma.

X
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AIDS (Acquired Immunideficiency Syndrome -- syndrom získané imunodeficience) je 
infekční onemocnění imunitního systému. Je způsobeno retrovirem HIV (hum an immu
nodeficiency virus), který selektivní napadá a ničí buňky imunitního systému. První pří
pad byl popsán v  roce 1981 a od té doby bylo toto onemocnění diagnostikováno po celém 
světě. Přenos je  možný buď  pohlavním stykem, krví, nebo při porodu. HIV napadá v těle 
především T4-lymfocyty (pomocné lymfocyty) a makrofágy. V krvi se naváže na vybrané 
specifické antigeny. poté vstoupí dovnitř buňky a pomocí reverzní transkriptázy přepíše 
svoji RNA do DNA buňky. Buňka pomocného lymfocytu je  ústřední buňkou v řízeni 
imunitních pochodů v těle. Rozpoznává cizí antigeny, pomáhá aktivovat tvorbu protiIá- 
tek v B-lymfocytech a pomáhá aktivovat cytotoxícké lymfocyty a MK buňky. Jejím vyřa
zením je  poškozena celá im unita Virus pak přechází do latentního stadia, ve kterém 
vytrvá až několik let. Během této doby m ůže b ý t pacient bez příznaků (asymptomatický) 
a infekce může být prokázána jen  sérologicky, důkazem protilátek proti virovým antige- 
nům. Tyto protilátky jsou detekovatelné za I až 3 měsíce po infikování, ale nejsou schopné 
organizmus proti infekci ochrán it

Po napadení HIV se u některých pacientů vyvine syndrom podobný mononukleóze, 
provázený horečkou, svalovým i bolestm i, artralgiemi (bolestmi kloubů^ zvracením, 
bolestmi hlavy a bolestmi v krku. Akutní fáze je  pak vystřídána fází latentní, během níž 
je  pacient několik let bez příznaků. Pak se začne rozvíjet fáze lym fadenopatie se 
zvětšenými uzlinami, teplotou a únavou. Poslední stadium začíná náhle prudkými horeč
natými infekčními stavy, způsobenými oportunními (původně neškodnými) infekčními 
agens. Onemocnění končí zpravidla smrtí.

A utoim unitn í (autoagresivní) onem ocnění
Autoimunitní onemocnění jsou onemocnění, při kterých je  poškozena schopnost imu

nitního systému rozeznávat vlastní buňky od cizích; tím dochází k poškození vlastních 
tkání. Mezi předpokládané mechanizmy vzniku těchto onemocnění patří genetická pre
dispozice, interakce s chemickými, fyzikálními (záření) nebo biologickými (viry)jevy, které 
spouštějí imunitní odpověď i na vlastní antigeny.

Příklady autoimunitních onemocnění: imunokomplexová glomerulonefritida, inzulín 
dependentní diabetes mellitus, myasthenia gravis, revm atické horečka, lupus erythema- 
todes, Hashimotova thyreoiditis a další,



9. Fyziologie dýchání

Pro zachování integrity organizmu je nutný trvalý přísun energie. Bnergie se v organizmu 
/iskává biologickou oxidací, pro kterou je nezbytný stálý přísun kyslíku do tkání. A právě 
obohacování krve kyslíkem a odevzdávání oxidu uhličitého je základní funkcí dýchacího 
systému. Plynová výměna probíhá v plicích na alveolokapilární membráně. Dobrá funkce 
respiračního systému je pro život nezbytná (zastavení oxygenace mozkové tkáně způsobí 
smrt v několika minutách). Respiraění systém je však jediným pro život nezbytným sys
témem, jehož funkci lze ovládat i vůlí.

Pro správnou funkci dýchání jako celku je nutná souhra několika dějů:
Ventilace — výměna vzduchu mezi plícemi a zevním prostředím.
Distribuce — vedení vzduchu systémem dýchacích cest až k plicním alveolům. 
Difúze -  přenos kyslíku a oxidu uhličitého přes alveolární membránu.
Perfuze (plicní cirkulace) — specificky uzpůsobený systém průtoku krevními cévami 
pro přenos plynů (kyslíku a oxidu uhličitého).

Biologické oxidace probíhají v periferních tkáních, a pro získávání energie je tedy 
navíc nutný:

Transport plynů krví -  fyzikální a chemické děje umožňující přenos kyslíku a oxidu 
uhličitého krví. Buněčné dýchání jako využití kyslíku pro biologickou oxidaci v peri
ferních tkáních.
Regulace dýchání — je řídící složkou respirace.
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9.1 Ventilace

Ventilace umožňuje výměnu vzduchu mezi zevním prostředím a alveolárním vzdu
chem. Při klidovém dýchání se u dospělého muže dostává při každém inspiriu do plic 
500 ml vzduchu. Je to dechový objem (tidal volume) -  značený Vr  Celý tento objem 
však k výměně na alveolokapilární membráně není využit. Část plynu zůstává v prostoru 
dýchacích cest, kde nejsou žádné alveoly (tj. tracheo-bronchiální strom až po respirační 
bronchioly), v nezměněné podobě. Tento prostor, jehož objem je 150 ml, nazýváme ana
tomický mrtvý prostor (dead spacc -  VD).

Další část vzduchu, která se neuplatní při plynové výměně, je  objem prostoru představo
vaný ventilovanými alveoly, jež nejsou dostatečně zásobeny krví -  ani zde tedy nemůže 
probíhat přenos plynů. Tento prostor se nazývá funkční (fyziologický) mrtvý prostor 
a bývá výrazně zvýšen za některých patologických stavů postihujících plicní perfuzi (plicní 
embolie), což vede k narušení poměru ventilace/perfuze. Tento poměr se počítá z hodnoty 
minutové ventilace a hodnoty minutového (krevního) objemu a činí normálně 1,0.

K posouzení ventilace slouží měření některých plicních kapacit a statických a dynamic
kých plicních objemů metodou spirometrie. Původní spirometry pracovaly na principu dvou 
válců z lehkého materiálu zasunutých do sebe, kdy vzduch vydechnutý ústy vyšetřovanou 
osobou (při uzavřeném nosním průduchu) vysunoval příslušný válec. Zapisovací zařízení 
umožnilo odečtení měřeného plicního objemu. Současné spirometiy běžně měří jak objemové, 
tak průtokové změny při požadovaných dechových manévrech. Nej běžnějším záznamem 
změn plicních kapacit a objemů je spimgram (křivka objem —čas) (obr. 9.2). Velice rozšířená je 
rovněž křivka průtok -  objem (flow — volume curve, FVc) (obr. 9.3), která využívá 
možnosti současného měření a záznamu obou veličin. Tímto způsobem lze měřit:

1. Statické plicní objemy
V.r = dechový objem (TV, tidal volume) -  objem rovnající se velikosti nádechu a výdechu 
při klidovém dýchání. Většinou se měří z polohy klidového exspiria (tj. polohy funkční 
reziduální kapacity, FRC), u dospělého muže dosahuje hodnoty 500 ml.
IRV = inspirační rezervní objem -  maximální objem, který může být ještě vdech
nut po klidovém inspiriu (2 500 ml).
ERV = exspirační rezervní objem -  maximální objem, jenž může být ještě vydech
nut po klidovém výdechu (1 500 ml).
RV = reziduální objem — objem, který v plicích zůstane po maximálním výdechu 
(1 500 ml).

2. Statické plicní kapacity
VC = vitální kapacita (4 500 ml) -ob jem  vydechnutý s maximálním úsilím po před
chozím maximálním nádechu. VC je součtem VT+ IRV + ERV.
IC' = inspirační kapacita -  objem rovný maximálnímu nádechu z polohy klidového 
výdechu. IC je součtem V + IRV.

V Dynamické plicní objemy
V, - minutová ventilace plic. Hodnota odpovídá součinu V . J, kde /  je frekvence 
dechových cyklů (tj. vdech a následný výdech) za minutu.
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MVV = maximum voluntary ventilation, m axim ální volní ventilace. Hodnota též 
odpovídá součinu, kde / j e  frekvence dechových cyklů za minutu. Vzhledem k tomu, že 
pacient není většinou schopen maximálně ventilovat po dobu celé minuty, hodnota se 
dopočítává z kratšího úseku takovéto usilovné ventilace.
KE V, =  jednosekundová v itá ln í kapacita  -  objem vzduchu, který vyšetřovaný 
s maximálním úsilím a co nejrychleji vydechne z polohy maximálního nádechu v první 
sekundě po začátku tohoto výdechu.

maximální nádech ▼

Ohr. 'i. 2 Spirogram (křivka objem — čas). IC - inspirační kapacita, FRC-funkční reziduální kapacita. 
INI inspirační rezervní objem, TV -  dechový objem, ERV -  expiračni rezervní objem, RV-  reziduální 
ohjem. VC vitální kapacita. TLC -  celková kapacita plic.

Ohr. V. f Spirogram n křivka průtok ohjem. 1(1 rvziduálni objem, I C vitální kapacita. IIX cel 
ková kapacita plic. TI dechový ohjem, I ohjem héhem výdechu, I průtok héliem výdechu, F'EY’ 

oh/eni vydechnutý v průhčhu I sekundy.
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-  FRC = funkční reziduáiní kapacita -  objem vzduchu, který zůstává v plicích na 
konci klidového výdechu. FRC *  RV + ERV (obr. 9.2). Ani reziduáiní objem, ani 
funkční reziduáiní kapacitu nelze přímo změřit prostou spirometrií. Pro měření RV 
a FRC, které jsou významné pro diagnostiku plicních chorob, m  užívají nepřímé 
metody (celotělová pletyzmografie a diluční metoda).

Hodnoty objemů a kapacit jsou závislé na tělesné výšce, věku, hmotnosti, povrchu 
těla, pohlaví, ale i rase, a dokonce na poloze vyšetřovaného. Náležité (normální, refe
renční) hodnoty jsou uváděny v tabulkách nebo regresními rovnicemi. Většina součas
ných přístrojů navíc tyto hodnoty již  obsahuje ve svém softwarovém vybavení.

Dá se shrnout, že běžně používáme celkem čtyři plicní objemy (TV, IRV, ERV, RV) 
a 4 plicní kapacity (VC, IC, FRC, TLC). Prostou spirometrií lze změřit 6 z nich, speciál
ními metodami pak RV a FRC.

M echanika dýchání 

Dýchací svaly
Nádech je  při normálním klidovém dýchání dějem aktivním, výdech dějem pasivním. 

Inspirační svaly vychylují systém plíce -  hrudník z rovnovážné polohy. Rovnovážného 
stavu systému plíce -  hrudník je dosaženo tehdy, je-li plicní objem rovný funkční rezi- 
duální kapacitě (FRC). Této objemové hodnoty je dosaženo na konci klidového výdechu. 
Pokud se zvyšuje dechové úsilí (například při námaze nebo při patologické obstrukci 
dýchacích cest), je  i exspirium dějem aktivním.

Mezi hlavní inspirační svaly patří bránice a zevní mezižeberní svaly. Pomocnými dýcha
cími svaly jsou musculus stemocleidomastoideus a  skupina skalenových svalů. Při kon
trakci bránice se stlačuje břišní obsah kaudálně, žebra se pohybují směrem nahoru a zevně 
rotují, zvětší se tak objem i předozadní rozměr hrudníku (obr. 9.4). Při klidovém dýchání 
jsou exkurze bránice 1 —2 cm, při usilovném až 10 cm. Při Usilovném dýchání jsou zapojeny 
i zevní mezižeberní svaly, čímž se zvětšuje předozadní průměr hrudníku. Při extrémním 
úsilí jsou zapojeny ještě pomocné dýchací svaly, které zvedají sternum a 1. a 2. žebro.

front cil ni rovina sagitální rovina

Ohr, 9.4 Hrudník během dechového cyklu. Nádech ......... . výdech--------. Šipky značí změW v průběhu
nádechu: tt roz&iřeni dolní apertury hrudníku, b /aterálni rozšířeni hrudníku, c změno tvaru hřmí 
niku kraniátním směrem, d extenze páteře.

8



Na konci klidového výdechu je  objem plic roven hodnotě FRC. Alveolámí tlak je  na konci 
klidového výdechu roven tlaku atmosférickému, v dýchacích cestách proto neproudí plyn.

V této chvíli jsou vyrovnány retrakční (smrštivé) síly plic a rozpínavé síly hrudníku (které 
působí opačným směrem). Výsledkem je negativní tlak v pohrudničním prostoru -5  cm H20  
(obr. 9.5). Jde o průměrnou hodnotu, přičemž je důležité vědět, že velikost interpleurálního 
tlaku vstoje činí na úrovni báze plic jen --0,5 a v oblasti apexu plic -7,5 cm H20 . Tento vertikální 
gradient intrapleurálního tlaku činící 7 cm H ,0  (tj. -7,5 minus -0,5 = 7) je ve vzpřímené poloze 
konstantní ve všech dechových fázích, tj. jak v klidové výdechové poloze, tak při maximálním 
nádechu i maximálním výdechu. Gradient je způsoben hmotností samotných plic a jeho vznik 
si l/e představit jako efekt pístu klesajícího ke dnu uzavřeného válce, přičemž nad pístem vzniká 
podtlak. Tento gradient je  též příčinou nerovnoměrné ventilace v plicích.

Při klidovém nádechu se zapojí inspirační svaly, to vede ke zvětšení objemu hrudníku, 
iutcrpleurální tlak k lesá na -8  cm H20 . Návazně vzniká negativní alveolám í tlak (při 
klidovém dýchání -2  cm H20 ) . Při m aximálním nádechu je  však intrapleurální tlak 

35 cm 11,0 (při bázi -33  cm H20 , v oblasti apexu -40  cm H20 ). Vzniká tedy tlakový 
gradient mezi alveolárním a atmosférickým tlakem, vzduch začíná proudit dýchacími 
cestami do plic a zvětšuje se i objem plic.

Na konci klidového nádechu při relaxaci inspiračních svalů se zmenší objem plic, 
neboť převládne jejich smrštivost (obr. 9.5). Alveolámí tlak se stane pozitivní vzhledem 
k atmosférickému a plyn z plic proudí ven -  nastává výdech (obr. 9.5).

NÁDECH VÝDECH

1.0.

FRC

alveolámí tlnk f i l  É  IkPaj

intrapleurální tlak (P ) LI l kP“/k-íí, ~

4 [s ]

)br. V. 5 Dechové fáze. Schematické znázorněni tlakových a objemových změn v průběhu dechovehc
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Elastické vlastnosti plic
Plíce jsou pružný orgán, který má tendenci se smršťovat. Tuto jejich vlastnost nazýváme 

elasticitou (E). Jde o retrakční, smrštivou sílu plic, neboli elastický odpor plic, kterou 
během nádechu překonávají inspirační svaly. V průběhu výdechu tato síla vrací respirační 
systém plíce -  hrudník do klidové polohy. Tuto retrakční sílu určujeme buď v absolutní 
hodnotě (tj. v cm H20  na jednotlivých objemových úrovních plic), nebo vyjádřenou jako 
plicní compliance (poddajnost) -  značena C (obr. 9.6). Compliance plic je  převrácená 
hodnota plicní elasticity (C #  1/E) a popisuje, jaká velikost transpulmonálního tlaku 
(jdP) je  nutná pro změnu plicního objemu (JV):

4V  
~ JP

Čím je  tedy hodnota C vyšší, tím jsou plíce více poddajné (emfyzematické), a čím je 
hodnota C nižší, tím jsou plíce více tuhé (fibrotické). Tlakové změny, které sledujeme při 
měření plicní C, jsou změny transpulmonálního tlaku (rozdíl mezi interpleurálním a ústním 
tlakem). Pro měření transpulmonálního tlaku nelze měřit skutečný intrapleurální tlak. 
Bylo však prokázáno, že stejné hodnoty má tlak měřený v dolní třetině jícnu. Proto se při 
měření pružných vlastností plic (plicní compliance a retrakěních tlaků plic) používá jícnové 
balonkové sondy.

Výsledná křivka plicní pružnosti není lineární. V krajních polohách, tj. ke konci maxi
málního nádechu a výdechu, je  na danou změnu objemu nutný větší tlakový rozdíl (je 
tedy nutné vykonat větší svalovou práci pro dosažení patřičných objemových změn). 
Naopak strmý průběh (přímkovou závislost) má tlakově-objemová křivka (PVc) ve střední 
části. Po proložení přímky touto částí PVc je  právě ze sklonu této přímky možno vypočí
tat plicní complianci (poddajnost).

Obr. 9.6 Křivka pružnosti plic a hrudníku (tlakově-objemová křivka). A — Skutečný záznam 
křivky pružnosti plic (tlakovif-objemové křivky). Přímka proložená křivkou slouží k výpočtu statické 
poddajnosti plic. Je vyznačena klidová výdechová poloha (poloha FRC). fí -  Idealizovaný záznam 
křivky pružnosti plic a hrudníku. Ohč křivky se kříží v klidové výdechové poloze (poloho !■ R i')

S>)
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Faktory' ovlivňující elastické vlastnosti plic
1. Stavba plic -  přítomnost elastických vláken a jejich uspořádání. Při někteiých patologic

kých stavech a fyziologicky při stárnutí se redukuje počet elastických vláken v plicích, zmen
šuje se tím plicní tuhost a roste poddajnost. Plicní objem se zvětšuje, roste reziduální objem, 
zvyšuje se i dechová práce. Takový bývá obraz více poddajných, emfyzematických plic.

2. Povrchové napětí alveolů na rozhraní alveolokapilární m em brány a vzduchu 
(obr. 9.7). Povrchové napětí je  síla, která vytváří tlak uvnitř alveolu, čímž snižuje povrch 
alveolu na minimum. Vysoké povrchové napětí v plicích je  snižováno účinkem surfak- 
tantu  (látky s obsahem fosfolipidů), který je  secernován alveolárními epiteliálními buň
kami typu 2. Jeho účinek je  výraznější v malých alveolech, kde snižuje povrchové napětí 
vice. Surfaktant má pro fyziologii dýchání význam ve snižování povrchového napětí 
v alveolech, jejich stabilizaci, tím i zvýšení plicní poddajnosti a snížení dechové práce 
a dále pro zabránění průniku plazmatické tekutiny (přes alveolokapilární membránu) do 
alveolu. Nízké povrchové napětí na alveolokapilární membráně brání přechodu tekutiny 
z plicních kapilár do alveolámího prostoru.

()hr. V. 7 Povrchové napětí. Schematickyjsou znázorněny nestabilní podmínky, při kterých rozdíl v polomě- 
ivch ahou alveolů (r. > rA  a rozdíl v intraalveolárních tlacích (P, < P ,) vedou k přesunu objemu 
: mnišího alveolu do většího.

Klastické v lastnosti h ru d n í stěny
Jak již  bylo řečeno, retrakční síla plic (tj. tendence plic ke kolapsu) a opačně působící 

tendence hrudní stěny expandovat jsou  na úrovni klidového výdechu (poloha FRC) 
v rovnováze. To je zřejmé z obr. 9.6, kdy křivka plicní pružnosti a  pružnosti hrudní stěny se 
protínají právě v poloze FRC. Tyto vztahy se stanou zjevnější po vzniku pneumotoraxu 
(otevřeném poranění hrudní stěny), kdy komunikací okolní atmosféry s interpleurálním 
prostorem zanikne původní negativní interpleurální tlak. Hrudník expanduje (uplatní se 
rozplnavá síla hrudní stěny) a plíce kolabují (převáží retrakční síly plic).

O dpor respiračního systém u
Odpor dýchacího systému (/?. .) je součtem několika dílčích odporů (obr. 9.8). Odpor 

plic jako celku (R . ) je tvořen proudovým odporem dýchacích cest - R m a odporem 
plicní tkáně R... Součásti celkového odporu respiračního systému A’,.s je též odpor
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Obr. 9.8 Plicni odpory a principy jejich odvozování. RAW-  odpor dýchacích cest, S  -  odpor píicni 
tkáně, Rm — ůttpí>r hrudní stěny, R, -  odpor plic jako celku, Rrs- odpor respiračního systému jako celku 
(tj. součet všech dosud uvedených odporů), Pmu-  ústní tlak, PA~aívevlámíflak. Ppt—intraple,urúlní tlak. 
PB — atmosférický tlak (k tomuto tlaku jsou všechna měřeni vztahována).

hrudníku -  R(.w. Tyto vztahy vycházejí z anatomie hrudníku a plic, přičemž jednotlivé 
odpory (tj. RL, RAW, RLT a Rcw) představují konvenční součásti celkového odporu respirač
ního systému (Rrs) dané především možnostmi měřicí techniky.

Pro d iagnostiku  p licních  chorob m á největší dů ležitost odpor plic (R t ), z toho 
tvo ří p roudový odpor dýchacích  cest (R aW) 80 % RL Z bývajíc ích  20 % Ř, vzniká 
vzájem ným  třením  plicních struktur a hrudní stěny, překonáním  elastických odporů. 
P ro u d o v ý  o d p o r dýchacích  cest R AW lze velm i přesně zm ěřit v celotělovém  pletyz- 
m ografu. P rincip iálně je  vždy pro výpočet odporu  dýchacích  cest nutno znát tla 
kový g rad ien t m ezi m ísty tlakového spádu, ve kterých odpor m ěřím e (např. rozdíl 
alveo lárn ího  a ústn ího tlaku) a ve likost p roudu  vzduchu. Pak tedy pro výpočel R 
platí:

P - P ^
--v

Raw = flow airway resistance, proudový odpor dýchacích cest 
P -  mouth pressure, ústní tlak 
P = alveolar pressure, alveolámí tlak 
V =  průtok dýchacími cestami (objem = volume = V)

Odpor dýchacích cest je  přímo úměrný tlakovému gradientu a nepřímo úměrný proudu 
vzduchu, který je  tímto gradientem způsoben. Ústní tlak f  se měří před dutinou ústní 
(bočníkem v náústku). Alveolární tlak (P ) je  nutné změřit nepřímo v tělovém pletyzmo- 
grafu. Průtok vzduchu ( V)  je  měřen před ústy (průtokoměrem). Hlavní podíl na odporu 
dýchacích cest má hrtan a bronchy o středním průměru. Malé bronchy u zdravého člověka 
přispívají k celkovému plicnímu odporu zanedbatelně.
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Faktory, které určují odpor dýchacích cest (RAW)
1. Plicní objem. Při nízkých plicních objemech (např. objemové hodnoty blízké RV) 

stoupá proudový odpor dýchacích cest a naopak. Při nádechu se rozšiřují bronchy a klesá 
odpor dýchacích cest, přičemž nejnižší odpor je  v poloze maximálního nádechu (poloha 
Tl.C). Tento fakt se projevuje za patologických stavů tak, že pacienti s akutně vzniklou 
obstrukcí dýchacích cest zvyšují svou klidovou výdechovou polohu (polohu FRC) 
významně výše nad klidovou hodnotu.

2. Tonus svaloviny dýchacích cest. Svalovina dýchacích cest je  ovlivněna faktory 
humorálními a nervovými. Sympatikus dýchací cesty dilatuje, parasympatikus navozuje 
bronchokonstrikci. Pokles alveolárního pCO, nebo lokální snížení prokrvení alveoloka- 
pilární membrány vyvolají bronchokonstrikci. Některé látky (např. acetylcholin, hista- 
min, serotonin) včetně některých fyzikálních podnětů (suchý a/nebo chladný vzduch, 
tělesná zátěž) způsobují bronchokonstrikci.

Dechová práce
Dechová práce je  práce nutná k překonání elastických a proudových odporů dýchání, 

vykonávaná dýchacími svaly. Je dána součinem změny interpleurálního tlaku (¿IP;). 
který je  nutný ke změně plicního objemu (AV).

Dechová práce překonává:
!. Elasticitu plicní tkáně — tato část dechové práce se nazývá statická, protože nezáleží 

na rychlosti změny objemu plic. Bude tím menší, čím bude poddajnost plic větší, tedy 
více poddajná plíce představuje pro inspirační svaly logicky menší práci. Je nízká při 
nižších dechových objemech.

2. Proudový odpor, který kladou dýchací cesty. Tato složka dechové práce je dynamická, 
je závislá na rychlosti proudu vzduchu a klesá s klesajícím odporem dýchacích cest.

Práce vykonaná při nádechu je  práce spotřebovaná na překonání elastických sil plic 
a proudového odporu dýchacích cest. Při výdechu je  to práce nutná jen k překonání 
plicních a proudových odporů.

9.2 Distribuce dýchacích plynů

/  každého vdechu se část plynu v dýchacích cestách výměny plynů neúčastní. Složení 
plynu v anatomickém mrtvém prostoru (viz výše) je  tedy blízké složení atmosférického 
vzduchu. Koncentrace plynů ve vzduchu (nebo též roztoku) se vyjadřuje parciálním 
tlakem. Parciální tlak je  částečný tlak plynu, který je  dán jeho koncentrací ve směsi 
plynů a celkovým tlakem této směsi.

Alvcolární ventilace
Pro výměnu plynů jsou důležité parciální tlaky kyslíku (pOh a oxidu uhličitého [pCO) 

v oblasti alveolokapilární membrány. Ta část inspirovaného vzduchu, která se dostane až 
do alvcolů, je rozhodující pro alveolární ventilaci a pro složení alveolárního vzduchu 
(viz tab. 9 .1).
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Tab. 9.1 Parciální tlaky kyslíku a oxidu uhličitého v jednotlivých částech dýchacího systému

Atmosférický vzduch Alveolus Exspirovaný smíšený 
vzduch

. kPa mm Hg kPa mm Hg : kPa mm Hg

p o 2 20 150 13,3 100 15,4 l i t

p c ó i 0,03 0,2 5,3 40 4,3 32

Měření alveolární ventilace (V,)  lze provést určením koncentrace CO v exspirovaném 
vzduchu. Jelikož v anatomickém mrtvém prostoru se plyny nevyměňují, všechen exspi- 
rovaný C 0 2 pochází z alveolárního plynu, a proto

Vm =VÁ. Pi CO, 
ýcaV.  -------i—

■' P,co2
= objem vydechnutý za jednu minutu 

pAC 02 = parciální tlak C 0 2 v alveolámím vzduchu, který změříme ve vzorku vzduchu na konci výdechu 
(složení tohoto vzduchu odpovídá svým složením vzduchu alveolámímu)

Při určité konstantní hodnotě minutové ventilace ( VK ) závisí alveolární ventilace ( F ,) 
na frekvenci dýchání (f). Je-li vysoká dechová frekvence, dechový objem je  malý, alveo- 
lární ventilace je  nízká, neboť objem anatomického mrtvého prostoru je  při každém decho
vém cyklu stálý. Při nízké dechové frekvenci a zvětšeném dechovém objemu se alveolárn í 
ventilace zvyšuje, roste však významně také dechová práce a stoupá energetická nároč
nost dýchání. Dechová frekvence (f) a dechový objem (V )  jsou regulovány tak, aby 
výsledná dechová práce byla kompromisem mezi energetickou náročností dýchání a dosta
tečnou alveolární ventilací.

9.3 Difúze (transport kyslíku a oxidu uhličitého 
alveolokapilární membránou)

Kyslík (OJ a oxid uhličitý (CO )  přestupují alveolokapilární membránou prostou difu/f. 
Velikost difúze je:
1. přímo úměrná difuzní ploše;
2. přímo úměrná koncentračnímu gradientu (rozdílu parciálních tlaků plynů na obou 

stranách membrány);
3. přímo úměrná difuzní konstantě -  závisí na vlastnostech plynu, především na jeho 

rozpustnosti v prostředí; pro CO, je  25krát větší než pro O, — eliminační rychlost CO, 
při difúzi přes membránu je tedy podstatně větší;

■I. nepřímo úměrná tloušťce membrány (vzdálenosti, kterou musí plyn překonat).
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Je důležité si uvědomit, že alveolokapilámí membránaje pojmem funkčním, přičemž nejde
o jednoduchou „membránu“. Je tvořena vrstvou kapilárního endotelu, mezibuněčným pro
storem a vrstvou alveolámího epitelu. Z těchto důvodů za normálních okolností není nikdy 
pfímý kontakt mezi oběma prostředími, tedy mezi erytrocytem a alveolámím vzduchem.

nádech
‘ k výdech

krevní průtok
Obr. i). 9 Difúze kyslíku a oxidu uhličitého. Počáteční difuzní gradient pro 0 2 činí 1 0 0 - 40 =  60 torr; 
pro CO ,46 -  40 =  6 torr.
I torr ( / mm Hg) =  0,133 kPa, 1 kPa =  7,51 torr.

Anatomické a funkční uspořádání plic dává dobré podmínky pro difúzi plynu. Plocha 
alveolokapilám í membrány činí 70 — 100 m2 u dospělého člověka, na této ploše je  
v plicních kapilárách rozprostřeno 70 ml krve. Membrána m á tloušťku 1 až 2 mm.

I )oba difúze membránou je  0,75 s. Za normálních podmínek se během 0,1 s vyrovnají 
parciální tlaky mezi krví a alveolem.

Sycení krve kyslíkem může být tedy porušeno buď z důvodů poruchy alveolokapilámí 
membrány, nebo při hypoxické hypoxii, kdy je  nízký gradient mezi alveolárním vzdu
chem a krví. Porucha alveolokapilámí membrány se zvýrazňuje při námaze, neboť krevní 
průtok plícemi se zrychluje a zkracuje se doba pro difúzi plynů.

I ’ři přechodu kyslíku do kapilární krve dochází kjeho rychlému přestupu do eiytrocytu a reakci 
s hemoglobinem -  tím se udržuje gradient pro difúzi O, z alveolámího plynu do krevní plazmy. 
Zároveň chemické reakce uvolňují CO, z vazby na hemoglobin a bílkoviny krevní plaz
my a /  11( X )t . Tyto reakce udržují gradient pro difúzi CO z krve do alveolámího vzduchu.

9.4 Perfuze (plicní cirkulace)

Plíce mají dvojí oběh:
1, Nutrilivni oběh — slouží k výživě plicní tkáně, tvoří 1 — 2 % minutového objemu 

srdečního, je  součástí systémové cirkulace a přivádí do plic okysličenou krev.
2. Funkční ohéh zásadné se liší od systémové cirkulace. Rozdíl je dán především nízkým 

tlakem a odporem v plicním cévním řečišti a odlišnou regulaci krevního průtoku.

94
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T lak  v plicním  oběhu
Plicní řečiště je  nízkotlaké. Tlakový spád (transpulmonální gradient) v plicním oběhu (roz

díl středního tlaku v plicnici a tlaku v levé síni, kde plicní oběh končí) je  10 mm Hg, tlakový 
spád ve velkém oběhu (rozdíl středního tlaku v aortě a  tlaku v pravé síni) je  98 mm Hg. Tyto 
rozdíly vycházejí z rozdílů ve funkci obou oběhů. Funkcí velkého oběhu je  zásobovat krví 
veškeré orgány. Malý oběh musí pojmout stejný minutový objem srdeční, a jeho arteriální 
tlak je  tedy pouze tak vysoký, aby stačil k distribuci krve k plicnímu apexu.

D istribuce krevního p rů toku
Krevní průtok plícemi není ve všech oblastech rovnoměrný. Je ovlivněn jednak hydro

statickým tlakem a jednak lokálními faktory (hypoxie). Rozdíl v  hydrostatickém tlaku 
bází a vrcholu plic (vzdálenost asi 30 cm) je  30 cm H ,0  (asi 22 torrů). V nízkotlakém 
řečišti je  tento tlak výrazným faktorem, který ovlivňuje prokrvení v jednotlivých oblas
tech. Schematicky můžeme v plicích rozeznat 3 oblasti, které se liší tlakovými poměry 
mezi tlaky: PA (alveolární), Pa (arteriální) a Pv (venózní) — Westovy zóny (obr. 9.10).

zóna 1

zóna 2

smíšená venózní 
krev přitékající 

a. pulmonalis

PA >P.>P,

P, > P, > P.

návrat 
oxygenované 
krve plicnimi 

žilami do levé síně

Pa> Pv > P,

Obr. 9.10 Westovy zóny. P -  arteriální tlak, P . — alveolární tlak, P  — venózní tlak.* J a ’ A ’ v

zóna 3

V oblasti vrcholu (zóna 1) je  arteriální tlak nižší než tlak alveolární, kapiláry jsou tedy 
kolabované. Venózní tlak je  nižší než oba zmíněné tlaky.

Ve středním segmentu (zóna 2) je  arteriální tlak vyšší než alveolární. Za těchto podmí
nek je  krevní průtok určen tlakovým rozdílem mezi arteriálním a alveolárním tlakem. 
Velikost venózního tlaku krevní průtok neovlivní.

V bazální oblasti (zóna 3) je  venózní tlak vyšší než alveolární (o hydrostatický tlak) 
a průtok krve touto oblastí je  určen rozdílem mezi arteriálním a venózním tlakem.



Pom ěr ventilace a  perfuze ( V /Q )
Ventilace i perfuze nejsou stejné ve všech oblastech plic. 1 u zdravého člověka působí 

faktory (hydrostatický tlak, hmotnost plic, poloha těla atd.), které způsobují vzájemný 
nepoměr obou veličin. Cílem regulace ventilace a perfuze je  dosažení vzájemného sta- 
hi Iního poměru obou veličin, výhodného pro organizmus. Tedy např. snížit ventilaci hypo- 
perfundovaných segm entů nebo norm alizovat původně nízkou perfuzi v oblastech 
s normalizovanou ventilací. Lokální mechanizmus, kteiý aktivně reguluje perfuzi, je  hypo- 
\ie. Snížení pO, v alveolámim vzduchu vede k aktivní vazokonstrikci. Smyslem této regu
lace je  odklonění krevního proudu z nedostatečně ventilovaných oblastí. Tím se snižuje 
vliv nedostatečné ventilace na saturaci krve kyslíkem.

Faktory jako hydrostatický tlak, hmotnost plic, poloha těla atd. se budou výrazněji uplatňovat 
v postižených plicích, kde zvyšují venózní příměs v krvi odcházející z plic. Za normálního stavu 
je poměr V/Q roven 1,0. V plicích však mohou nastat tyto extrémní situace (obr. 9.11,9.12):

I. Normálně ventilovaná část plic nebude perfundovaná, a proto nebudou krevní plyny 
přenášeny. Vydechovaný plyn z této oblasti bude mít stejné pO, a pCQ, jako atmosférický 
vzduch. Tato neperfundovaná část plic se nazývá alveolámí mrtvý prostor. Výsledný poměr 
V/Q bude zvýšen (tj. V/Q > 1,0, nebo dokonce oo). Důsledkem alveolámího mrtvého prostoru 
je mírné snížení saturace krve kyslíkem, protože celý minutový objem musí probíhat zbylou 
částí plic s normální perfuzi a poměr V/Q se ve zdravých částech plic snižuje.

imlckv artcrio-venózni zkrat je představován např. aorto-pulmonálními kolaterálami
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2. Uzavře se bronchus, určitá část plic tedy bude neventilovaná. Krevní průtok posti
žen není, není zde však výměna plynů, p 0 2 a p C 0 2 v odtékající krvi bude tedy mít stále 
hodnotu jako ve smíšené venózní krvi a bude snižovat výsledný arteriální pO, a zvyšovat 
výsledný p C 0 2. Krev z neventilované části plic bude působit jako venózní příměs. Výsledný 
poměr V/Q bude snížen (tj. V/Q < 1,0, nebo dokonce 0).

3. Omezí se difúze cestou poruchy difúze alveolokapilámí membránou. I když může 
být perfuze i ventilace normální, výsledkem je  opět venózní příměs (obr. 9.12, situace 4).

smíšená
venózní

krev
I

návrat oxygenové krve 
plicními žilami 

do levé síně

Obr. 9.12 Regulace dýcháni 1 -  normálně ventilovaný a perfundovaný aveolus, 2 -  mventílovaný 
aveolus, 3 -  žádná perfuze, 4 — omezení difúze.

9.5 Transport 0 2 a C 0 2 krví

K cílovým tkáním se O, a CO, transportuje krví. Kyslík se v krvi vyskytuje ve dvou for
mách: jako rozpuštěný v plazmě (závisí na pO,) a jako chemicky vázaný na Hb. Normální 
koncentrace Hb je u mužů 150 g Hb na 1 litr krve, u žen 130 g Hb na 1 litr krve. Jedna 
molekula I Ib je schopna vázat 4 molekuly kyslíku, jeden gram Hb váže a může transportovat 
1,38 ml O,. Kyslíková kapacita krve je tedy u muže 207 ml O, na 1 litr krve (tj. 1,38 krát 150).
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Vazbová (disociační) křivka kyslíku na Hb nemá lineární průběh, tj. neplatí, že vazba
o ,  na I Ib je přímo úměrná parciálnímu tlaku kyslíku. Skutečný průběh je  esovitý a  vychází 
ze struktury Hb a interakce mezi jeho čtyřmi podjednotkami (obr. 9.13).

„posun doleva “ „fyziologická “

0 10 20 30 40 [mm HgJ
parciální tlak O, (pO j

----------------1 1-------------r ~ — -— i— >
0 2 4 6 [kPa]

Obr. 9.13 Vazbová křivka 0 2 v krvi. Saturace Hb kyslíku je  při „posunu doleva “ vyšší než za fyziologických 
¡Hhlmínek, při „posunu doprava" nižší než za fyziologických podmínek. DPG = 2,3-difosfoglycerát.

Vazebnou křivku hemoglobinu (Hb) pro kyslík ovlivňuje několik faktorů:

1. Koncentrace H+ a p C 0 2 (Bohrův efekt)
Při zvýšení koncentrace CO, vzniká větší množství H+, tedy acidóza. V kyselém prostředí 

přijímá oxyhemoglobin, kteiý je  silnější kyselinou, vodík (H+) a uvolňuje kyslík (O,):

Hb02 + H ' -------- > H bir + 0 2

Acidóza nebo zvýšení pCO, vedou k posunu disociační křivky doprava, snižuje se afinita
I Ib ke kyslíku a kyslík se snadno uvolňuje (disociuje).

2. Teplota
/.výšená teplota zvyšuje rychlost disociace oxyhemoglobinu, posunuje disociační křivku 

doprava, snížení naopak zvyšuje afinitu Hb k O,.

3. 2,3-difosfoglycerát (2,3-DPC)
2.3-DPG je sloučenina vznikající jako vedlejší produkt glykolýzy, váže se na deoxyHb 

.i stabilizuje jej. Při zvýšení 2,3-I)PCi se uvolňuje více ()„ posun křivky je  znovu doprava.
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V šechny výše uvedené vlivy mají velký fyziologický význam. V p e rife rn ích  m eta- 
bolicky ak tivn ích  tkán ích  je  vyšší tep lo ta  a  n ižší pH (zvýšení pC O ,). Tyto vlivy 
usnadňují uvolňování O , z vazby na Hb a zvyšu jí nabídku 0 2. C O ,, který vzniká 
při m etabolických procesech v buňkách, d ifunduje snadno po koncentračním  g ra
d ien tu  do plazm y a do erytrocytů  a rychle reaguje s H20  za přítom nosti enzym u 
karboanhydrázy  (CA ):

H20  + C02...■—..■> HCO~+ H*

HCO” prostupuje po koncentračním gradientu do plazmy a  H+ je  vázán na Hb (to záro
veň usnadňuje uvolnění O,). Kompenzační mechanizmus, kterým jsou erytrocytární 1 ICO, 
nahrazovány chloridovými ionty, nazýváme chloridovým posunem.

V plicích, kde je  nízké pC O „ probíhají uvedené děje opačně a CO je  tak rychle uvol
ňován do alveolárního vzduchu. Centrální roli zde m á opět enzym karboanhydráza, která 
urychluje reakci:

HCO- *  H‘ CA > f i p  Hh CO,

Největší část CO, je  v krvi chemicky vázána jako HCO “, menší množství CO, se vysky
tuje jako  karbaminovazby na bílkovinách krve, zbytek je  transportován v krvi v rozpuš
těné formě (viz kapitola 7. Acidobazická rovnováha a je jí udržování).

9.6 Regulace dýchání

V řízení dýchání se uplatňuje regulace chemická, centrální (nervová) a volní.

C hem ická regulace dýchání
Podněty pro chemickou regulaci dýchání jsou  změny p 0 2,p C 0 2a pH. Přitom se uplat

ňují centrální a periferní chemoreceptory.
C en trá ln í chem oreceptory jsou  umístěny na ventrolaterálním  povrchu prodlou

žené m íchy a jsou  citlivé na snížení pH m ozkom íšního m oku a in tersticiální tekutiny, 
které je  způsobeno zvýšením  koncentrace COj, jenž dobře difunduje hem atoence- 
lalickou bariérou. V mozkomíšním moku se při hydratační a následné disociační reakci 
nalézá volný iont H+. Pufrovací schopnost m ozkom íšního m oku je  n ízká (nižší obsah 
bílkovin), a proto jsou  zm ěny pH snadno a rychle zjistitelné. Z výšená koncentrace
II stim uluje dýchací centrum , vede tak  ke zvýšení ventilace a intenzivnějším u vylu
čování CO,.

Periferní chem oreceptory se nacházejí v karotických a aortálních tělískách. Tyto 
roceptory jsou  citlivé hlavně na snížení p 0 2, dále na zvýšení p C O ,a  snížení pl 1 arte- 
riální krve. Jejich citlivost, a tím aktivace dechových center, stoupá výrazně při poklesu 
pO, pod 55 torrů = 7,3 kPa (obr. 9.14). S tim ulovány jsou  rovněž snížením  průtoku 
krve a zvýšením  tělesné teploty.
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P a 0 2 100 torr = 13,3 kPa 
PaCOj 40 torr — 5,3 kPa

odpověď  
na hyperkapnii 

a hypoxemii 
—> zvýšení MV

žádná odpověď 
na hyperkapnii 
a hypoxemii

M V je beze změny

P a 0 2 55 torr = 7 ,3  kPa P a 0 2 40 torr — 5,3 kPa
P aC 02 40 torr ■ 5,7 kPa PaCÓ2 55 torr = 7 ,3  kPa

Obr. 9. 14 Chemická regulace dýchání 
I torr (= / mm Hg) =  0,133 kPa, 1 kPa =  7,51 torr

( en trá ln í (nervová) regulace dýchání
Dýchací centra zúčastněná na nervové regulaci dýchání se nalézají v oblasti prodlou

žené míchy a ve Varolově mostu (obr. 9.15). Zde jsou lokalizovány dvě skupiny neuronů, 
lišící se svou funkcí. V dorzální části prodloužené míchy jsou  umístěny neurony s inspi
rační aktivitou. Ve ventrální části se nacházejí neurony s aktivitou exspirační. Tato funkční 
centra jsou specifická pro obě fáze dýchání (tj. nádech a výdech) a zpracovávají impulzy 
/  periferie a z vyšších center CNS. Přizpůsobují tak ventilaci momentálním požadavkům 
organizmu. Vzruchy vznikající v obou zmiňovaných centrech jsou vedeny do míšních 
m otoneuronů odpovědných za činnost dýchacích svalů (úroveň míšních segmentů C4 až 
1 h,). Základní dechový rytmus každé konkrétní osoby pravděpodobně odpovídá vlivu 
hypotetického udavatele ry tm u (pacemakeru dýchání). Tento pacemaker má spontánní 
rytmickou aktivitu, jejím ž výsledkem je  základní (klidový) typ frekvence dýchání a tzv. 
dechového vzoru (breathing pattern). Za patologických situací, např. v průběhu provoko
vané akutní bronchokonstrikce (léčebně vyvolané zúžení dýchacích cest), se podstatně 
mění nejen frekvence dýchání (v tomto případě se dechová frekvence zvyšuje), ale i některé 
další parametry (např. klesá velikost dechového objemu, snižuje se inspirační kapacita 
a analogicky roste FRC).

Základní parametry každého dechového cyklu (dechový objem, trvání nádechu, trvání 
výdechu) jsou dále modulovány emocemi (strach, vzrušení), termoregulačními mecha
nizmy, autonomním nervovým systémem nebo ději nezbytně souvisejícími s dýcháním 
(polykání, kýchání).

Nej větší energetická úspornost při maxim álním  efektu dýchání (velikost plynové 
výměny) je zajišťována zpětnými vazbami, které ovlivňují řídicí centrální struktury:

I . Zpětná vaz bet receptorů plieniho bloudivého nervu (X. hlavový nerv, n. vagus). Zvý
šeni intratracheálniho tlaku dilatuje dýchací cesty, dráždí tahové receptory bloudivého 
nervu a inhibuje inspirium (jde o Heringův-Breuerův reflex, který inhibuje za těchto 
podmínek inspirium; za experimentálních podmínek způsobí aktivace tohoto reflexu
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zástavu dýchání a může vést i ke smrti). Naproti tomu deflační reflex, opět zprostřed
kovaný bloudivým nervem, povzbuzuje inspirační úsilí, pokud jsou plíce aktivně vydechnuty 
(deflovány) negativním tlakem (podtlakem). K vagovým zakončením patří též juxtaka- 
pilární receptory, které, jsou-li podrážděny dilatací kapilár, vyvolají rychlé am ělké dýchání. 
K vagovým zakončením patří i dráždivé receptory umístěné ve sliznici dýchacích cest, 
reagující převážně na chemické podráždění.

2. Zpětná vazba vycházející z  kloubně-šlachových a svalových receptorů dýchacího, 
ale i pohybového ústrojí. Cestou míšních a supraspinálních reflexních okruhů jsou 
svalová vřeténka a Golgiho šlachová tělíska (přítomná v dýchacích svalech a monitoru
jící jejich napětí) schopna přizpůsobovat časové a objemové parametry dechového cyklu 
(t j. parametry dechového vzoru) aktuálním podmínkám mechaniky dýchání. Při inten
zivní svalové práci jsou drážděny mechanoreceptory a  chemosenzitivní svalové aferen- 
lace. Reflexně tím přispívají ke zvýšení ventilace.

3. Zpětná vazba vycházející ze změn oběhového systému:
a) Pokles systémového tlaku způsobí hyperventilaci, jeho vzestup naopak hypoventilaci; 

tyto změny vycházejí z reakce baroreceptorů v aortálním a karotickém sinu.
b) Zvýšení tlaku v žilním systému a srdečních síních stimuluje dýchání.
4. Horm onální vliv -  progesteron způsobuje hyperventilaci.

Každý fyziologický nádech začíná kontrakcí inspiračních svalů. Podráždění plicních 
baroreceptorů na konci nádechu tlumí nádech. Postupná převaha aktivity exspiračních 
neuronů vede k pasivnímu (v klidu), nebo aktivnímu (při námaze, řeči, zpěvu atd.) výde
chu. Reflexní aktivita inspiračních svalů je  na začátku klidového výdechu paradoxně 
ještě poměrně vysoká a  brzdí tak rychlost výdechu. Význam této postinspirační aktivity 
inspiračních svalů je  pravděpodobně v obraně proti rychlé ztrátě plicního objemu a kolap
sům dýchacích cest. Dýchání je  dále regulováno dvěma zpětno vazebným i okruhy cestou 
centrálních a periferních chemoreceptorů (viz výše).

P ato log ické  typy  d ý ch án í

/.měny hloubky a frekvence dýchání a změny dechového vzoru souvisejí s funkčními 
odchylkami centrálního nervového systému, s poruchou neurogeneze fyziologického 
dechového vzoru nebo s narušením vztahů, které se na regulaci dýchání podílejí.

Patologické typy dýchání jsou  schematicky (spirogramy, tedy křivkami objem -  čas) 
znázorněny na obr. 9.16. Při normálním klidovém dýchání, kdy dechový objem dospělého 
muže činí 400 -  500 ml vzduchu, je  dechová frekvence asi 1 5 - 1 6  cyklů za minutu 
(nádech následovaný výdechem), přičemž výdech je  3krát delší než nádech. Mezi nej
známější patologické typy dýchání patří dýchání Cheyneovo-Stokesovo, Biotovo, Kuss- 
maulovo a dýchání lapavé.

< hcyneovo-Stokesovo (periodické) dýchání je  známo již  od poloviny 19. století a je  
charakterizováno zvyšující se a opět se snižující velikostí dechového objemu (V.,.), střída
ného obdobími úplné apnoe, která trvají nejčastěji 5 - 1 0  sekund. Příčinou je  jednak 
porucha regulace dýchání při oběhovém selhání (srdeční nedostatečnost) a jednak při 
změněné citlivosti chemoreceptorů, kdy zpětné vazby na změnu pC O ,a  pC), (viz výše) 
tvarují na příslušný podnět opožděně nebo chybně. Například lze pozorovat opoždění 
zpětnovazebně odpovědi na nárůst pCO, po experimentální denervaci periferních chemo- 
rcťcptorú. Cheyneovo-Stokesovo dýchání lze pozorovat fyziologicky v dětském věku
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a v e  spánku, patologicky u osob s poškozením středního mozku. U poruch dýchání ve 
spánku nelze vyloučit souvislost mezi „chrápáním “, závažnou interm itentní hypoxií 
ap licn í hypertenzí. Zdá se, že příčinou těchto poruch dechového vzoru a oběhových 
parametrů je  snížený tonus měkkých částí nosohltanu, který vede k intermitentní obstrukei 
větších extratorakálních dýchacích cest. Další, výše uvedené změny jsou jen  následky 
této vstupní příčiny.

Biotovo dýchání je  charakterizováno nestejně dlouhým i obdobím i apnoe střídané 
s periodam i 4 -  5 po sobě následujících rychlých a hlubokých vdechů. Tento typ 
dýchání se objevuje u zvýšeného nitrolebního tlaku a provází poškození středního 
m ozku.

Kussmaulovo (acidotické) dýchání je  charakterizováno trvale prohloubeným dýchá
ním (hyperpnoe, polypnoe). Vyskytuje se za některých patologických stavů (např. při 
m etabolické acidóze, kdy je  zvýšená potřeba ventilace).

Lapavé dýchání (gasping) vídám e u velmi těžkých poruch dýchání, zvláště pak 
u pacientů, u nichž je  vyvolatelný Heringův-Breuerův inflační reflex (zejména u novoro
zenců a malých kojenců).

normální 
klidové dýchání

Cheyneovo-Stokesovo 
dýchání

Biotovo dýchání

Kussmaulovo 
„ acidotické “ dýchání

lapavé dýchání 
(gasping)

9.16 Patologické typy dýchání

[l] 
S KO;c J \____ IV

0 5 [s] 
čas

O b ran n é  dýchací reflexy
Tyto reflexní děje mají velký význam pro ochranu a očistu tracheobronchiálního 

stromu a horních dýchacích cest. Nejznámějšími takovými reflexy jsou kašel a kýchání.
K ašel tvoří nejpřirozenější a zároveň nejvydatnější ochranu dýchacích cest před 

vdechnutím  (aspirací) cizího tělesa. Zároveň je  posledním  článkem  trvalé přirozené 
očisty dolních cest dýchacích (tj. definitivní odstranění nahromaděného hlenu). Pod ráž 
dění tusigenních zón vede k vydatném u nádechu, následném u uzavření hlasivkové

1 0



Stčrbiny a silné kontrakci výdechového svalstva. Náhlé uvolnění hlasivek dramaticky 
/výSí průtokové hodnoty vydechovaného vzduchu (takto extrémní průtokové hodnoty 
nelze dosáhnout vlastní vůlí). Poznamenáváme, ie  bez existujícího reflexu kaSle je  
/ce la  zásadním  způsobem ohrožena očista plic (např. u pacientů na jednotkách 
intenzivní péče, v pooperačních stavech, v novorozeneckém anebo kojeneckém věku).

Kýchání chrání horní cesty dýchací. Vybavuje se podrážděním nosní sliznice.



10. Fyziologie srdce a krevního oběhu

10.1 Funkce krevního oběhu

Jednou ze základních vlastností živých organizmů je  zachování stálých podmínek ve 
vnitřním prostředí při nejrůznějších metabolických nárocích, a to i při měnících se pod
mínkách okolí. Stálost vnitřního prostředí se označuje pojmem homeostáza. Oběhová 
soustava je  jedním z jejích pilířů.

Oběhová soustava (cirkulace) umožní zásobovat tkáně kyslíkem, živinami, vitaminy, 
odstraňuje zplodiny látkové přeměny, pomáhá udržovat stálou koncentraci iontů, acidobazic- 
kou rovnováhu, teplotu a zajišťuje předávání informací prostřednictvím aktivních látek (hor
monů). Tyto úkoly uskutečňuje složitým systémem uzavřeného krevního oběhu. Uzavřenost 
platí však jen ve smyslu objemu kapaliny, která v systému obíhá. Mezi tkáněmi a krví probíhá 
čilá látková výměna a složení krve, která tkáň opouští, je  výrazně jiné než složení krve do tkáně 
přicházející.

Hnací jednotkou oběhové soustavy je  srdce. Jeho možnosti přizpůsobit se nejrůznčj- 
ším požadavkům organizmu jsou rozsáhlé. Přesto mohou někdy nastat okolnosti, kdy 
srdeční činnost není schopna zajistit přečerpání dostatečného objemu krvé a srdce selhává. 
Oběh však může selhávat i z jiných příčin, např. při krevních ztrátách, při nedostatku 
tekutin nebo při porušení cévního tonu.

10.2 Funkční morfologie srdce

Srdce je  dutý orgán, jehož stěny tvoří srdeční svalovina. Metabolizmus srdeční svalové 
buňky je  převážně vázán na oxidační pochody. Zdrojem energie pro srdeční činnost jsou 
mastné kyseliny, laktát, glukóza a v menší míře i aminokyseliny.

Srdeční svalovina je z morfologického hlediska syncytiem (soubuním), neboť jednotlivé 
svalové buňky jsou propojeny plazmatickými můstky. Buněčná jádra jsou uložena centrálně 
jako u svalů hladkých, v myofibrilách je patrné příčné pruhování, obdobně, jako je tomu u svalu 
kosterního. Tloušťka stěny jednotlivých srdečních dutin je rozdílná. Nejmohutnější svalovina 
se nachází v levé komoře, poněkud slabší stěnu má pravá komora. Stěna předsíní je tenká. 
Svalovina srdce se upíná k síňokomorové přepážce, která tvoří oporu i chlopňovému aparátu.

K základním fyziologickým vlastnostem srdeční svaloviny patří automacie, vodivost, 
drúždivost a stažlivost.

Automacie (chronotropie) představuje schopnost vytvářet vzruchy. Výsledkem vzru
chové aktivity je sled pravidelných rytmických srdečních stahů i bez vnějšího podrážděni.
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V odivost (d rom otrop ie) znamená, že se vzruch přenáší na celou srdeční jednotku 
(sině a komory), čím ž je  zajištěn synchronní stah všech svalových vláken.

D rážd ivost (ba thm o trop ie) je  možnost vyvolat svalový stah dostatečně silným, nad- 
prahovým podnětem. Zatímco podprahový podnět stah nevyvolá, nadprahový podnět 
různé intenzity vyvolá stejnou odpověď, pokud se dostaví v období, kdy je  svalovina 
schopna na podnět reagovat.

S tažlivost (ino trop ie) znamená schopnost svalové kontrakce a je jí závislost na dalších 
faktorech, např. na výchozím napětí svalového vlákna.

Kromě svalových vláken, jejichž hlavní funkcí je  kontrakce, lze v srdečním svalu 
(myokardu) morfologicky rozlišit i svalovou tkáň specializovanou na tvorbu a přenos vzru
chů. Tento typ svalových vláken nazýváme vodivá soustava srdeční.

10.3 Funkce chlopní

Jednosměrný průtok krve v srdci je  zajišťován chlopněmi. C hlopně působí jako ventily 
a při poruše jejich funkce, způsobené onemocněním nebo vrozenou vadou, se zvyšuje 
srdeční práce pro dosažení stejného výkonu -  minutového objemu (viz 10.9). Mohou být 
pak nahrazeny umělou chlopní -  skutečným ventilem . Srdeční chlopně jsou  umístěny 
ve vazivové tkáni, přepážce mezi předsíněmi a komorami, která odděluje svalovinu 
kom or a předsíní a tvoří pevný podklad pro upnutí svalových vláken kom or i síní 
(obr. 10.1).

trikuspídální atríoventrikulární chlopeň
mitrální (bikuspidální) 

atrioventrikulární chlopeň

ipv aiirlálni ch 
(otevřené tis

cípy pulmonálni chlopně 
(otevřeni’ ústi)

Ohi In I \nln'ni chlopně v příčném řezu srdce. Ústí uortální u plicní chlopní jsou otevřenu
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Dvě poloměsíčité chlopně (sem ilunám í) sestávají ze tří pohyblivých segmentů ¡1 maj 1 
pom ěrně malou plochu. Oddělují prostor velkých cév, aorty a plicní tepny (o rie rin  
pulmonalis) od dutin srdečních komor. N azývají se chlopeň aortální a chlopeň pulnm 
nální.

Chlopně atrioven triku lárn í (trikuspidální a bikuspidální chlopeň) odděluji prostor 
srdečních předsíní a  komor. M ají větší plochu než chlopně polom ěsíčité a při jejich 
uzávěru při vzestupu tlaku v komorách jsou  podporovány šlašinkami a papilárniini 
svaly. Funkcí šlašinek a papilárních svalů, které se upínají k volném u okraji chlopni, je 
udržení těsnosti chlopně během systoly,kdy se  rňění prostorové a tlakové vztahy uvnitř 
srdečních dutin. Trikuspidální chlopeň sestává ze tří částí a odděluje pravou předsíň od 
pravé komory. Bikuspidální chlopeň (rovněž označována jako milrální) má pouze dvě 
pohyblivé plochy.

Chlopně se uzavírají pasivně působením  zvýšeného tlaku v příslušné dutině. Např. 
při sy stole kom or se vlivem  zvýšeného tlaku v le v é  a pravé kom oře autom aticky 
zavírají chlopně atrioventrikulární, které jsou  během diastoly kom or otevřeny. U za
vření sem ilunárních chlopní způsobuje tlak v arteriálním  řečišti. O tevírají se na krát
kou dobu při vypuzování krve z komor, kdy tlak v kom orách převýší tlak v aortč 
a plicní tepně.

Jednou z častých poruch funkce chlopní je  propad (prolaps): chlopně, zpravidla do 
předsíně. Část Systolického tepového objemu je  tak bez užitku pro oběh uložena v předsíni 
a srdce je  objemově přetěžováno. Závažnou poruchou je  i nedomykavost chlopně (insu- 
ficience), kdy se část krevního objemu vrací do prostoru s nižším tlakem. Při této poruše 
je  srdce zatěžováno objem ově. Při zúžení srdeční chlopně (stenóze) se zm enšuje 
plocha pro průtok krve, což představuje vyšší odpor proudící krve a zvýšení tlakové 
zátěže srdce.

10.4 Srdce jako pumpa

K revní oběh jsou  dva oddělené okruhy, zařazené za sebou. Každý okruh aktivuje 
jedna  srdeční komora. M alý (plicní) oběh je  poháněn pravou kom orou srdeční. velký 
(systémový) levou komorou. Objem krve, který je  ža časovou jednotku přečerpán malý m 
a velkým oběhem, je  stejný. M inutový objem srdeční -  srdeční výdej (Q) -  je  m nož
ství krve, které proteče aortou nebo plicnicí za  jednu minutu. Srdeční výdej je určen 
velikostí systolického tepového objem u (objem krve vypuzené během jedné srdeční 
kontrakce) a tepovou frekvencí. Plicní a systém ový oběh se však liší tlakem a odpo
rem. Tlak v plicním oběhu je  4 — 5krát nižší než v oběhu systémovém.

Srdce pracuje jako tlakové čerpadlo. N a jeho výkonu se podílí složka statická: překo
nání tlakového rozdílu mezi komorou a aortou nebo plicnicí, a složka kinetická: udílí 
zrychlení vypuzenému množství krve a  jistém u množství krve v aortě. Výkon levého 
srdce, které pracuje v podmínkách vyššího tlaku, je  odpovídajícím  způsobem vyšší 
v porovnání s výkonem pravého srdce (obr. 10.2).

Malý oběh začíná v pravé předsíni, kam ústí horní a dolní dutá žíla. Z pravé předsíně 
postupuje krev do pravé komory přes trojcípou chlopeň. Po naplnění pravé komory je
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Obr. 10.2 Směr proudění krve v srdečních předsíních a komorách. PP -  pravá předsíň, PK -  pravá 
komoru, LP -  levá předsíň, L K -levá komora, Ao -  aorta (srdečnice), VCS -  vena cava superior (horní 
ilinťi žíla), VCI -  vena cava inferior (dolní dutá žíla).

k rev stažením srdeční svaloviny {systolou) vypuzena přes poloměsíčitou pulmonální chlo
peň do plicní tepny. Ta se v plicích větví na menší tepny, tepénky, arterioly a  vlásečnice 
(kapiláry) plicních sklípků. Při průchodu plicními kapilárami se krev nasytí kyslíkem 
a současně odevzdá oxid uhličitý. Rychlost výměny je  taková, že stačí vyrovnat parciální 
tlaky kyslíku i oxidu uhličitého i při několikanásobně zrychleném průtoku krve kapilá
rou, např. při tělesné námaze.

Plicní kapiláry ústí do venul apostupně se zvětšujících plicních žil. Plicní žíly obsahují 
krev nasycenou kyslíkem a se sníženým obsahem oxidu uhličitého. Plicní žíly ústí do 
levé předsíně.

Velký oběh začíná v levé předsíni, odkud krev pokračuje přes bikuspidální (mitrální) 
chlopeň do levé komory. Aktivitou svaloviny levé komory srdeční je  krev vypuzována 
do aorty přes aortální chlopeň. Z aorty odstupují menší tepny (arterie), které vedou okys- 
ličenou krev do jednotlivých orgánů a částí těla. Arterie se větví na menší tepénky (arte- 
rioly). Arterie a arterioly mají velký význam jak pro distribuci krve do jednotlivých orgánů, 
tak pro udržování tlaku v systémovém oběhu. Silná vrstva svaloviny ve stěnách arterií 
malého kalibru a arteriol ovládá vnitřní průsvit cévy, a tím i velikost průtoku krve. Při 
/tížení průsvitu většího počtu cév stoupá odpor periferní části oběhové soustavy. Síť 
\ lásečnk' navazujících na arterioly je  prostředím, kde probíhá výměna látek mezi krvi 
.1 tkáněmi Při výměně plynů se odevzdá rozhodující část kyslíku a krev přijme příslušné

i oxidu uhličitého. Ve vlásečnicích se rovněž vyměňují živiny a zplodiny látkové 
\ \ miny Po průtoku kapilárami je krev vedena do venul a postupně do větších žil a vrací



se hornínefoo dolní dutoužilou  do pravého srdce. Za klidových podmínek ti\.i prnu>k 
celým systémem jednu minutu.

Ve velkém oběhu je  několik systémů nazývaných portáln í oběhový systém kile k in  
po průchodu kapilárním řečištem je  svedena do žíly a opět se dostává do kapilární 11 ě
V  abdominální části trávicího systému je  krev odváděna portální žilou do jatci .1 lam •• 
opět větví v systému jatemích kapilár. V  ledvinách po průtoku kapilárami lion  manos ,1 
váčku prochází krev kapilárním systémem ledvinové dřeně -  peritubulárnimi kapilárami 
Obdobně je  kapilární systém v přední části hypofýzy zásobován žilní krví přicházející 
z hypotalamu.

10.5 Srdeční revoluce

Srdeční činnost je  neustále se opakující, cyklický, děj. Jeden cyklus se také nazývá 
srdeční revoluce (obr. 10.3). Souhrnně lze srdeční revoluci rozdělit na systolu a diastolu. 
Kontrakce myokardu je systola, uvolnění myokardu je  diastola. Výsledkem změn napětí 
srdeční svaloviny jsou tlakové změny v srdečních dutinách. Aktivní tlakové změny jsou 
hnací silou krevního proudu.

N a počátku srdeční revoluce v diastole jsou tlaky v komorách a předsíních téměř vyrov
nané a nízké, blíží se hodnotám atmosférického tlaku. Tlak při ústí trikuspidální chlopně 
v pravé předsíni je  považován za nulový tlak v oběhové soustavě. Atrioventrikulárni 
chlopně jsou otevřené a je  umožněna komunikace mezi komorami a předsíněmi. Vlivem 
setrvačnosti krevního proudu a pozitivního tlaku v předsíních proudí krev z předsíní do 
komor. Toto období se nazývá období rychlého plnění komor a trvá 1/3 celkové doby 
plnění. V další fázi, v období pomalého plnění komor, je  objem přesunuté krve z předsíní 
do komor menší a v poslední fázi se komory plní v důsledku aktivní kontrakce síní. Při klidové 
srdeční frekvenci trvá období plnění komor 350 ms, Objem komor na konci komorové 
diastoly je  největší a dosahuje za klidových podmínek hodnot 120—140 ml. Je to konečný 
diastolický objem. Po uplynutí doby, během níž vznikne vzruch v sinoatriálním uzlu 
a postupuje vodivou soustavou na svalovinu komor, se vlákna komor začínají stahovat. 
Tlak v komorách se zvyšuje, uzavřou se atrioventrikulárni chlopně. Začíná aktivní fáze 
srdeční revoluce -  systola komor. V první fázi komorové systoly se zvyšuje nitrokomo 
rový tlak, avšak objem komor se nemění. Tato část revoluce se nazývá fáze izovolumická 
Trvá 50 ms, její délka je konstantní i při různých hodnotách tepové frekvence. Při dosažení 
tlaku v  komorách vyššího, než je  tlak v arteriích (120 mm Hg v aortě, 35 mm Hg v plicní 
tepně), se otevírají semilunámí chlopně a krev pod vlivem tlakového gradientu začíná proudil 
do velkých cév -  začíná ejekční fáze. Počáteční období ejekční fáze se nazývá období 
rychlého vypuzování. Tlak v komorách a velkých arteriích má téměř stejnou hodnotu, 
která se označuje jako systolický tlak. Tlak vypuzované krve postupně klesá, kontrakce 
některých částí svaloviny ustává, tlak v komorách začíná klesat -  období pomalého 
vypuzování. Při dalším poklesu tlaku v komorách se uzavřou semilunární chlopně vli
vem tlakového rozdílu mezi velkými cévami (aortouaplicnicí) a komorami. Fáze rychlého 
vypuzování představuje 1/3 celkového trvání vypuzování (ejekční fáze), 2/3 náleží fázi 
pomalého vypuzování. Celková doba systoly při klidové srdeční frekvenci je  250 - 300 ms.



Obr. 10.3 Srdeční revoluce. Průběh tlakových změn v aortě, levé komoře a levé předsíni a záznam 
loiiokiinlii>nrtinni o EKG během srdeční revoluce.
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T lak  v kom orách dále k lesá  a  b líž í se nulovým  hodnotám  v období d iaslo ly  fik/c 
izovolum ické relaxace: nitrokom orový tlak  prudce klesá, ale délka svalový eh s li> 
ken se nem ění.

Při jedné systole se vypudí do oběhu 70 -  80 ml krve. Tento objem se na/ý vá sy ito lliln  
(tepový) objem. Poměr mezi systolickým objemem a konečným diastolickým objeme 
se označuje jako ejekční frakce a udává se v  procentech. Ejekční frakce u /dravého 
člověka je  60 %.

V předsíních na konci komorové systoly i na začátku diastoly tlak mírně stoupá (/m ém  
tlaku v předsíních jsou malé), takže záhy po začátku diastoly převyšuje tlak v relaxovaný i h 
kom orách. Proto se o tevírají atrioventrikulární chlopně a  začínají se plnit komory. 
N ásledná aktivní kontrakce předsíní ještě  zvýší komorovou náplň. Podíl aktivity před 
síní na plnění komor je  různý, zvyšuje se při vyšších tepových frekvencích. Systola předsíni 
trvá 100 ms a diastola komor při klidové tepové frekvenci 500 ms.

Tah. 10.1 Hodnoty tlaku, časů a objemů v předsíních a komorách během srdeční revoluce

předsíně systola diastola

tlak /mm Hg] 7 -  18 6 a ž-2

trvání [ms] 100 700

objem [ml] 70

levá komora ízovolumická
fáze

ejekční
fáze

ízovolumická
relaxace

izotonická
fáze

tlak [mm Hg/ 7 -1 2 0 120 1 2 0 -7 7

trváni [ms/ 50 250 100 400

objem ¡ml] 120 1 2 0 -5 0 50 50 -  120

pravá komora 

tlak /mm Hg/ 2 - 3 0 35 -2  až 2

10.6 Převodní systém srdeční

V srdci je  systém svalové tkáňe s odlišnou morfologií od ostatní svaloviny předsíní a komor. 
Je specializovaný na tvorbu a převod impulzů vyvolávajících kontrakci srdečního svalu.

Veškerá srdeční svalovina je  schopna samočinného vzniku vzruchu a následného stahu. 
Tato vlastnost je  označována jako automacie. Myokard komor i předsíní uplatní automacii 
pouze za patologických okolností. Struktura buněk převodního systému se od běžné buňky 
myokardu liší nižším obsahem myofibril, vysokým obsahem glykogenu a zejména elektro- 
fyziologickým i vlastnostmi. Převodní systém vyniká vysokou rychlostí šířeni vzruchu
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internodální dráhy

sinoatriální 
uzel

pravé 
raménko 
Tawarovo

levé
raménko
Tawarovo

rioventrikulární

Hissův svazek

Obr. 10.4 Převodní soustava srdeční

-  depolarizační vlny. U zlová část převodního systém u, tj. uzel sinoatriální a atrioventri- 
kulární, m á poměrně nízkou rychlost šíření vzruchu, ale naopak vysokou schopnost auto- 
macie.

P řev o d n í soustavu  s rd ečn í (obr. 10.4) tvoří:
1. sinoatriální m el (Keithův-Flackův) -  je  umístěn na vtokové části pravé předsíně,
2. internodální dráhy — spojují sinoatriální uzel s atrioventrikulárním  uzlem,
3. utrioventrikulární uzel (Aschoffuv-Tawarův) — je  umístěn při ústí trikuspidální chlopně, 
•1. Hissův svazek — odstupuje  z a trioventriku lárn ího  uzlu  a  p rochází síňokom orovou

přepážkou ,
5. pravé a levé Tawarovo raménko — sm ěřují do odpovídající svaloviny kom or a
6. velmi četná Purkyňova vlákna -  probíhají periferně a jsou zakončena ve svalovině komor.

V azivovou s truk tu rou  srdečn í báze je  e lek tricky  zce la  od d ě len a  sv a lo v in a  p řed 
sín í a kom or, tu d íž  H isův  svazek  je  jed in ý m  vodivým  spojen ím  m ezi p ředsíněm i 
a kom oram i.

Tkáň obou uzlů, sinoatriálního i atrioventrikulárního, m á vysokou schopnost automacie. 
Frekvence vzruchů vytvořených v těchto uzlech je  vyšší než frekvence vzruchů, které 
jsou  schopny vytvářet běžné svalové buňky myokardu. Kromě toho je  frekvence vzruchů 
v sinoatriálním  uzlu (60 — 80/m in) přibližně dvakrát vyšší než frekvence vzruchů vytvo
řených v atrioventrikulárním  uzlu (30 — 40/s). Rychlejší tvorba vzruchů v sinoatriálním  
uzlu než v jiných  částech převodní soustavy způsobuje, že udavatelem  rytmu (pacem a- 
kerem ) pro celý m yokard je  za norm álních podm ínek uzel sinoatriální. Rytmus srdce, 
který je dán sinoatriálním  uzlem, je  sinusový ry tm us.

Klidový m em bránový potenciál buněk sinoatriá ln ího  u z lu je  pom ěrně n ízký: -5 5  
až 65 m V. V lákna sinoatriá ln ího  uzlu jso u  současně velice propustná pro sodíkové
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ionty, které vstupují do buňky, a snižují lak  je jich  klidový m em bránový potenciál, 
Tento proces sn ižování polarizace probíhá až do dosažení prahové hodnoty 40 mV
-  prepo tenciá l ( s p o n tá n n í d ep o la r iz ace ) . Při této  hodnotě se náhle o tevřou sodiko- 
vápníkové kanály  na buněčných m em bránách a proběhne elek trochem ický děj n a /s  
vaný a k č n í p o ten c iá l. V  průběhu akčního po tenciálu  jso u  draslíkové kanály u /as Ivns 
a opět se o tevřou na jeh o  konci. N ásledkem  přesunu draselných iontů do mezibtméC 
ného prostoru  se v buňkách zvyšuje negativ ita, k terá způsobí opětovné sníženi mem 
bránového po tenciálu  na k lidovou  úrověň -5 5  až -6 5  mV. C elý proces se rytmicky 
opakuje .

Z a  některých okolností m ůže být udavatelem  rytmu I jin á  struktura, např. atrioventri 
kulám í uzel. Jeho rytmus je  pomalejší než rytmus sinoatriálního uzlu a nazývá se nodálni 
ry tm us. Podle g rad ien tu  s rd ečn í au tom acie  se mohou i další části převodní soustavy 
stát udavateli ještě  pom alejších rytmů. Čím je  struktura udávávající rytm us umístěna 
periferněji, tím je  srdeční rytm us pomalejší. Při podráždění kterékoliv části myokardu se 
vzruch rozšíří na celou srdeční svalovinu»

Vzruchy vznikající v sinoalriálním  uzlu se síří svaloví nou předsíní a  prostřednictvím  
intcrnodálních vláken sm ěřují do atrioventrikulárního uzlu. Vyvolávají kontrakci sva
loviny předsíní, Čas potřebný k průehodu vzruchu atrioventrikulárním  uzlem je  130 ms. 
Stah kom or nastává s jistým  zpožděním , neboť rychlost vedení vzruchu v atrioven tri
kulárním  u z lu je  n ízká (0,05 m/s). Při dalším  postupu vzruchu v ostatních částech pře
vodní soustavy se rych lost siření vzruchu opět zvyšuje až na 4 m /s a prostřednictvím  
Purkyňovych vláken se  předává na vnitřn í Části m yokardu, odkud postupuje svalovi- 
nou kom or k povrchu. A ktivace celé svaloviny kom or tak  trvá 40  — 50 ms. Vzruch se 
šíří od endokardu  k ep ikardu  a od hro tu  k bázi, a vyvolá tak synchronní aktivaci 
m yokardu — systolu komor.

10.7 Srdeční stah

K ontrak tiln í a p a rá t srdečního svalu tvoří myofibrily, které m ají obdobnou stavbu 
jako  kosterní svaly. Z m ěna délky svalové jednotky (sarkom ery) při kontrakci a relaxaci 
je  uskutečněna zm ěnou vzájem né polohy aktinových a myozinových vláken. Při kon
trakci se akti nová vlákna zasouvají mezi vlákna myozinová. přičem ž se dynam icky tvoři 
příčné můstky mezi oběm a typy vláken. Oproti kosternímu svalu je  délka sarkomer menši, 
neboť již  v klidu se konce akťmových vláken překrývají. Při větším  protažení vláken 
před začátkem  systoly je  proto stah intenzivnější (F rankův-S tarlingův  zákon), neboť 
příčné m ůstky mohou vynikat na větším  úseku aktom yozinového kom plexu. Při pokra
čujícím  prodlužování sarkom er však můstků ubývá a výkonnost svalové jednotky klesá. 
Ideální délka sarkomery je  2,2 jun. Podráždění svalového vlákna vyvolá depolarizaci 
m em brány svalového vlákna a ionty vápníku se přesunou ze sarkoplazm atického ret i - 
kula a T-tubulů do intracelulárního prostoru. Ionty vápníku ovlivní m odulační bílkoviny 
troponin a tropom yozin tak, že se uvolní vazebná m ísta pro příčné můstky na akti nových 
filam entech; aktinová vlákna se zasunou mezi m yozinová vlákna a aktom yozinový kom 
plex se zkrátí. Ukončení kontrakce je  dáno přesunem iontů vápníku do sarkoplazmatického
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rotikula nebo do extracelulámího prostoru (T-tubulů) aktivním transportem zajištěným 
vápníkovou pumpou.

Knergetické zajištění srdeční kontrakce se liší od příčně pruhovaného svalu. Zatímco 
příčně pruhovaný sval využívá jako zdroj energie glukózu, případně glykogen, m yo
kard může získávat energii pro kontrakci kromě uvedených zdrojů také z mastných 
kyselin, laktátu (Staubův efekt), ketolátek a v menší míře i z am inokyselin. Vlastním 
zdrojem energie je  m akroergní vazba ATP (adenozintrifosfát). Při odštěpení jedné 
molekuly fosforu z této vazby je  uvolněno m nožství energie a degradační ADP (ade- 
nozindifosfát) je  připraven k opětovné syntéze ATP za přítom nosti kreatinfosfátu a  za 
působení elektronů získaných z Krebsova cyklu. Tento proces probíhá za přítom nosti 
kyslíku a je  rovněž nutná součinnost cytochromu a flavoproteinů.

Za fyziologických podmínek je  glukóza a  laktát třetinovým zdrojem energie, mastné 
kyseliny tém ěř dvoutřetinovým a aminokyseliny pětiprocentním. Při tělesné námaze se 
význam ně zvyšuje podíl laktátu na srdečním  m etabolizm u. M etabolickou aktivitu  
srdečního svalu lze sledovat podle spotřeby kyslíku vztažené na 100 g  tkáně. Množství 
spotřebovaného kyslíku se stanoví z rozdílu koncentrací kyslíku v srdečních arteriích 
a žílách (arteriovenózní rozdíl) a z krevního průtoku. Udává se, že asi 20 % kyslíkové 
spotřeby je  věnováno bazálnímu metabolizmu srdeční svaloviny bez kontrakční aktivity. 
Téměř celý zbytek kyslíku je  využit k tvorbě mechanické energie, podle intenzity činnosti 
kolísá spotřeba mezi 10 -  20 ml kyslíku na 100 g srdeční tkáně.

10.8 Stažlivost -  kontraktilita

/.horšení srdeční výkonnosti může být způsobeno poruchou chlopňového aparátu, komu
nikací mezi dutinami, ale také kontrakčními vlastnostmi myokardu. Kontrakční vlast
ností myokardu vyjadřuje kontraktilita -  stažlivost. Při zvýšené síle kontrakce a při 
nezměněném počátečném napětí svalových vláken se vypudí do oběhu větší množství 
krve a v komoře zůstane menší množství krve. Zesílení kontrakce nazýváme pozitivně 
inotropním vlivem. Měřítkem inotropie je  rychlost změn tlaku v komoře, vztažená na 
velikost překonávaného periferního tlaku. Matematicky je  tato závislost vyjádřena deri
vací hodnoty tlaku v komoře v časovém průběhu (dP/dt/TK). Pokud se tlak v komoře 
nemění, je  hodnota matematického výrazu nulová. Při nárůstu tlaku m á pozitivní hodnoty 
u pří poklesu záporné hodnoty.

Informace o změnách tlaku v komorách se získávají přímým měřením v srdečních duti
nách zavedenými katetry. Kontraktilitu lze do jisté míry hodnotit i neinvazivními meto
dami. Do kontraktility není zahrnut Frankův-Starlingův mechanizmus, ovlivňující srdeční 
stah při rozdílné diastolické náplni komor, který je  ve vztahu k prostorovému uspořádání 
myofibril.

Při srdeční revoluci vytváří srdeční svalovina svojí činností tlakový rozdíl a překonává 
odpor v cévním řečišti. Činnost srdce za rozdílných tlakových poměrů na periferii zná
zorňuje diagram tlak -  objem.

Srdeční svalovina s dobrou kontraktilitou dosahuje dostatečného výkonu pro pře
konání odporu jíž při norm ální počáteční náplni komor. Při zhoršené kontrakt i I ítč je
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potřebný výkon dosažen teprve po zvětšené náplni komory (zvětšený koneCns dia 
stolický objem ). Tento m echanizm us však při větších nárocích nezajisti re/erv u pu* 
zvýšení srdečního objemu.

10.9 Srdeční výdej a jeho měření

Minutový srdeční objem je  vyjádřen součinem srdeční frekvence a systolického objemu 
(70 tepů/min * 80 ml) a činí v klidových podmínkách 5,0 — 5,5 l/min. Minutový srdeční 
objem se také nazývá srdeční výdej (Q) a odpovídá množství krve, které srdce vypudí 
do aorty nebo plicnice za jednu minutu. Pro vyloučení rozdílů tělesných proporcí při 
porovnávání jedinců se používá pojmu srdeční index, což je  minutový srdeční objem 
vztažený na jednotku tělesného povrchu. Průměrné hodnoty tělesného povrchu u zdravého 
dospělého muže jsou 2,1 m2 a  u ženy 1,8 m2. Srdeční index u zdravého dospělého člověka 
pak dosahuje hodnoty 3,0 — 3,2 l/min/m2.

Měření minutového srdečního objemu se provádí v klinické praxi nepřímými metodami. 
Metoda podle Ficka (Fickův princip) je  založena na předpokladu, že množství krve. které 
zásobuje nějaký orgán (nebo celé tělo) za časovou jednotku, odpovídá spotřebě kyslíku 
dělené rozdílem množství kyslíku v přitékající (arteriální) krvi a  odtékající (žilní) krvi 
(arteriovenózní rozdíl). Při výpočtu srdečního minutového objemu je  nutno znát hod
noty smíšené venózní krve, neboť spotřeba kyslíku v jednotlivých orgánech (desaturace 
krve) je  různá. Smíšená venózní krev je  v pravém srdci a  v plicních arteriích. Rovnice 
pro výpočet minutového srdečního objemu zní:

I * — - — 'ÁL -  V

kde V0, je  spotřeba kyslíku za jednu minutu, jfc  je  množství krve v arteriální krvi a V„ je 
množství kyslíku ve sm íšené venózní krvi. Po dosazení klidových hodnot do této rov
nice (250 ml/min pro spotřebu kyslíku, 190 ml pro m nožství kyslíku v 1 1 tepenné krve 
a 140 ml pro m nožství kyslíku v 1 1 žilní krve) vychází hodnota minutového srdečního 
objem u 5 l/min.

Jiné nepřímé metody pro měření minutového srdečního výdeje jsou  založeny na sledo
vání změny koncentrace barviva v krvi po jeho aplikaci (diluční barvivové metody) 
nebo sledování změn teploty (termodiluční metoda). Obdobná je  i metoda sledující 
změny intenzity záření po aplikaci radioizotopu do krevního oběhu. Další způsob posky 
tuje ultrazvukové vyšetření, kde výpočet Q je  prováděn z rychlosti krevního proudu 
a plochy srdečního ústí.

Z výšená spo třeba kyslíku, např. při tělesné nám aze nebo při zvýšené tělesné 
teplotě, vede ke zvýšení m inutového srdečního objem u. Z výšené využití kyslíku 
z tepenné krve, které se projeví zvětšením  arteriovenózního rozdílu , je  další způ
sob, jak  docílit transportu  většího  objem u kyslíku. Při vysokých m etabolických 
nárocích organizm u se kom binuje zvýšení m inutového srdečního objem u a zvětšení 
arteriovenózního rozdílu.
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M inutový srdeční objem je  ovlivněn tělesnou činností, emočními reakcem i jako  vzruše
ním a úzkostí, tělesnou teplotou i teplotou okolí, zvyšuje se  v  těhotenství a při zvýšených 
metabolických nárocích, např. pojidle. Rovněž některé hormony, jako adrenalin a  hormony 
štítné žlázy, zvyšují m inutový srdeční oigem. Zvýšení minutového srdečního objem u lze 
docílit jak  zvýšením srdeční frekvence, tak zvýšením systolického objemu. U zdravých 
osob se na zvýšení srdečního výdeje účastní oba mechanizmy, přičem ž zm ěny tepové frek
vence mají větší podíl. Protože je  tepová frekvence snadno měřitelná, užívá se jako  orien
tační m ěřítko in tenzita  srdeční činnosti. H odnota tepové frekvence m ůže vystoup it 
z klidových hodnot až na hodnoty kolem 200 tepů/min. Při vysokých srdečních frekven
cích však plnění kom or není dokonalé, klesá tepový objem a zhoršuje se i stažlivost, takže 
další zvýšení srdeční frekvence nevede knárůstu minutového objemu. Maximální minutový 
srdeční objem u mladých zdravých mužů je  30 l/min, u žen o 8 l/min méně. Ve výjim eč
ných případech může minutový srdeční objem u sportovců dosáhnout i 45 l/min.

/m ě n y  srdeční frekvence se nazývají změny chronotropie. Pozitivníchronotropníefekt 
znamená zvýšení tepové frekvence, naopak snížení tepové frekvence představuje negativní 
chronotropní efekt.

Pro výsledný efekt kontrakce m yokardu má význam  počáteční napětí svalových v lá
ken. Se zvyšujícím  se napětím  narůstá  i síla  kontrakce. Tato závislost je  vyjádřena 
Frankovým -Starlingovým  zákonem : výsledná síla kontrakce je  přím o úm ěrná počá
tečné d é lce  srdečních  vláken. Po překročení optim álního napětí svalových vláken se 
síla kontrakce opět z m e n šu je ,.

10.10 Zevní projevy srdeční činnosti

Srdeční činnost je  vyvolávána a doprovázena několika fyzikálními změnami. Tlaková 
vlna postupující od aorty k arteriím se označuje jako arteriální pulz. Tvar arteriáíní pulzové 
křivky (arteriogram u) závisí na rychlosti krevního proudu. Rychlost postupu tlakové vlny 
je mnohem větší, než j e  rychlost proudění krve. Z  grafického záznam u arteriálního pulzu 
lze určit i dobu trvání ejékční fáze. Postup tlakové vlny v žilách (flebogram) znázorňuje 
ze jména tlakové zm ěny v pravé předsíni, které se šíří na  periferii žílním řečištěm. Výrazný 
je na Hebogramu pokles tlaku ve venózním systému při systole komor, který napomáhá 
návratu krve dutými žilami do pravého srdce (žilní návrat).

Kvalita tepu je  závislá na  tepovém  objem u, periferním  odporu, tepové frekvenci 
a kontrakti litě myokardu. M ůže j i  ovlivnit i pružnost stěny sledované arterie. Tep a jeho  
kvalitu určujem e zpravidla palpací na končetinových tepnách (arteria radialis a ulna- 
ris). Někdy je  možné sledovat tep zrakem na povrchu těla, např. nad a. carotis nebo 
břišní aortou. Pružnost cévní stěny působí postupný útlum tlakové vlny sm ěrem k perife
rii a v kapilárách je  proud krve již  spojitý, bez tlakových výchylek.

Dalším  zevním  projevem  srdeční činnosti jso u  akustické projevy. N ejběžněji jsou  
sledovány při poslechovém  vyše třen í (au sk u ltace) nebo spec iá ln ím i m ik ro fony  
s možností zdůraznit určité frekvence při grafickém záznamu (fonokardiogram). Akustické 
projevy srdeční činnosti se vážou na vibrace srdeční stěny a uzávěry chlopní během 
srdeční revoluce. IJ zdravého člověka rozlišujem e dvě srdeční ozvy. První ozva (sys-
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tolická) je  hlubší a  je  dána uzávěrem  atrioventrikulárních chlopni a vibraci napinajici 
srdeční stěny na začátku systoly. Po systolické pauze, která je  kratší n e / paii/a  iliaMo 
lická, následuje druhá ozva (diastolická), vyšší, která je  způsobena uzávěrem poloím ' 
síč itý ch  ch lopn í a  v ib rac í k revn ího  sloupce  a  stěn  velkých cév. Při pato log icko  
kom unikaci m ezi srdečním i dutinam i jso u  slyšitelné srdeční šelesty.

10.11 Elektrické projevy srdeční činnosti

Záznam  sum ární elektrické aktivity srdce se nazývá elektrokardiogram  (E K G ). Při 
běžném  sním ání EKG se používá elektrod umístěných na povrchu těla. Jejich lokalizace 
je  standardní v určitých místech. Normální EKG záznam  jedné srdeční revoluce se skládá 
z  vln a  kmitů, které m ají charakteristický tvar a  trvání.

Obr. 10.5 Elektrokardiograf

Vlna P  je  způsobena depolarizací síní. Komplex QRS je  projevem počátku depolarizacc 
komor. Vína T  odpovídá repolarizaci komor, tj. postupnému návratu ke klidovému, polarizo
vanému stavu membrán svalových buněk. Křivka EKG je  sumárním potenciálem, který je 
výsledkem akčních potenciálů jednotlivých svalových vláken. Vztah mezi akčními potenciály 
v jednotlivých oblastech srdce a  EKG je  znázorněn na obr. 10.6. Začátky QRS komplexu 
a akčních potenciálů komorových vláken úzce souvisí. Konec akčního potenciálu se kryje 
s koncem vlny T. V úseku plató v akčním potenciálu komorové svaloviny není v EKG žádná 
odpovídající změna, protože EKG nevykazuje výchylku, pokud je  svalové vlákno úplně depo- 
larizováno nebo repolarizováno. Komorová přepážka a endokard setrvávají v depolarizovaném 
stavu déle nežjiné oblasti komor. Tím je  dáno, že oblast srdečního hrotu a vnější, epikardiálni 
vrstva repolarizují nejdříve. Převládající sm ěr repolarizace srdečních komor je  tedy od 
srdeční báze k hrotu, podobně, jako je  tomu u depolarizace (komplex QRS). /. tohoto důvodu 
mají vlny I a R shodnou polaritu ve standardních EKG svodech.
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1 — sinoatriální uzel
(Keithův-FIackův)

2 — svalovina předsíní
a Purkyňova vlákna

3 -  atrioventrikulární uzel
(Aschoffův-Tawarův)

4  — Hissův svazek
5 — Tawarova raménka
6 -  stěna myokardu 
7 — apex myokardu

()hr. 10.6 Normální elektrokardiogram a akční potenciály v jednotlivých oddílech převodní soustavy 
a srdeční svaloviny

Podobně ja k o  v ko ste rn ích  svalech , i srdečn í sv a lo v á  v lák n a  se s tah u jí je n  při 
ak tivaci kontraktiln ího  aparátu. Podnětem  pro spuštění svalové kontrakce je  akční 
potenciál, který se šíří z  m ísta  tvorby vzruchů — sinoatriáln ího uzlu. Klidový poten
ciál srdečního svalového v lákna je  -8 5  až —95 mV. Po započaté depolarizaci akční 
potenciál přestřelí do kladných hodnot (hrotový potenciál). Následuje mírný pokles poten
c iá lu , ale  m em brána  srd ečn íh o  sva lového  v lák n a  zů stáv á  je š tě  d lo u h o  d ep o la rizo - 
vána. D oba depolarizace kom orového v lákna je  300 m s a  p ředsíňového v lákna 200 ms. 
lato fáze se označuje jako  plato a je  ukončena rychlou repolarizací, při níž se potenciál 
vrací na hodnotu klidového m em bránového potenciálu. P řítom nost fáze plató v akčním  
potenciálu  srdečního svalového vlákna je  dána o tevřením  velkého m nožstv í vápní
kových kanálů, které zůstávají otevřené poměrně dlouho, a  umožňují tak přesun vápníko
vých iontů do buněk. V období rychlé depolarizace a ve fázi plató nevyvolá další podnčt 
nový akční potenciál, svalová vlákna jsou v absolutní refrakterní fázi. Sínč vykazují
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kratší absolutní re frak tern í fázi než kom ory a  jso u  schopny dosahovat vyšší frekvence 
stahů. K rátce po skončení repolarizace reaguje svalovina pouze na silný podnět .1 síla 
kontrakce je  m enší i při vysoké intenzitě podnětu. Toto období se označuje jako  r d a  
tiv n í r e f ra k te rn í  fáze (obr. 10.6).

E xcitačně-kon trakčn í spo jen í v srdečním  s v a lu je  m echanizm us, jím ž  se akční 
potenciál síříc í se převodní soustavou  p řenáší na  svalová vlákna. A kční potenciál m 
d ostává  do vnitřn ího  prostoru  svalové buňky prostředn ictv ím  T-tubulů . A kční polen 
c iál uvolní m nožstv í vápníkových  ion tů  z cisteren  sarkoplazm atického  retikula do 
sarkoplazm y. V ápníkové ionty d ifundují do svalových vláken a  spouštějí proces pro- 
línán í ak tinových  a  m yozionových  vláken. Po ukončení období p lato  akčního polen 
c iá lu  se zastav í d ifúze vápníkových  ion tů  do n itrobuněčných  p rosto r a vápníkové 
ionty se aktivně pum pují zpátky do sarkoplazm atického retikula a T-tubulů. Aktinová 
a  m yozinová vlákna se rozestoupí a  v tom to stavu setrvají do příchodu dalšího akčního 
po tenciálu . K ontrakce svalového v lákna je  pevně vázana na trván í akčního po ten
ciá lu  a  trv á  o několik  m s déle než sam otný akční potenciál. Protože akční potenciál 
je  v kom orách  o 100 — 120 m s delší než  v sín ích , stejný časový pom ěr platí i pro 
dobu  kon trakce sín í a  kom or.

Srdce lze z  elektrického hlediska považovat za  zdroj elektrom agnetických potenciálů 
ve vodivém  m édiu — tělo je  prostorový vodič. E lektrickou aktivitu je  tudíž možné zná/.or 
nit jak o  dipól v třírozm ěrném  prostoru, jehož  orientace a am plituda se během srdečního 
cyklu rychle mění. Takto definovaný zdroj se nazývá vektor. Zachycení prostorových 
zm ěn elektrického dipólu srdce umožňují standardní svody pouze v projekci na frontální 
rovinu. Podrobné zhodnocení zm ěn elektrické aktivity srdce v prostoru poskytuje vekto 
kardiografie.

EKG se sním á elektrokardiografem  (obr. 10.5), který zesílí elektrické potenciály v/ni 
kající při srdeční činnosti a  umožní jejich zápis. Při snímání klinického EKG je  nutno dodr 
žovat standardní umístění elektrod, tychlost posunu papíru (25 mm/s) a zesílení potenciálů 
v přístroji (1 mV =  1 cm). N a EKG záznamu hodnotíme akci, rytmus, frekvencí a sklon elck 
trické osy srdeční. N a samotné křivce hodnotíme tvar, dobu trvání a amplitudu vln <; kmitu 
a délku intervalů.

Základní způsoby umístění svodů jsou zobrazeny na obr. 10.7. Při b ipo lá rn ím  uspo 
řá d á n í svodů , tzv. standardním  systému, jsou elektrody umístěny na zápěstích .1 na héi 
cích dolních končetin. B ipolární svody I, II a III představují ro/díly potenciálu piavá 
ruka —levá ruka (/), pravá ruka levá noha (//) a levá ruka levíi noha (///) k<im '«iinm r 
svody v unipolárním zapojení odpovídají potenciálům v/taZem m  k nulosomti |*iiťiu talii 
a označují se písmeny I K (pravá nika). 17. (levá ruka) n I ’/• (levá hoImi 
svody představují zesílené unipolárni svody .1 o /n .u 'u |i .1

D alšíu n ip o lá rn ísv o d y  jsou umistěm na huidm kuisviKb \  \  )at|>«>lii\k<HkYtiiit>\)nn 
unipolámími svody a jejich /esilenou variantou ivud ,ikl,*lni /
H ru d n í svody jsou v tísné  bli/kosti š id íe . .1 méfi iu.li/ |m u-iu i.iIs jhmI elektiodou lo 
um ožňuje podrobnější analýzu poruč¡h 5(fcnl dcpolnrl/fl( »■ l'(t sp<j< i.ilnu h vySctřcnlch so 
používají i jinde umístěné elektrods, n.tpf »1.11t litudni dckiiodv, iu im \é elektrod), mii 
m ání elektrické aktivity /e  snleCnu h dutin pfl k.itoiií/.u 1 .ipod | ’r 1 dlouhodobém l lo ll r  
rovč m on ito rován í se snímá I K( 1 po dobu .’ l Itmlin .1 slouJi k anal\ /e  /m čn  nebo poruč h 
srdečního rytmu.
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Obr. 10.7 Elektrokardiografické svodové systémy. V horní části obrázku jsou znázorněny Wilsonovy 
hrudní svody (V. -  V ) a příslušné EKG potenciály. Střední část obrázku zobrazuje zesílené svody podle 
( ialdbergera (aVR, aVL a aVF). V dolní části jsou bipolární končetinové svody I, U a III.

10.12 Řízení srdeční činnosti

Dosažení odpovídajícího srdečního výdeje je  hlavním cílem srdeční činnosti. Jeho veli
kost závisí na metaholických nárocích tkání. Protože srdeční výdej je  určen jak  systolic- 
kým objemem, tak tepovou frekvencí, je  řízení srdeční činnosti zaměřeno jednak na změnu 
sily srdeční kontrakce, jednak na frekvenci srdečních stahů.

Dynamické /m ěny síly srdeční kontrakce podle Frankova-Starlingova zákona (viz 
10.7) umo?Aujc přizpůsobení systolického objemu velikosti žilního návratu. C ím více
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se srdeční komory během diastoly naplní, tím větší m nožství krve se do arteriálniho 
řečiště vypudí. Frankův-Starlingův m echanizm us zabezpečuje, že všechna krev. která 
se vrátí do srdce, se dostane do tepenného oběhu s příslušným nárůstem energie v podolu' 
zvýšeného tlaku a udělené rychlosti. Při dokonalé funkci Frankova-Starlingova m edia 
nizm u se krev v žilním systém u neměstná. Tento regulační m echanizmus umožňuje 
tedy dokonalou souhru obou komor a rychlé přizpůsobování tepového objemu změnám 
žilního návratu např. při změnách polohy těla a končetin a při zm ěnách nitrohrudního 
tlaku během dýchání.

Srdeční frekvence je  řízena nervově a humorálně. Nervovou regulaci uskutečňuje sym pa
t i ím  a  parasympatikus. Parasympatikus snižuje a sympatikus zvyšuje tepovou frekvenci.
V klidovém stavuje na chronotropních změnách vyšší podíl parasympatiku, který ovlivňuje 
rychlé výchylky tepové frekvence v rozsahu až 20 -  30 tepů/min. Mediátorem parasy mpat i k 11 
je  acetylcholin a jeho vylučování ze zakončení X. hlavového nervu (n. vagus) v blízkosti 
sinoatriálního uzlu přímo ovlivňuje srdeční automacii. Kromě snížení tepové frekvence se 
stimulace parasympatiku projeví i v prodloužení převodu vzruchu v atrioventrikulámím uzlu 
(negativní dromotropní efekt). Parasympatické vlivy na srdeční rytmus jsou řízeny zejména 
z jader v prodloužené míše, nc. dorsalis nervi vagi a  nc. ambiguus. Sympatikus má ve srov
nání s parasympatikem protichůdné účinky na srdeční činnost. Sympatické vlivy jsou zpro
středkovány nn. cardiaci a mediátorem sympatiku je  adrenalin. Dráždění sympatiku zvyšuje 
tepovou frekvenci (pozitivní chronotropníefekt) a stažlivost (pozitivní inotropní efekt). Sym
patické vlivy pocházejí z poměrně rozsáhlé oblasti prodloužené míchy, kde je  síť neuronů se 
vztahem k srdečnímu rytmu i vazomotorickému tonu.

N ervová regulace srdečního rytmu zahrnuje rovněž některé reflexy. A rteriální baro- 
recepční reflex je  vyvolán podrážděním mechanoreceptorů v aortě a sinus caroticm. 
Dostředivá větev arteriálniho barorecepčního reflexu je  zprostředkována IX. a X. hlavo
vým nervem a jeho ústředím je  nc. tractus solitarius v prodloužené míše. Reflexní odpověď 
spočívá v zesílení parasympatického dráždění a  oslabení sympatického vazokonstrikčn ího 
tonu. Při náhlém nárůstu krevního tlaku tudíž barorecepční reflex umožňuje návrat hod
not krevního tlaku na optimální, regulovanou hodnotu. Bainbridgeův reflex je  vyvolán 
napnutím pravé síně a způsobí zrychlení tepové frekvence, což je  dáno krátkodobým 
poklesem parasympatického tonu. Heringův-Breuerův reflex je  vyvolán napnutím plic 
a receptorů v hrudníku. Projeví se snížením tepové frekvence (bradykardií) po silném 
vdechu.

Struktury prodloužené míchy převádějí na srdeční rytmus i vlivy z jiných mozkových 
struktur, zejména z hypotalamu, amygdaly a mozkové kůry. Respirační centrum ry (micky 
moduluje jak  tonus parasympatiku, tak tonus sympatiku, což přispívá ke kolísání délek 
tepových intervalů v závislosti na fázi dechového cyklu (resp iračn í sinusová ary tm ic)
i k oscilacím krevního tlaku.

Srdeční činnost je  řízena i hormonálně. Adrenalin a noradrenalin i glukagon mají jak 
pozitivně chronotropní, tak pozitivně inotropní efekt. Koncentrace iontů draslíku a váp 
niku v tělních tekutinách ovlivňují sílu kontrakce i tepovou frekvenci. Při nadbytku draslíku 
je srdce dilatované a vykazuje nízkou tepovou frekvenci. Při zvýšení koncentrace dras
líku na 12 mmol/l se dostaví srdeční slabost a smrtelné poruchy rytmu. Při nadbytku 
iontů vápníku jsou spazmy srdečního svalu, protože ionty vápníku aktivují kontraktilní 
aparát. Nedostatek iontů vápníku má podobný účinek jako nadbytek draslíku.
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/výšená tělesná teplota má pozitivní chronotropní efekt. Krátkodobé zvýšení tělesné 
teploty zvětšuje sílu srdečních kontrakcí, ale dlouhotrvající zvýšená tělesná teplota vyčer
pává energetické zásoby srdce a vede k srdeční slabosti. Pokles tělesné teploty se projeví 
poklesem tepové frekvence. Např. ponoření ruky do studené vody (0,5 °C) po dobu něko
lika minut navodí snížení tělesné teploty přibližně o 0,5 °C atepové frekvence o 4 tepy/min. 
Při déletrvajícím působení chladu spojeném s poklesem tělesné teploty se srdeční akce 
/pomaluje a může dojít až k zástavě srdeční činnosti.

10.13 Krevní tlak a hemodynamika

V cévním systému jsou přítomny dva typy proudění, laminámí a turbulentní. Při lami- 
nárním proudění se krevní elementy nacházejí uprostřed krevního proudu a plazma 
v jeho obvodových vrstvách. Rychlost centrální části je  vyšší než rychlost periferních 
částí proudu. U cév středního průměru, zejména v oblasti jejich přímého průběhu, je 
většinou laminámí proudění. Při turbulentním proudění je dokonale promícháván 
obsah trubic a vzniká víření (turbulence). Proudění v kapilárách je laminámí, neboť malý 
průřez trubice snižuje pravděpodobnost výskytu turbulence. Závislost vzniku turbulence 
při proudění kapaliny je  vyjádřena Reynoldsovým číslem, které zohledňuje rychlost 
proudu, plochu průřezu trubice, viskozitu a specifickou hmotnost tekutiny.

Proudění kapaliny je způsobeno rozdílem tlaků mezi dvěma místy. Velikost průtoku je 
vyjádřena Ohmovým zákonem, který určuje, že průtok je přímo úměrný tlakovému spádu 
(. I/’) a nepřímo úměrný odporu (R) působícímu proti průtoku:

Q  »  AP/R

Velikost průtoku závisí na průřezu a délce trubice a na viskozitě kapaliny. Je vyjádřena 
Poiseuilleovým zákonem. Tento zákon lze cele uplatnit jen u pevných trubic, cévy však 
mají podobné vlastnosti. Poiseuilleův zákon platí jen u laminámího proudění kapalin. Při 
turbulentním proudění, kdy se v kapalině objevuje víření částic, odpor prudce narůstá.

V systému trubic, jaký představuje cévní řečiště, lze podmínky proudění shrnout do 
čtyř základních vztahů:
1. Průtok kapaliny je přímo úměrný tlaku a čtvrté mocnině průměru trubice a nepřímo 

úměrný délce trubice a viskozitě kapaliny.
2. Odpor systému je  přímo úměrný délce trubice a viskozitě kapaliny, nepřímo úměrný 

čvrté mocnině poloměru trubice.
3. Potřebná síla (energie) k překonání odporu je úměrná rychlosti proudu.
•1. Pokud je proudění stálé, rychlost proudu je nepřímo úměrná ploše průřezu.

Potřebný tlakový rozdíl pro plynulý průtok krve v arteriálním systému poskytuje kon- 
traktilní činnost srdce. Ve venózní části cévního systému je zdrojem tlakového spádu i činnost 
končetinových svalů (svalová pumpa) a dýcháním vyvolané změny nitrohrudního tlaku 
(negativní tlak při vdechu -  respirační pumpa). Významným vlivem pro vznik a změnu 
linkového spáduje i gravitační zrychlení, které se projevuje zejména při vzpřímené poloze 
olmi'k.i Vzpřímená poloha však působí proti tlakovému rozdílu v žilách dolních končetin.



a může zde proto způsobit městnání krve při dlouhotrvajícím stoji. Naopak poloha vlive se 
zdviženými dolními končetinami napomáhá žilnímu návratu.

Krevní tlak je síla, která působí na stěnu cév. Je výsledkem součinnosti srdeční aktis it\ 
a periferního odporu. Ve velkých tepnách je tlak přibližně stejný jako v aortě, v per i tor 
nějších cévách se snižuje a podstatně klesá v arteriolách a vlásečnicích. Směrem k pei i Ion i 
klesá amplituda arteriálního pulzu (rozdílu systolického a diastolického tlaku) a ve \ la 
sečnicích již krevní tlak nevykazuje pulzaci.

Krevní tlak lze charakterizovat hodnotou systolického, diastolického a středního tlaku 
(obr. 10.8). Tlak systolický je tlak, který zjišťujeme ve velkých cévách při vypuzování krve 
do oběhu (ejekční fáze). Tlak diastolický je tlak, který naměříme varteriálním řečišti při 
srdeční diastole. U zdravého dospělého člověka činí normální hodnota systolického tlaku 
120 mm Hg a diastolického tlaku 80 mm Hg. Střední tlak je efektivní tlak působící varteriálním 
řečišti. Lze ho odhadnout z hodnot systolického a diastolického tlaku podle vztahu:

střední tlak = diastolický tlak +  (systolický -  diastolický tlak)/3

Hodnota středního tlaku u dospělého zdravého člověka v klidových podmínkách je 
93 mm Hg. Přesnou hodnotu středního tlaku lze stanovit integrací tlakových hodnot během 
jedné srdeční revoluce. Krevní tlak je dynamická hodnota, která se mění v závislosti na 
metabolických nárocích organizmu. Stoupá při tělesné námaze, v těhotenství, vlivem 
hormonů a vegetativního nervstva.

Hg]tlak [mm 
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70

brachiální arterie

tlak v manžetě
/  systolický tlak (počínající zvuky)

tlakové změny 
,v  arterii

oranžově 
je  znázorněnu 
obnovení 
průtoku 
při poklesu 
tlaku v manieti

tlaková manžeta
ndoskop (přerušení zvuků)

pokud je  tlakv manžetě větší než v arterii, 
je průtok v arterii nastaven

Obr. 10.8 Auskultační metoda měřeni krevního tlaku. Při částečné okluzi brachiální arterii' vznikl 
Korotkovovy zvuky v důsledku turbulentního proudění v radiální arterii.

Cévní řečiště má určitý objem (kapacitu) a představuje objem krve, která se účastni 
oběhli, tj. cirkuluje. Kromě objemu cirkulující krve je  určité množství krve v krevních 
rezervoárech -  v žilních sinusech, játrech ave  slezině. Cirkulace krve v rezervoárech jo 
pomalá a nepřispívá k látkové výměně. Tato stagnující krev má ale význam pro okamžité 
doplnění objemu krve např. při změnách tělesné polohy nebo při zranění. Objem cirkulu 
jící krve u zdravého Člověka je 70 — 80 ml/kg.

123
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Pro klinické účely se sleduje i množství krve v centrální a periferní části oběhu. Cent
rální ob jem krve je  tvořen obsahem plicního řečiště až po semilunární chlopeň aorty. 
Ob jem periferní krve je  dán zejména objemem v nízkotlakém, venózním systému. Pro 
tento systém je  charakteristická roztažitelnost (distenzibilita) cév a jejich schopnost 
pojmout velký objem krve. Změny poměru centrálního a periferního objemu krve mohou 
pomáhat při diagnostice poruch cirkulace. Selhávání jednotlivých částí srdce se totiž 
projeví hromaděním krve v odpovídající části krevního řečiště. Porucha funkce pravého 
srdce má za následek zvětšování objemu periferní krve, periferní městnání. Plicní oběh 
zvětšuje svůj objem při nedostatečné funkci levého srdce.

Část cévního systému, kde je  vysoký krevní tlak (aorta a velké tepny), působí jako 
rezervoár tlakové energie a umožňuje při poklesu tlaku v diastole trvalý proud krve 
v malých cévách. Arterioly mají hlavní význam při regulaci periferního odporu, neboť 
mohou díky své svalovině měnit průsvit. Malá změna průsvitu u velkého množství arte- 
riol významně ovlivní odpor v cévním řečišti. Při nárůstu periferního odporu se zvyšuje 
diastolický tlak a srdce při vypuzování pracuje proti zvýšenému odporu.

Vlastní látková vým ěna se uskutečňuje v kapilárním  systém u (obr. 10.9). Prů
nik látek je  um ožněn velmi tenkou stěnou kapilár, která se skládá z jedné vrstvy 
endotelových buněk. Délka kapilár se pohybuje v rozmezí 1 -  2 mm a jejich vnitřní 
průměr mezi 7 - 8  (J,m. Mezi endotelovými buňkami jsou  časté mezery -  póry. Struk
tura okolního vaziva usnadňuje proudění extracelulární tekutiny a navazuje přímo 
na lym fatický systém. Síť kapilár v orgánech je  velmi hustá. Prokrvení orgánů, a tím 
i funkce ov ládání metarterioly a  nepravé kapiláry se uskutečňuje buňkami hladkého sval
stva. Při zvýšených nárocích m etabolizm u se zvětší průtok kapilárním  řečištěm . 
Rychlost proudění krve je  v kapilárách nízká a celkový povrch kapilárních stěn 
obrovský, což je  důležité pro látkovou výměnu. Na začátku kapilár má hydrostatický 
tlak hodnotu 30 mm Hg (4 kPa), na konci kapilár 15 mm Hg (2 kPa). T lakový spád 
\ kapilárách m á velký význam nejen pro průtok krve, ale i pro vým ěnu látek. Pro 
vý měnu látek mezi intravaskulárním a extravaskulárním prostorem je nezbytný osmotický 
a onkotický tlak. Zvýšený hydrostatický tlak v kapilárách, nízký onkotický tlak  
plazm y nebo zvýšený hydrostatický tlak krve na venózním  konci kapilár zvyšují 
prostup tekutin do tkání a vznikají otoky. Při poruše oběhu spojené se změnami 
hydrostatického kapilárního tlaku se otoky nejdříve objeví na dolních končetinách, 
kde na zvýšení venózního tlaku působí i gravitační síla. Při horizontální poloze těla 
se za stejné situace otoky neobjeví.

Výměna plynů mezi kapilárou a intersticiální tekutinou probíhá na podkladě rozdílu 
parciálních tlaků. Voda a rozpuštěné látky se filtrují kapilárními póry podle výsled
ného tlakového spádu, který je  dán hodnotou transm urálního tlaku (rozdíl hydro
statického tlaku v kapiláře a v in te rstic iáln í tekutině) a současně efektivního  
oiikotického tlaku. Přestup látek mezi intersticiální tekutinou a kapilárou ovlivňují 
i di l uzní vlastnosti jednotlivých roztoků. Onkotický tlak záleží na koncentraci bílko
vin v krevní plazmě. Pro krevní bílkoviny je  kapilární stěna za normálních okolností 
nepropustná.

Makový spád ve venózním systému je  velmi malý a nepřesahuje ani velikost hydrosta
tického tlaku ve vzpřímené poloze. Pro krevní transport v žilách mají proto rozhodující 
úlohu mechanická funkce svalů a žilní chlopně. Žilni systém dolních končetin musí ve 
v/pflmcném stoji překonávat hodnotu hydrostatického tlaku daného výškou krevního
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Obr. 10.9 Kapilární řečiště (mikrocirkulace). Průtok krve pravými kapilárami řídí cirkulámi svalovina/inku 
pílárních sfinkterů a metarteriol. V kůži akrálních částí těla jsou přítomny arteríovenózní anastomózy (zkraty), 
které převádí arteriální krev přímo do venul. Není ale prokázáno, že prekapilární sfinktery skutečně existuji.

sloupce mezi pravou komorou a dolní končetinou. Zvláště svalové kontrakce v dolních 
končetinách v součinnosti s venózními chlopněmi, které dovolují pouze jednosměrné 
proudění ve směru k srdci, umožňují vznik tlakových změn rozhodujících pro průtok 
krve v žilním systému proti působení hydrostatického tlaku.

Při poruše funkce žilní stěny se cévy nadměrně rozšiřují, zhoršuje se funkce chlopňo- 
vého aparátu a žilní oběh se zpomaluje. Vytvářejí se městky (varixy). V nich se mohou 
vytvářet krevní sraženiny. Ty dále zhoršují krevní cirkulaci a hrozí, že se jejich část zanese 
do plicních kapilár. Tato komplikace se označuje jako plicní embolie.

10.14 Průtok krve v jednotlivých orgánech

Pro zabezpečení dostatečného zásobení tkání živinami a pro výměnu plynů má 
zásadní význam aktuální průtok krve v daném orgánu. Průtok je přímo úměrný krevnímu
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tlaku a nepřímo úměrný perifernímu odporu, tj. průsvitu cév. Průtok krve v jednot
livých orgánech není stejný a závisí na aktuální metabolické aktivitě orgánu v daném 
fyziologickém stavu, Např. při tělesné námaze se zvyšuje krevní průtok pracujícími 
svaly a klesá průtok v trávicím systému. Přehled průtoků krve pro jednotlivé orgány 
v klidovém stavu ukazuje tab. 10.2.

iab. 10.2 Celkový průtok jednotlivými orgány (ml/min) v klidových podmínkách

srdce 256 ml/min svaly 750 ml/min

mozek 750 ml,'min kosti 250 ml/min

plicni tkáň 100 ml/min kůže 300 ml/min

ledviny 1100 tni/min štítná žláza 50 ml/min

játra I 350 ml/min nadledviny 25 ml/min

slinivka břišní 500 ml/min

Krevní průtok orgánem je řízen vegetativním nervstvem a lokálními faktory, které 
zužují cévy (vazokonstrikce). neboje rozšiřují (vazodilatacc). Průtok se zvyšuje např. 
při lokálním nedostatku kyslíku, při uvolnění oxidu dusnatěho, ale i působením bradykininu 
a prostaglandiné.

10.15 Oběh lymfy

Tkáňový mok, jehož objem činí u dospělého člověka 10,5 litru, je  ve svém složení 
neustále obnovován. Póry ve stěně většiny vlásečnic a relativně vysoký hydrostatický 
tlak na je jich  začátku umožňují, že část krevní plazmy je  filtrována do tkání, 
s výj imkou krevních buněk a většiny plazmatiekých bílkovin. Tímto způsobem je  za 
den přefiltrováno 20 litrů tekutiny, z n íž je  18 litrů vstřebáno zpět na venózním konci 
vlásečnic. Zbytek tekutiny se vrací do krve lymfatickými cévami. K zpětnému nasá
vání většiny přefiltrované tekutiny do cév napomáhá onkotický tlak plazmatických 
bílkovin, především albuminu. Proto při nedostatku plazmatiekých bílkovin (např. 
při hladovění) vznikají edémy. Podobně se při poruše funkce jater objevuje tekutina 
hromadící se především v břišní dutině (ascites). Edémy vznikají i při nefrotickém 
syndromu, což je porucha ledvin, při níž se ztrácí velké množství plazmatických 
bílkovin. Edém se však může vyvinout i při zvýšení propustnosti vlásečnic účinkem 
toxinů nebo omezeném odtoku lymfy.

Mízní cévy odvádějí mízu (lym fu) do žilního řečiště. Míza z trávicího trak tu je  
až mléčně zakalena, zvláště je-li potrava bohatá na tuky. Míza však vždy obsahuje 
různé množství lymfocytů. Mízní cévy jsou svou stavbou podobné krevním vláseč- 
niclm, tzn., že je jich s tčn a je  tvořena jen vrstvou endotelových buněk uložených 
v řídkém vazivu, s ojedinělými hladkými svalovými buňkami. Na některých mís
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tech uvnitř lumen jsou i chlopním podobné útvary. V průběhu m i/nich cév jsou 
vsunuty mízní uzliny (nodi lymfatici), na povrchu s vazivovým pouzdrem, z něhož 
do nitra proniká trámčina. Prostory mezi trámčinou jsou vyplněny lymfocyty. M i/» 
je  v mízních uzlinách filtrována, zbavena cizích tělísek, např. prachových Částic 
v plicní tkáni, a obohacena i o lymfocyty. Takové uzliny, které filtruji lymfu z určité 
oblasti, se nazývají uzliny regionální. Některé z nich se mohou zvětšit i zachycc 
nými nádorovými buňkami, což je  někdy velmi cenným diagnostickým momentem 
při posuzování stadia nádorového bujení. Soutokem tří hlavních kmenů vzniká 
hrudní mízovod (ductus thoracicus), který je  uložen podél aorty (srdečnice) a ústi 
do žilního úhlu mezi vena jugularis (hrdelní žíla) a vena subclavia sinisira (leva 
podklíčková žíla). Mízní cévy z pravé poloviny hlavy, krku a pravé horní končeti
ny a plic ústí pravostranným mízním kmenem do pravého žilního úhlu. Mízní 
uzliny, mandle, lymfoidní tkáň ve sliznicích, ve slezině a v brzlíku jsou zdrojem 
lymfocytů a uvedené struktury jsou označovány jako mízní orgány či lymfatické 
orgány.

10.16 Fetální oběh

Krevní oběh plodu se liší od oběhu v postnatálním období. Rozdíl je  dán malým 
průtokem krve v plicích a játrech plodu, protože okysličování a odkysličování krve 
a obohacování krve živinami se děje v placentě přestupem těchto látek z krve matky 
a obráceně. Srdce plodu zabezpečuje přesun poměrně velkého množství krve do pla
centy. Potřebám fetálního oběhu odpovídá jeho zvláštní anatomické uspořádáni. To 
je znázorněno na obr. 10.10. Krev z placenty, okysličená a obohacená substráty, se 
vrací pupeční žílou (vena umbilicalis), prochází do ductus venosus a obchází tím 
játra. Krev, která vstupuje do pravé předsíně z dolní duté žíly (vena cava inferior), je  
nasměrována do zadní části pravé předsíně a poté přímo přes foramen ovále do levé 
předsíně. Tato dobře okysličená krev tudíž obchází z velké míry i plíce a vstupuje 
posléze do levé komory. Krev z levé komory směřuje do hlavy a horních končetin. 
Krev, která proudí do pravé síně z horní duté žíly (vena cava superior), je usměrněna 
k trikuspidální chlopni, a tudíž do pravé komory. Jde o žilní krev zejména z hlavy 
a horních končetin, která je  vedena přes ductus arteriosus do sestupné části aorty 
a poté dvěma pupečníkovými arteriemi do placenty, kde se odevzdá oxid uhličitý do 
krve matky a přijímá se kyslík.

Po porodu se téměř okamžitě ztrácí průtok placentou, což vyvolá velký nárůst perifer
ního odporu, a tím i tlaku v aortě, levé komoře a levé předsíni. Tím, že se po porodu 
rozepnou plíce, poklesne odpor v plicním oběhu i plicní arteriální tlak. Pod vlivem těchto 
nových tlakových poměrů v pravé a levé předsíni se uza vře foramen ovále, a zamezí se 
tak komunikaci mezi levou a pravou předsíní. Po několika hodinách se rovněž funkčně 
uzavře ductus arteriosus a v dalších dnech a týdnech se vyplní fibrózní tkání. Obdobně 
se už za několik hodin po porodu silně kontrahuje ductus venosus, zvýší se tlak v portál ní 
žíle a krev je  směrována do jaterních sinů.
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11. Fyziologie trávení a vstřebávání

Organizmy mohou vykonávat své životní funkce jen  za přispění energie, kterou získá
vají z  živin. Pro příjem živin, tekutin, minerálů a vitaminů se během fylogenetického 
vývoje vytvořil trávicí systém.

Trávicí systém (gastrointestinální trakt -  GIT) má tyto funkce:
1. tráven í -  mechanické a chemické zpracování potravy,
2. vstřebávání“  přestup látek stěnou GIT do krve,
3. přeměnu a skladování živin (hlavně v játrech),
4. vylučování (odstraňování nestrávených zbytků potravy a zplodin metabolizmu).

Trávicí systém (obr. 11.1) je  v podstatě trubice začínající ústy a končící řitním otvo
rem. Potrava a další látky se pomalu sunou celou délkou trávicího traktu a jsou postupně 
rozkládány na jednoduché částice, které tělo dokáže vstřebat. Každá část trávicí trubice 
je  přizpůsobena účelu, jemuž slouží: ústa—rozmělňování potravy a tvorbě sousta, žaludek
— skladování a dalšímu rozmělňování potravy, tenké střevo — trávení a vstřebávání. 
tlusté střevo -  dalšímu vstřebávání a sběru odpadních látek pro následné vylučování 
z organizmu.

Živina se nestane součástí vnitřního prostředí, dokud neprostoupl' stěnou trávicího traku i 
a nevstoupí do krve nebo lymfy.

Činnost GIT je  řízena souhrou nervových a humorálních vlivů.

11.1 Trávení

11.1.1 Obecné principy stavby, motility, prokrvení a řízení trávicího systém u

Stavba stěny trávicího systému
Stěnu trávicího systému od druhé třetiny jícnu tvoří pět vrstev:

1. Vnitřní vrstvu tvoří sliznice—mukóza. Jmenuje se tak proto, že produkuje velké množ
ství hlenu (mucinu), který chrání vnitřní povrch trávicí trubice. Epitel kryjící sliznici 
se obměňuje jednou za čtyři až pět dní.

2. Podslizniční vrstva (submukóza) obsahuje krevní cévy, nervovou pleteň (plexus suh- 
mucosus Meissneri) a žlázky odpovědné za sekreci trávicích enzymů.

3. Vnitřní vrstvu svaloviny tvoří svalovina cirkulární, která zodpovídá za místní pohyby 
trávicí trubice.
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4. Vnější vrstva svalovíny ]e svalovina podélná, zodpovědná za peristaltické pohyby. 
Mezi oběma svalovými vrstvami je  druhá nervová pleteň (plexus myenterícus Auerbachi).

5. Pátou vrstvu tvoří serózní blána (v dutině břišní peritoneum), kterou se k trávicí tru
bici přivádějí arterie a kterou jsou odváděny žíly a lymfatické cévy.

V trávicím systému je  součástí stěn hladká svalovina. Svalové buňky jednotlivých vrstev 
jsou na mnoha místech spojeny a elektrická aktivita přechází z jednoho svalového vlákna 
na druhé. Svalovina tedy pracuje jako celek (syncytíum).

Principy motility GIT

V trávicím traktu se objevují dva hlavní typy pohybů:
I . ci’lko\'ť‘ propulzívní pohyby (peristaltika), zodpovědné za posun tráveniny směrem 

ke konečníku rychlostí přiměřenou potřebám trávení a vstřebávání:
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2. místní pohyby zodpovědné za mícháni tráveniny (pohyby segmentační a kývavé), 
zajišťující promíchávání obsahu s trávicími Šťávami.

Pohyby trávicí trubice jsou řízeny nervovou pletení umístěnou mezi svalovými vrstvami 
(plexus myentericus Auerbachi). V horní třetině žaludeční stěny se předpokládá centrum, 
které působí jako zdroj impulzů (pacemaker) a provokuje pohyby hladké svaloviny GIT. 
M otilitaje dále ovlivňována účinkem sympatiku a parasympatiku a působením lokálních 
hormonů (viz, níže).

Krevní zásobení GIT

Součástí krevního systému trávicího traktu (splanchnického krevního systému) jc 
také zásobení sleziny, ledvin a pankreatu. Tepny přivádějící krev do trávicího traktu 
jsou truncus coeliacus, arteria mesenterica superior a arteria mesenterica inferior. 
Trůnem coeliacus zásobuje krví žaludek, duodenum, játra, slezinu a pankreas, mezen- 
terické arterie vyživují tenké a tlusté střevo. Arterie se po příchodu k orgánům větví na 
menší a tencí větve, které vytvářejí oblouky a vzájemné se propojují. Arterioly z nich 
vycházející pronikají do stěny střeva a šíří se podle svalových snopců do klků a do 
submukózy (první kapilární systém), kde přispívají k  sekreěním a resorpčním funkcím 
GIT. Zilní krev odváděná splanchnickým systémem vstupuje do portální vény {vena 
portac) a odtéká do jater v jaterních sinusoidách (druhý kapilární systém) je  ret i ku 
loendotelovými buňkami (iixní makrofágy ® Kupferovy buňky) zbavována až sem 
došlých bakterií a jiných cizorodých materiálů. Kromě toho se zde resorbují do retiku- 
loendotelových buněk a do hepatocytů téměř všechny ve vodě rozpustné živiny. Krev 
se dále sbírá do jaterní žíly (vena hepalica) a odtud do dolní duté žíly {vena cava 
inferior). V krevním řečišti trávicího systému jsou řazeny dva kapilární systémy v séri i 
za sebou. Jde o tzv. portální systém (podobné jako v adenohypofýze a ledvinách).

Látky, které nejsou ve vodě rozpustné, jsou téměř všechny absorbovány do střevních 
ly mfatických cév a jimi vedeny do hrudního mízovodu a do krve.

Kí/.ení činnosti trávicího ústrojí

Aby n a sebe činnost jednotlivých částí trávicího traktu navazovala, musí mít zajištěno 
jednotné řízení inotility a sekreceTDWgtTfaSÍ se žďetfvá sýgtém y^liitvovya humorální.

Nervové řízení. Trávicí trakt má svůj vlastní nervový systém, ktefý začíná ve stěně jícnu 
;i pokračuje až k řitnímu otvoru (anu). Počet nervových buněk v tomto lokálním systému se 
blíží počtu neuronů míchy. To dokazuje význam nervového řízení inotility a sekrece 
v trávicím systému. Střevní (enterický) nervový systém má ve stěně GIT zabudované dvě 
nervové pleteně: plexus myentericus Auerbachi ve svalovině a plexus submucosus \feissncri 
pod sliznicí. Myenterická pleteň řídí hlavně motilitu. zatímco podslizniční pleteň sekreci 
.1 lokální prokrvení (důležité pro vstřebávání živin). Celý systém je  schopen samostatné 
Činnosti, ale obě jeho složky jsou napojeny na vegetativní nervový systém, jenž může dále 
stimulovat nebo oslabovat takto řízené gastrointestinální funkce.

Senzorická nervová zakončení jsou uložena vepiteliální výstelce a vysílají vlákna, 
která zpětnými kolaterálami ovlivňují činnost obou plexů. Informace dále pokračuje přes 
vegetativní ganglia do míchy, případně s vlákny vagu až do mozkového kmene. Senzo
rické nervy tak mohou zprostředkovat lokální reflexy, nebo reflexy s centrem v míše 
nebo v prodloužené míše.



/  h 11.1 Působeni sympatiku a parasympatiku na trávicí ústrojí

1 unkce Parasympatikus Sympatikus

Sekrece slin +

Sekrece trávicích šťáv + -

Motilita GIT + -

Tonus sfinkterů - +

Humorální řízení. N a trávicí systém působí některé hormony endokrinních žláz: 
jejich účinek je  většinou obecný (tyroxin, somatostatin, progesteron, glukagon). Cíleně 
z klasických hormonů působí na trávicí trakt jenom parathormon (nepřímo aktivací pře
měny vitaminu D v ledvinách na aktivní metabolit kalcitriol) a kalcitriol (zvyšuje vstře
bávání fosfátů a vápenatých iontů střevem).

Informativní molekuly, které v trávicím systému vydávají některé buňky, mají většinou 
parakrinní (ovlivňují své bezprostřední okolí), nebo autokrinní (ovlivňují samy sebe) účinky. 
Proto se jim  říká lokální (tkáňové) hormony GIT. Ovlivňují motilitu a sekreci trávicího 
systému. Gastrin, cholecystokinin asekretin mají účinky také endokrinní (jsou vylučovány 
do krve a působí na větší vzdálenost).

Některé z těchto látek byly objeveny i v CNS, kde se buď přímo účastní přenosu infor
mace (pak se nazývají neurotransmitery), nebo přenos informace ovlivňují, a proto se 
označují jako neuromodulátory.

Nezaměňujte lokální hormony a enzymy! Enzymy jsou na rozdíl od lokálních hormonů 
přítomny v trávicích šťávách a přímo se účastní chemických reakcí trávení.

Tab. 11.2 Přehled lokálních hormonů GIT

Hormon Místo vzniku Podnět pro výdej Funkce
(+ posílení, -  zeslabení)

Gastrin G-buňky
žaludku
(antrum)
8-buňky
pankreatu
duodenum

stimulace vagu 
lokální reflexy 
noradrenalin 
neutrální aminoky
seliny 
mléko 
alkohol

+ žaludeční sekreci 
+ motilitu žaludku 

(promíchávání)
+ tonus pylorického svěrače 

(zpomaluje vyprazdňování 
žaludku)

+  sekreci pankreatu (enzymy)

G IP  (gastric 1
inhibitory
peptide)

duodenum mastné kyseliny 
a aminokyseliny 
v duodenu

— žaludeční sekreci
— motilitu žaludku

Sekretin duodenum vstup kyselého 
chymu do duodena

— žaludeční sekreci
— motilitu žaludku
+ sekreci vody a HCO t 

z pankreatu
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VIP
(vasoactive
intestinal
peptide)

duodenum 
tenké střevo

— sekreci žaludeční šťávy
— motilitu žaludku
+ sekreci střevní stavy

Somatostatin duodenum
pankreas
žaludek

— sekreci žaludku
— motilitu žaludku
— sekreci střevní štiivy

CCK
(cliolecysto-
kinin)

duodenum natrávené bílkoviny 
a mastné kyseliny 
s dlouhým řetězcem 
vduodenu

+  vyprazdňování žaludku 
+ sekreci enzymů z pankreatu 
+ motilitu a vyprazdňováni 

žlučníku

Substance P tenké střevo +  motilitu střev

Enteroglu-
kagon

ileum, kolon — žaludeční sekreci HCI

Motilin duodenum,
jejunum

+ motilitu střev

Hombezin střevo + sekreci gastrinu

Neurotenzin — žaludeční sekreci HCI

Histamin žaludek + žaludeční sekreci HCI

11.1.2 Ústní dutina
Ústní dutina má několik funkcí, které lze obecně rozdělit na:

I Funkce související s trávením:
a) přijetí potravy (ukousnutím nebo sáním),
b) příprava potravy pro další zpracování (rozmělnění zuby, zvlhčení, vyrovnání tep

loty, začátek trávení škrobů slinnou a-amylázou),
c) zprostředkování počítku chuti (látky mohou působit na chuťové pohárky až po 

svém rozpuštění ve slinách),
d ) tvorba sousta (jazykem) a obalení sousta hlenem (mucinem), který brání poškozeni 

sliznice jícnu při polykání,
e) zprostředkování polykacího reflexu.

2. F unkce s trávením nesouvisející:
a ) nespecifická imunitní ochrana organizmu (lyzozym ve slinách má baktericidní účinky, 

tvorba IgA -  sekrečních protilátek),
b) artikulace (tvorba hlásek).

/.vykání je dčj, při nčmž se potrava mechanicky drtí zuby na menší části. Jsou to stereo
typní se opakující pohyby zprostředkované žvýkacím reflexem řízeným z prodloužené 
míchy, mohou však být řízeny i přímo mozkovou kůrou. Zvýkací svaly jsou schopny 
vyvinout velkou sílu, např. řezáky až 100 Newtonů, stoličky až 900 N.
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• Sekrece slin probíhá neustále na bazální úrovni. To znamená, že malé slinné žlázkv 
stále secernují sliny, aby udržovatv sliznici ústní dutiny vlhkou a aby i i čistily. Sekrece 
slin se výraziigžýýštBS nepodmíněným reflexem, kdy je podnětem dotek sliznicc se sous
tem, nebo podmíněným reflexem, kdy sekreci vyvolá vůně pHpravovaného jídla, pohled 
na prostřený stul a podobně. Podmíněné sekrece se účastní velké slinné žlázy: příušní 
žláza -  elandulapamtis (scróžm sektret)7p6ďčclistni žláza -  glandula suhmandihularis 
(scromucinózní sekret) a pódjazyková žláza—glandula subliHgualis (mucinózní sekret). 
Sekrece je řízena z pmdloužené mích v.

Složení slin. Za den se průměrně tvoří v závislosti na typu potravy 1 —2 1 slin o přibližně 
nciit rálníni_pH.,.V porovnání s plazmou jsou sliny hypotonické. Obsahují 99,5 % vody, 
dále složkv organické (mucin. q-amylázu. lvzozvm a imunoglobulinTV) áslóžkv ahorga- 
nické (HCO^, K‘, Cl . Na'. Ca21). Slinná a-amyláza (dříve nazývaná ptyalin) je enzym, 
který začíná už v ústech trávit škroby.
t > Polykáni j c složitý mechanizmus/zpočátku vůlí ovladatelný, později zprostředkovaný 
polykacím reflexem řízeným z prodloužené míchy. Polykání má tri fáze: ústní (orální),

centrum polykání 
n. glossophoryngeits 
■Mpl 0ípek)

fc égpagfossus 

pfogityfmr

n. vagus

. trmemmm
prodloužená
mícha

ffgiristaltika
jícnu

Obr 11.2 Polykací reflex. Utvořeně sousto se jazykem posune k patrovým obloukům a uvule a vyvolil 
polvkm í reflex, zprostředkovaný n. trigeminus, n. glossopharyngeus, n. vagus a n. Iiypoglossus,
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hltanovou (farvngeální) a jícnovou (ezofageál ní). Utvořené sousto je jazykem posunuto 
k patrovým obloukům a tvrdému patru, současně se zvednélměkké patro a uzavře vstup 
do nosní dutiny. Podrážděním patrových oblouků se vyvolá polykací reflex (obr. 11.2) 
zvedne se trachea, přiloží se pod kořen jazyka a dovře se překlopením epiglottis (aby se 
sousto nedostalo do dýchacích cest). Otevře se tuba Eustachii a na chvíli se reflexní' 
přeruší dýchání. Sousto se vtlačí do jícnu a peristaltické vlny jícnu je přenášejí dále.

11.1.3 Jícen
Jícen plní pouze transportní funkcí. V horní třetině jícnu převládá příčně pruhovaná 

svalovina, která se od střední třetiny mísí se svalovinou hladkou. V dolní třetině jícnu 
hladká svalovina převládá. Průchod sousta jícnem je aktivní děj, sousto je posunováno 
peristaltikou (vlnami kontrakce a relaxace svaloviny) jícnu i proti směru gravitace. Sousto 
se jícnem pohybuje asi 9 sekund, poté se dostane k dolnímu jícnovému svěrači, který se 
otevře a propustí sousto dál -  do žaludku.

11.1.4 Žaludek
Hlavní funkcí žaludku je skladování potravy a její další mechanické a chemické zpraco

vání (žaludeční šťávou) a postupný výdej do prvního a nejdůležitějšího oddílu tenkého 
střeva ~  dvanáctniku (duodena). V žaludku se vstřebává pouze část vody, alkohol 
a některé léky.

Skladování: přijatá potrava se v žaludku koncentricky ukládá od periferie do středu 
a během plnění se v žaludku nezvyšuje tlak. Tekutina protéká podél malého zakřiveni 
(curvatura minor) přímo do duodena. Žaludek dospělého člověka pojme 1 až 2 litry 
potravy. Po určité době klidu (říká se jí žaludeční peristola-^ přibližně 20 minut až jedna 
hodina) nastupuje žaludeční peristaltika.

Rozmělňování a promíchávání obsahu žaludku je funkcí žaludeční peristaltiky. Na 
rozhraní mezi proximální a distální částí žaludku je oblast, kde spontánně vzniká depola- 
rizační vlna, která se šíří směrem kpyloru a je podkladem peristaltického stahu. Stahy se 
trávenina jednak dále rozmělňuje a jednak posouvá směrem k pyloru. Jestliže je pylorus 
uzavřený, trávenina se posune zpět a opakovaně se promíchává se žaludeční šťávou. 
Vzniká cHiymus, tekutá žaludeční trávenina.

Žaludeční peristaltika je řízena prostřednictvím lokálních hormonů podle charakteru 
potravy. Látky, které vyžadují delší působení žaludeční šťávy (bílkoviny, tuky), vyvolají 
po vstupu do duodena výdej gastrinu a cholecystokininu, takže zpomalí výdej chymu do 
duodena a zintenzivní motilitu a sekreci žaludku (viz tab. 11.2). Kromě toho cholecys 
tokinin zvýší přívod žlučových kyselin a pankreatických enzymů do duodena. Podle chu 
rakteru se tak potrava zdržuje v žaludku různě dlouhou dobu: smíšená kolem 4 hodin, 
potrava s převahou cukrů 2 až 3 hodiny, potrava bohatá na tuky až 7 hodin.

Zvýšení žaludeční sekrece a motility, a tím zkrácení doby pobytu tráveniny v žaludku, 
může člověk ovlivňovat například vzhledem a lákavostí potravy, kořeněným aperitivem 
před jídlem nebo přímo ochucením jídla. U starších lidí se doporučuje mírně přikořenit. 
protože s věkem se zmenšují senzorické chuťové vjemy. Kromě toho se kořením podráždi 
sliz.nice žaludku a zvýší se sekrece trávicích šťáv, a tím se zlepší trávení.

Žaludeční šťáva. Denně se jí tvoří 2 až 3 litry. V prázdném žaludku vzniká šťáva
o neutrálním až slabě zásaditém pil (za fyziologických okolností). Skládá se z. hlenu,
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vody a iontů. Hlen (mucin -  produkovaný vedlejšími buňkami) je nesmírně důleíitá sou
část obrany žaludku proti natrávení sliznice. V hlavních buňkách pylorické části se tvoří 
vnitřní Castleův faktor (intrinsing factor), potřebný pro vstřebávání vitaminu B|2v ileu. 
Bez něj vznikne v těle avitaminóza, projevující se anémií Addisonovou-Biermerovou, 
dříve zhoubnou (pemiciózní). Od roku 1948, kdy byl vitamin B12 syntetizován, je tato 
anémie léčitelná. V žaludeční šťávě secernované po příjmu potravy se objevují také 
enzymy, Nejdůležitějším je pepsinogen z hlavních buněk, který se působením nízkého 
pí I přeměňuje na aktivní enzym pepsin. Pepsin štěpí bílkoviny (je to proteáza). Další 
enzymy v žaludeční šťávě jsou ureáza a žaludeční lipáza, jejich účinek je však velmi 
malý. Po příjmu potravy se zvyšuje také sekrece z krycích buněk, které produkují kyse
linu chlorovodíkovou (HC1) o velmi nízkém pH (až 1,5). Jsou-li v žaludeční trávenině 
bílkoviny, uvolní žaludeční antrum lokální hormon gastrin, který dále zvyšuje produkci HC1. 

HCI má několik úkolů:
aktivuje neaktivní pepsinogen na účinný pepsin;

- zajišťuje pH, při němž je pepsin nejúčinnější;
způsobuje bobtnání vaziva v mase, tím rozvolňuje jeho strukturu, a tak umožňuje
působení enzymů na bílkoviny;
narušuje strukturu bílkovin (denaturuje bílkoviny);
redukuje železo a vápník na dvojmocné ionty, a tím umožňuje jejich vstřebávání ve 
střevě;
brání inaktivaci vitaminů B,, B2 a C oxidací; 
zajišťuje další stupeň antibakteriální ochrany GIT.

Kízcní žaludeční sekrece
V klidu je žaludeční sekrece zajištěna činností bloudivého nervu (nervus vagus). Příj

mem potravy aktivovaná žaludeční sekrece má tři fáze:
1. Reflexní fáze -cefalická: Žaludeční šťáva se začíná secemovat na psychické podněty 

(představa, očekávání jídla) nebo na senzorické podněty: pohled, vůně a chuť. Je 
zprostředkována bloudivým nervem (vagem).

2. Žaludeční fáze -  gastrická: Převažují mechanické podněty a mechanoreceptory 
v žaludeční sliznici zprostředkují reflexní vylučování žaludeční šťávy. Ke zvýše
nému vylučování však přispívají také chemické podněty z potravy a později z chymu: 
ovlivňují sekreci lokálního hormonu gastrinu, vznikajícího v G-buňkách žaludku, 
v 6-buňkách pankreatu a v duodenu, který má přímý vliv na sekreci žaludeční šťávy 
bohaté na HCI a pepsinogen.

3. Střevní fáze -  intestinální: Přestup chymu do duodena vyvolá sekreci hormonů, které 
podle jeho složení ovlivňují motilitu a sekreci žaludku, ale i sekreci a motilitu pankreatu 
a žlučníku. Například příliš kyselý chymus vyvolá sekreci sekretinu, který sníží tvorbu 
žaludeční šťávy, zpomalí motilitu žaludku (zpomalí jeho vyprazdňování) a zvýší sekreci 
pankreatické šťávy bohaté na vodu a bikarbonát, aby se obsah duodena neutralizoval.

I lumorální regulace se však účastní i další regulační peptidy: GIP (gastric inhibitory 
peptide -  /pomaluje peristaltiku žaludku a snižuje sekreci žaludeční šťávy), substance P 
(odpovídá /a kontrakci hladké svaloviny střev), VIP (vasoactive intestinal peptide -  zvy
šuje průtok krve střevem, a tím zlepšuje vstřebávání) a somatostatin (zpomaluje průchod 
Jívím střevem, a tak také napomáhá jejich lepšímu vstřebávání).



Vyprazdňování žaludku
Výdej chytnu směrem aborálním (do duodena) je poměrně složitě fí/cn. .Kli* n u>, .iln 

se do duodena nedostávalo množství tráveniny, kterou by střevo nestačilo zpraios ,it
Peristaltická vlna, která probíhá svalovinou žaludku, postupně sílí, až přechází na ps lo 

rický svěrač, a tím snižuje jeho tonus. Pylorickápumpa pak posunuje tráveninu do dtiinlena 
Mezi žaludkem a duodenem však existuje zpětná vazba, která zajistí zpomalení peiístal 
tiky žaludku a zvýšení tonu pylorického svěraěe, jestliže:
“  v trávenině je mnoho tuků, žluč by je nestačila emulgovat;
-  chymus je příliš kyselý a pankreatická šťáva by ho nestačila neutralizovat;
— v chymu je mnoho živin a tenké střevo by je nestačilo zpracovat.

Řízení vyprazdňování žaludku je opět zajišťováno nervově (enterogastrický reflex) 
a hormonálně, G1P reaguje hlavně na zvýšení obsahu tuků a proteinů v trávenině 
a zpomaluje vyprazdňování tak, že tuky zůstávají v žaludku déle než bílkoviny a cukry 
(viz výše). Sekrece cholecystokininu je spouštěna hlavně tuky, sekrece sekretinu kyse
lostí žaludečního obsahu. Všechny tyto hormony stimulují adekvátní sekreci z přídat- 
ných žláz (pankreatu a žlučníku).

Při nadměrném podráždění žaludeční stěny (buď chemicky, nebo zvýšeným tlakem) se 
vyvolá obranný reflex -  zvracení (vomitus). Zvracení je možno spustit drážděním růz
ných částí trávicí trubice, nejčastěji ale žaludku a duodena. Může být vyvoláno také 
různými pachy, pohledy i představami. Často k němu dochází v prvním trimestru těho
tenství, kdy jsou jeho příčinou pravděpodobně hormonální změny. Občas provází různá 
onemocnění, například appendicitis (zánět slepého střeva) nebo peritonitis (zánět pobřiš- 
nice). Podle místa, odkud je zvracení spouštěno, se rozeznává, zvracení periferní a cent
rální. Centrální zvracení je vyvoláno podrážděním mozkových struktur, zvláště při otřesu 
(komoci) a zhmoždění (kontuzi) mozku.

Centrum reflexu zvracení je v prodloužené míše. Zvracení začíná většinou nevolností 
(nauzeou), zblednutím a pocením (příznaky stimulace parasympatiku). Sníží se tlak 
v dutině hrudní a zvýší se v dutině břišní. Obsah duodena nebo žaludku se díky opačné 
peristaltice (antiperistaltice) dostává do vyšších částí trávicího systému, projde jícnem 
a při zvednutém měkkém patru je vypuzen ústy ven. Za patologických okolností je možno 
zvracet až fekulentní obsah střev (miserere).

11.1.5 Tenké střevo
V tenkém střevě se odehrává konečné zpracování potravy. Živiny se rozkládají na nejjed- 

nodušší složky (trávení) a jsou transportovány do krve nebo mízních cév (vstřebávání).
Tenké střevo je ke své funkci dobře přizpůsobeno: je dlouhé 4 - 7  metrů a má vnitřní 

plochu přibližně 250 m2 (to je 140x více, než je velikost povrchu těla). Sliznice je 
poskládána do řas (plicae círculares Kerckringi) a tvoří výběžky -  klky. Je kryta ente- 
rocyty, které mají na povrchu kartáčový lem tvořený mikroklky (výběžky buněk), čímž 
se dále zvětšuje povrch střeva, tolik potřebný pro vstřebávání. Klk je výchlipka sliznice, 
do níž vstupuje arteriola, větvící se uvnitř do kapilár, a vystupuje z ní žíla. Obě krevní 
cévy jsou doprovázeny cévou lymfatickou. Toto uspořádání umožňuje snadný odvod 
vstřebaných živin do krve (látky rozpustné ve vodě) a do lymfy (látky rozpustné 
v tucích).
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Obr. 11.3 Příčný řez tenkým střevem

Střevní šťáva. Denně se v epiteliálních buňkách Lieberkuhnových krypt tvoří kolem
I 800 ml čisté tekutiny s mírně alkalickým pH (7,5 -  8,0), která se rychle reabsorbuje 
v klcích. Tato tekutina tvoří rozpouštědlo pro vstřebávané živiny. V případě, že je reabsorpce 
porušena, se masivně ztrácejí tekutiny a ionty průjmovitou stolicí, což je  život ohrožující 
slav. (Např. toxin cholery blokuje reabsorpci střevní šťávy, vznikají vodnaté průjmy 
a obrovské ztráty tekutin a iontů (pět až deset litrů za den), které bez léčby téměř vždy 
končí smrtí.)

Brunnerovy žlázky, lokalizované hlavně v duodenu, secernují především  hlen, 
který stejně jako  v ostatních částech trávicího traktu m á za úkol chránit sliznici. 
Kromě toho se ve střevě produkují také další trávicí enzymy. Jsou uvolňovány 
natrávenírn z deskvam ovaných buněk tenkého střeva. Jsou to především  disacha- 
rldázy (dokončující štěpení cukrů), peptidázy (štěpící polypeptidy na aminokyseliny) 
a střevní lipáza.

¡Violilita tenkého střeva je  regulována nervově a humorálně. Nervovou regulaci 
obstarávají sympatikus (zpomalení), parasympatikus (zrychlení) a. reflexy: intestino- 
-intestinální (roztažení jedné části zajistí relaxaci zbytku střeva), ileo-gastrický (roze- 
pétí ilea sníží motilitu žaludku) a gastro-ileální (zvýšení motility žaludku zvýší motilitu 
ilea). Z humorálních působků zvyšuje motilitu substance P, bombezin a neurotenzin 
a snižuje ji somatostatin a GIP.
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Zvláštní význam má část tenkého střeva nazvaná dvanáctník -  duodcnum:
1. řídí sekreci a vyprazdňování žaludku (nervověenterogastrickým a duodenokolii k\m  

reflexem a humorálně G1P, sekrctinem, CCK a somatostatinem);
2. na Vaíerskou papilu ústí vývody pankreatu a žlučníku, a proto v něm působí tr.n m  

enzymy pankreatícké šťávy a žluč;
3. vstřebávají se v něm vitaminy B]5 ES, aC.

<K duodena přechází trávenina do lačníku (jejíma) a kyčelníku (ilea), kile sc tvul i 
střevní šťáva tenkého střeva, která rozkládá natrávené živiny na jednoduché sloučením , 
a kde se živiny hlavně vstřebávají (viz 11.3).

11.1.6 Tlusté střevo
Do kolon prochází trávenina 4 cm dlouhým Ileocékálním svěračem. který brání pře

kotnému vyprazdňování tenkého střeva a současně návratu tráveniny,
Hlavní funkcí tlustého střeva je  vstřebávání iontů a vody, skladování zbytků chymu, 

tvorba a vylučování formované stolice (défekace). Kromě toho se zde činností bakte
rií produkuje vitamin K.

V kolon se netvoří trávicí šťáva, ale tak jako ve vféch ostatních částech trávicí trubice 
se zde produkuje množství vazkého hlenu, který ochraňuje stěnu tlustého střeva před 
poškozením a  pomáhá tvořit formovanou stolici. Stejně jako v celém trávicím systému 
se pohyby tlustého střeva dělí na místní -  mísící a celkové -  peristaltické (propulzi vni). 
Regulace pohybů je  reflexní (např. duodenokolický, nebo gastrokolický reflex po 
rozepětí duodena nebo žaludku se reflexně zvýší peristaltika kolon), ale je také řízena 
parasympatikem (zrychluje motilitu).

Tlusté střevo je  osídleno populací různých bakterii které jsou schopné štěpit část rost
linné vlákniny. Činností bakterií vznikají vitaminy, především K, ale také thiamin (B () 
ariboflavin (B ). Kromě toho zde vznikají také střevní plyny složené z C 0 2, vodíku, 
sirovodíku a  metanu.

Trávenina se prostupem tlustým střevem postupně zahušťuje resorpcí vody a iontů, 
formuje se ve stolici a prochází do rekta. Tlak 2.5 až 5,5 kPa vyvolá pocit nucení na 
stolici a po zvýšení tlaku na 5,5 až 6,5 kPa (asi 50 torrů) vzniká defekační reflex. Samo
volnému odchodu stolice brání dva svěrače (sfinktery): vnitřní svěrač (z hladké svalovinv. 
vůlí neovlivnitelný) a zevní svěrač (z příčně pruhované svaloviny, vůlí ovlivnitelný). Při 
defekačním reflexu svěrače ochabují a zapojují se břišní svaly a bránice [zvětšuje se 
břišní lis), kontrakce se účastní 1 hrudní svaly pří inspiriu a  zavřené hlasivkové štěrbině. 
Denně se vyloučí 100 -  300 g stolice v závislosti na charakteru stravy. Jednou 
z nejčastějších civilizačních chorob je  zácpa a kontrolou složení přijímané potravy se dá 
částečně tomuto nepříjemnému onemocnění vyhnout.

11.1.7 Pankreas a žlučník
Pankreas a žlučník jsou dvě žlázy, které nejsou přímou součástí trávicí trubice, ale 

vytvářejí trávicí šťávy v GIT velice potřebné. Vývody obou orgánů ústí do duodena na 
papitla Vateri, pankreas může mít ještě přídatný vývod (ductus accessorius) na malé papile 
(j>a/>illa duodeni minor). Bylo prokázáno, že lidé, kteří ductus accessorius nemaj í (je iich 
asi 30 %), trpívají častěji dvanáctníkovými vředy.



K a pito la  11

jůieráížluě&vaMprMý&lÉi^

j

/
/

/ /

Obr. 11.4 Žlučové cesty

Slinivka břišní {pankreas)
Slinivka břišní je orgán se zevně sekretorickou (exokrinní) i vnitřně sekretorickou (endo

krinní) funkcí, Exokrirmí oddíl slinivky se považuje za součást trávicího systému. Je to tubo- 
alveolámí žláza, která denně odvádí do duodena 1 až 2 litry pankreatické Šťávy o pH až 8,5. 
() endokrinní části pankreatu pojednáme v kapitole o žlázách s vnitřní sekrecí (kapitola 17).

Pankreatická šťáva je  zásaditá a je tvořena hlavně vodou, ionty HCO“ a enzymy: 
pmteázami (enzymy Štěpící bílkoviny), pankreatickou a-amylázou (štěpí v ústech naštěpené 
škroby), pankreatickou lipázou (nejúčinnější enzym Štěpící tuky), nukleázami, elastázamíf 
fosfolipázami a kolagenázou.

Řízení sekrece pankreatu je  opět nervové (nepodmíněnými a podmíněnými reflexy) 
nebo humorálni.

Složení pankreatické Šťávy výrazně závisí na podnětu z duodena. Jestliže je  v duodenu 
přítomen tuk, vyplaví se ch6lečyste>kinin (CCK) a zvýší sekreci pankreatické ifávy 
bohaté na enzymy (CCK současně ve spolupráci s GIP zpomalí vyprazdňování žaludku 
do duodena, tím bude mít duodenum dostatek času tuky rozštěpit pankreatickou lipá- 
zou). Cholecystokinin však také posílí sekreci žluči, takže v ní přítomné žlučové kyseliny 
mohou tuky emulgovat (nechat rozpadnout na malé kapičky, protože enzymy působí 
pouze na povrchu a takto se proces jejich trávení urychlí).

Jestliže se do duodena dostane ehymus s nízkým pH, stimuluje vydávání sekretinu 
a ten způsobí, že pankreas začne secernovat šťávu s bohatým obsahem vody a HCO" 
(účelem je zředění a neutralizace chymu) a nízkým obsahem enzymů.

Žlučník skladuje látky potřebné pro trávení a vstřebávání tuků -žlučové kyseliny. Tyto látky 
se ještě s dalšími složkami žluči dostávají do žlučníku z. jater, kde vznikají. Ve žlučníku

Žlučník
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se jaterní žluč zahušťuje a podle potřeby se vydává do duodena. O tvorbě a složeni žluči 
bude pojednáno v oddílu játra.

Denně vzniká 500 — 600 ml žluči o neutrálním až slabě kyselém pil. Kontrukcc 
a vyprazdňování žlučníku jsou vyvolány reflexně a hormonálně cholecystokinincm 
(CCK). Silným podnětem pro uvolnění žluči ze žlučníku jé  například vaječný žloutek. 
M gS04 a některé léky (cholagoga). Choleretika jsou látky podporující produkci žluči 
v játrech.

11.2 Trávení jednotlivých živin

Cukry, tuky a bílkoviny nemohou být organizmem resorbovány přímo, musí nejdříve 
projít procesem štěpení. Základní chemickou reakcí trávení je hydrolýza, což je jednoduchý 
chemický proces štěpení, závislý na přítomnosti specifických enzymů. Všechny potřebné 
enzymy '¡sou obecně proteinové povahy.

Hydrolýza je opakem kondenzace, reakce, jíž škroby, cukry, tuky (triglyceridy) i bílko
viny vznikají.

Obecně schéma hydrolýzy (štěpení za přítomnosti vody a specifického enzymu):

R" —  W  +  H.O <  ....... ■-  ■■— >  R"OH +  R'H- enzym

Trávení cukrů
V lidské potravě jsou nejobvyklejšími cukry sacharóza ířepný cukr) a laktóza (v mléce), 

dále škroby a celulóza. Celulózu není lidský organizmus schopen trávit, pouze ji mohou 
mírně naštěpit bakteriální procesy v tlustém střevě.

Trávení cukrů 'začíná už v ústech, kde slinná a-amyláza (ptyalin) štěpí škroby na 
dextriny. Toto štěpení pokračuje ještě při průchodu jícnem a chvíli v žaludku, než. 
se začne secernovat kyselá žaludeční šťáva, jejíž nízké pH slinnou amylázu inakti- 
vuje.

V duodenu, kam se vylučuje vysoce aktivní pankreatická a-amyláza, se štěpí dex
triny na disacharidy, které jsou v tenkém střevě štěpeny specifickými disacharidázami 
střevní šťávy na monosacharidy (sacharóza je  štěpena sacharázou na glukózu 
a fruktózu, laktóza laktázou na galaktózu a glukózu a maltóza maltázou na dvč mole 
kuly glukózy).

Jednoduché cukry mohou být resorbovány do portální krve a dopraveny do jater, 
odkud se dostávají dále do tkání jako zdroj energie, nebo v játrech zůstávají v podobí 
zásobní látky — glykogenu. Jestliže je příjem cukru nadbytečný, ukládá se v tkáních 
v podobě tuku.

Trávení tuků
V lidské potravě se vyskytují především neutrální tuky (triglyceridy -  triacylgly- 

ccroly). které se skládají z glycerolu a tří mastných kyselin. Kromě toho se s tuky setká
váme také v podobě fosfolipidů, cholesterolu a esterů cholesterolu.

Ml
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Tuky se začínají štěpit v žaludku žaludeční lipázou, ale tento mechanizmus je téměř 
bez významu. Skutečný začátek trávení tuků je až v duodenu, kde žlučové kyseliny ze 
žluči emulgují tuky na malé kapénky, a tím umožňují pankreatické lipáze působit na 
větším povrchu, a proto účinněji. Vznikají mastné kyseliny a monoglyceridy nebo digly- 
ceridy, které se vážou na žlučové kyseliny a ty je odnášejí k povrchu enterocytů, kde se 
tyto vysoce lipofilní látky okamžitě vstřebávají a uvolněné žlučové kyseliny se vracejí 
zpčt do střevního lumen.

Trávení bílkovin
Proteiny jsou dlouhé řetězce aminokyselin, spojené peptidovými vazbami. Každý pro

tein má vlastnosti dané aminokyselinami použitými ve svém řetězci.
Trávení proteinů začíná v žaludku denaturací bílkovin v přítomnosti HC1 a enzymu 

pcpsinu. (Pepsin vzniká v žaludku jako neaktivní pepsinogen a je aktivován jednak níz
kým pH žaludeční šťávy (HC1) a jednak už aktivovaným pepsinem.) V žaludku se rozštěpí
10 -  20 % proteinů.

Naštěpené proteiny procházejí do duodena v podobě peptonů a polypeptidů. Trypsin, 
chymotrypsin a karboxypeptidázy z pankreatické šťávy je dále štěpí na dipeptidy a tri- 
peptidy, které v tenkém střevě rozštěpí peptidázy střevní šťávy na částice vstřebávající 
se do krve.

Tah. 11.3 Přehled enzymů GIT

Místo vzniku Enzym Funkce: štěpeni živin

Sliny slinná a-amyláza (ptyalin) škroby na dextriny

Žaludek pepsin bílkoviny na polypeptidy

žaludeční lipáza tuky, malý význam

Pankreas pankreatická a-amyláza dextriny na disacharidy

pankreatická lipáza tuky, stěžejní význam

trypsin bílkoviny a polypeptidy

chymotrypsin na peptidy

karboxypeptidázy

Tenké střevo laktáza laktóza na galaktózu a glukózu

sacharáza sacharóza na glukózu a fruktózu

maltáza maltóza na 2 glukózy

peptidázy peptidy na aminokyseliny

nukleázy
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11.3 Vstřebávání

Základním mechanizmem resorpce v trávicím traktuje prostá difúze a aktivní trans 
port, tedy stejné mechanizmy jako kdekoli jinde v těle (viz ledviny -  kapitola 14).

Každá část trávicí trubice má vzhledem ke své funkci a anatomické stavbě jiné selu>p 
nosti resorpce. Například žaludek téměř není tohoto děje schopen díky obraně své slěm 
proti samonatrávení. Naproti tomu všechny části tenkého střeva (hlavně jejunum a ilewm), 
kde je  resorpce hlavním úkolem, jsou velice dobře na vstřebávání připraveny. Maji 
obrovskou plochu, tvořenou řasami a klky s centrálním mízovodem pro odvod vstřebá 
ných živin. Plocha je  navíc zvětšena i mikroklky (výběžky enterocytů).

Mechanizmů resorpce je  několik:
- pasivní resorpce — látky jsou vstřebávány po koncentračním spádu (gradientu); tímto 

mechanizmem jsou většinou vstřebávány látky s malou molekulou;
- usnadněná neboli facilitovaná difúze (látka je vstřebávána současně s jinou látkou);
- aktivní vstřebávám -  pro přenos látky je  potřebný specifický nosič a také energie, 

která vstřebání umožní.

Ústa
V ústech se pouze částečně vstřebává alkohol a některé léky, například nitroglyccrin. 

Vstřebávání v ústech (a platí to i pro vstřebávání z rekta) je pro léky výhodné, protože se 
dostanou přímo do tělního oběhu. Neprocházejí tedy nejdříve trávicí trubicí, kde by mohly 
být ovlivněny kyselým pH a trávicími enzymy, ani játry, kde by mohly být přeměněny 
jako látky vstřebané v jiných částech GIT.

Žaludek
Žaludek se do jisté míry brání vstřebávání odolnou sliznicí, vysokou vrstvou hlenu 

a dalšími mechanizmy. Jeto především obrana proti působení vysoce koncentrované HCi, 
která se zde secernuje. V žaludku se vstřebává pouze alkohol, a to v omezeném množ
ství.

Tenké střevo
Hlavní funkcí tenkého střeva je  vstřebávání, vstřebávají se zde cukry, tuky, bílkoviny, 

ionty, voda i vitaminy.
Resorpce cukrů. Do krve se vstřebávají téměř výhradně monosacharidy. Nejvíce 

cukrů se vstřebává v duodenu a proximálním jejunu. Většinou jde o sekundární aktivní 
transport (kotransport).

Resorpce tuků. Žlučové kyseliny tvoří v lumen střeva micely (transportní forma tuků 
ve střevě) s mastnými kyselinami (MK) a monoglyceridy. Jakmile se micely dostanou 
k membráně enterocytů, micely se rozpadnou, MK a monoglyceridy projdou membra 
nou do buněk a žlučové kyseliny se vracejí do lumen střeva.

MK o krátkém řetězci se dostávají rovnou do krve, delší MK a monoglyceridy a digly- 
ceridy vstupují do endoplazmatického retikula, kde se znovu vytvářejí triglyceridy (tri - 
acylglyceroly). S absorbovaným cholesterolem, fosfolipidy a (3-lipoproteiny vytvářejí 
triglyceridy chylomikra, tukové kapénky, které se exocytózou dostávají do lymfy a pak 
hrudním mízovodem do krve.

1 4 3
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Rcsorpce proteinů. Bílkoviny se vstřebávají pouze ve formě aminokyselin, méně 
v podobě dipeptidů. Mechanizmus vstřebávání je podobný jako u glukózy — sekundární 
aktivní transport (Na+kotransport). Některé aminokyseliny mají svůj specifický přenaše- 
čový systém (např. arginin).

Rcsorpce vody probíhá v podstatě po osmotickém gradientu. Jak se 1  hyperosmotic- 
kého roztoku chymu postupně vstřebávají živiny, stává se tento roztok hypoosmotickým 
>i střevní sliznice začne resorbovat vodu. Denně se v GIT resorbuje kolem 91 vody (z toho 
je vSak 7 litrů trávicích šťáv).

Rcsorpce iontů. Jednomocné ionty se vstřebávají snadno a ve velkém množství, dvój- 
mocné ionty obtížněji a většinou aktivním transportem.

Sodík (Na+) se vstřebává podle osmotického gradientu do enterocytů (intracelulární 
prostředí buněk si vždy udržuje nižší koncentraci sodíku, nežje v extracelulámí tekutině) 
a pak je aktivním transportem za pomoci ATPázy dopravován bazolaterální membránou 
ven z buňky do prostoru mezi enterocyty. Dále může být sodík vstřebáván kotransportem 
s Cl , aminokyselinami nebo glukózou, případně antitransportem s K+a H+ ionty. Chlo
ridy (Cl ) se resorbují velmi tychle hlavně v duodenu a jejunu, a to především pasivní difúzí. 
Železo (Fe2+) se vstřebává aktivní resorbcí především v tenkém střevě, podmínkou však je, 
aby bylo účinkem HC1 v žaludku redukováno na dvojmocné. Vápník (Ca2+) se aktivně 
vstřebává v duodenu v závislosti na hormonálním řízení kalcitriolem (aktivovaným vitami
nem D).

Rcsorpce vitaminů. Vitaminy rozpustné ve vodě se vstřebávají hlavně v duodenu přímo 
do krve, rozpustné v tucích společně s tuky v tenkém střevě do lymfatických cév. Vitamin B 
se vstřebává v terminálním ileu.

Tlusté střevo
I )enně přijde do tlustého střeva 1 500 ml tráveniny a většina se v jeho první polovině 

vstřebá. Vstřebává se především voda, ionty (většinou výměnou za HQDA žlučové kyseliny 
(enterohepatálním oběhem se jich 80 % vrací zpět do jater) a vitamin K, který vzniká 
činností střevních bakterií.

11.4 Játra

Játra jsou ústředním orgánem intermediárního metabolizmu. Jsou orgánem pro život 
nezbytným. Po jejich úplném odstranění klesá hladina glukózy a močoviny v krvi, stoupají 
aminokyseliny a bilirubin a během několika hodin nastává smrt pro těžkou hypoglykémii, 
pokud není glukóza přiváděna. K přežití však stačí méně než polovina zdravého jatemího 
purotichymu, protože játra mají, zvláště u nižších savců, obrovskou schopnost regenerace.

Makroskopicky mají játra houbovitý vzhled, mikroskopicky jsou tvořena trámci buněk, 
které jsou obklopeny krevními sinusoidami -  širokými krevními prostorami. Jaterní buňky 
(hepatocyty) jsou tak omývány krví.

Krevní oběh játry je velice důležitý. Existují dva krevní oběhy:
I l  unki'n i krevn í ohčh: Přivádí krev plnou živin z trávicího traktu ke zpracování v játrech.

Ir tvořen portál ni žilou (vena poruw), která postupně přechází až do terminálnlch

144



portálních venul, sinusoid a centrální vény (vena centralis). Odtud krev odehu/l do 
vena hepatica a vena cava inferior. Za minutu tudy proteče 1 200 ml kr\ c.

2. Nutritivni krevní oběh: Přivádí krev nezbytnou pro výživu jatemí tkáně. Je to kn'\ 
z arteria hepatica, která se vylévá do krevních sinusoid a odtud se stejní} jako v připmlč 
funkčního krevního oběhu dostává vénou centralis do vena hepatica a do vena < a\ a 
inferior. Nutritivni krevní oběh přivádí 350 ml arteriální krve za minutu.

Celkový průtok krve játry je 1 500 ml krve za minutu, což odpovídá 30 % minutového 
srdečního objemu.

Anatomickou jednotkou jater je jaterní lalůček. Vjátrech se nachází padesát a/ sto 
tisíc lalůčků kolem vena centralis. Jsou cylindrovitého tvaru a tvoří je jednovrstevné až 
dvouvrstevné trámce buněk obklopené krevními sinusoidami.

Obr. 11.5 Jaterni lalůček. Krev přiváděná vénou portae se v sinusoidách mísí s arteriální krvi z artcrii 
hepatica a pakje póry V sinusoidáchfiltrována i s bílkovinami do Disseho prostoru, začátku lymjatii kélto 
systému. Z lymfy jsou jaternimi buňkami odebírány a zpracovávány živiny. Některé látky se transponuji 
mezi trámce jatemích buněk, které tvoři žlučové kanálky, odvádějící žluč do žlučovodů. Nepře/ihrovaiui 
krev odtéká do centrální vény.

Vena centralis pokračuje za sinusoidami, které jsou velmi široké, do vena hepatis. 
Krevní sinusoidy jsou vystlány endotelem s velkými póry a fixními makrofágy -  Kup (fé
rovým i buňkami, které zde tvoří obrannou bariéru před cizorodým materiálem. Me/i 
endotelem a trámci jatemích buněk je Disseho prostor, kam se filtruje plazma a kam 
přes póry procházejí různé molekuly. Tímto způsobem zde vzniká lymfa, která se odvádí 
do lymfatických cév v septu a dále do mízních uzlin. Mezi trámci hepatocytů se nachá
zejí žlučové kanálky, které sbírají žluč vzniklou na žlučovém pólu hepatocytů a odvá
dějí ji do terminálnich žlučovodů v septu. V septu se tedy sejdou: terminální portální 
venuia, z níž teče krev do sinů a do vena centralis, arteria hepatica, která představuje

centrální véna 
(vena centralis)

úučovód

I I
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nutritivní krevní oběh v játrech, terminální žlučovod, jímž se odvádí žluč do větších 
/luCovodů, a lymfatická céva odvádějící lymfu vzniklou v Disseho prostoru.

11.4.1 Funkce jater
Játra lze v přeneseném slova smyslu nazvat chemickou továrnou organizmu. Mají 

mnoho úzce spolu souvisejících funkcí. Játra jsou prvním orgánem, který prostřed
nictvím portálního oběhu dostává skoro všechny látky vstřebané v trávicím ústrojí. 
Zprostředkovávají metabolizmus hlavních živin (cukrů, tuků a bílkovin), odpoví
dají za tvorbu a degradaci steroidních hormonů, plní funkce detoxikační, exkreční 
a sekreční, skladují různé látky. Mají však význam také pro krevní oběh, krve- 
tvorbu a ovlivňují vlastnosti krve. Nemělo by se zapomínat ani na význam pro 
termoregulaci.

11.4.1.1 Metabolické funkce jater
Játra jsou metabolicky nejaktivnější tkání v těle.
1. Metabolizmus cukrů: Játra udržují v rovnováze glykémii organizmu, fungují jako 

glukostat (glukózový „pufr“). Při zvýšené glykémii se glukóza vychytává v játrech 
a přeměňuje se na jaterníglykogen (zásobní forma glukózy pro udržování glykémie), při 
nedostatku glukózy v krvi se jaterní glykogen odbourává (glykogenolýza) a uvolňuje 
glukózu do krve. Játra jsou současně hlavním orgánem glukoneogeneze (tvorba glukózy 
/. jiných zdrojů: např. laktátu, aminokyselin a glycerol-3-fosfátu).

Koncentrace glukózy ve vena portae kolísá od 0 do 27,8 mmol/1, ve vena hepaíica se 
udržuje na hodnotách 2,28 -  5,27 mmol/1.

(Ve svalech existuje svalový glykogen, který se sice chemicky neliší od jaterního, 
nemůže však vznikat z necukerných složek, a hlavně se z něj nemůže uvolňovat glukóza 
do krve. Je to pouze zásobní zdroj energie pro svaly.)

2. Metabolizmus tuků: Tukový metabolizmus probíhá v celém těle, ale v játrech 
daleko intenzivněji. Je zde vysoká intenzita |3-oxidace mastných kyselin (k získání 
energie pro glukoneogenezi), vzniká zde většina fosfolipidů (k zabudování do buněč
ných membrán a intracelulárních struktur). Játra jsou místem biosyntézy cholesterolu. 
Kromě toho se v játrech mohou tuky přeměňovat na cukry a zvyšovat tak zásobu 
glykogenu, nebo při nadbytku glykogenu se mohou aminokyseliny i glukóza přemě
ňovat na tuky a ukládat ve tkáních. V játrech se vychytávají i tvoří plazmatické lipo- 
proteiny (odbourávají se zbytky chylomike a VLDL (very low density lipoproteins), 
vychytávají se LDL (low density lipoproteins) a tvoří se HDL (high density lipopro
teins) a VLDL).

3. Metabolizmus proteinů: Metabolizmus (zvláště anabolizmus) proteinů v podstatě 
neprobíhá v jiné tkáni než v jaterní. Vznikají zde bílkoviny účastnící se kaskády krevního 
srážení, všechny plazmatické bílkoviny kromě imunoglobulinů a mohou zde transamina- 
ccmi vznikat různé aminokyseliny. Kromě toho se mohou v době hladovění přeměňovat 
proteiny na glukózu, nebo v nadbytku na tuk.

Játra regulují poměr zásob cukrů, tuků a bílkovin a podle zásob cukrů, které hrají 
určující roli. řídi metabolizmus ostatních živin.

•I Mťtiiboli/.nuis steroidů: V játrech vzniká většina cholesterolu, jenž je substrátem 
pro tvorbu steroidních hormonů. Steroidní hormony se zde také inaktivují.

146



11.4.1.2 Biotransformační funkce jater
Játra přeměňují:

1. látky, které v těle vznikly, ale už nejsou potřebné (např. steroidni hormony );
2. látky, které sice v těle vznikly, ale jsou pro tělo jedovaté: amoniak (Nil,), produkty 

intermediárního metabolizmu, které nemohou být jinak odstraněny (bilirubin), 
a nevsířebané látky metabolizované bakteriemi (deriváty indolu);

3. látky tělu cizí (léky, jedy).

Pro tuto svoji funkci jsou játra vybavena množstvím enzymů umožňujících nejrůznčjšl 
chemické reakce: metylaci, hydrataci, hydrolýzu, deaminaci, redukci, oxidaci a další, na něž 
často navazuje druhá fáze -  konjugace. Při konjugaci se nežádoucí látka naváže na 
některý substrát (sulfáty, glvcin, taurin, kyselinu octovou, kyselinu glukuronovou). 
Výsledkem není vždy látka méně toxická, ale látka snadno vylučitelná z těla. Jako pří
klad může sloužit bilirubin. Ten vzniká po rozpadu hemoglobinu z hemu, a protože je 
nerozpustný ve vodě, nemůže ho tělo vylučovat močí. Bilirubin se tedy v játrech konju- 
guje s kyselinou glukuronovou na bilirubinglukuronát, který je dobře ve vodě rozpustný 
a může se snadno vyloučit do žluči a s ní do trávicího systému.

11.4.1.3 Sekreční a exkreční funkce jater
Sekreční funkce jater je schopnost tvořit žluč a secemovat ji do střeva. Tvorba a tok 

žluči spočívá v aktivním (energii spotřebovávajícím) transportu iontů, který vytváří osmo- 
tický gradient podporující tok vody směrem do lumen žlučových kanalikulů. Aktivně se 
transportují např. ionizované žlučové kyseliny, Na+ a HCOý Žluč má význam pro trávicí 
funkce střeva -  žlučové kyseliny se uplatňují při emulgaci a vstřebávání tuků. S tvorbou 
žluči souvisí také exkreční funkce jater: do žluči se dostávají látky, které nemají pro 
trávení žádný význam, jde jen o to, aby se střevem vyloučily z těla (např. těžké kovy, 
vápenaté ionty, bilirubin).

Za 24 hodin vznikne 500 až 600 ml žluči. Primární žluč se secernuje 2  hepatocytů do 
žlučových kanálků a odtud odtéká žlučovody až do pravého a levého žlučovodu (ductus 
hcpaticus dexter a sinister). Dále odchází společným žlučovodem (ductus hepaticus com 
munis) do žlučníku, který má obsah 60 až 80 ml. V něm je obsah vstřebáváním iontů 
a vody 5* až 20x zahuštěn.

Žlučník je přirozeným rezervoárem žluči. Žluč se v něm skladuje zhruba v tomto složení: 
bilirubin, lecithin, cholesterol, žlučové kyseliny, voda, ionty (Na+, K+, Cl-, IlDQfc Ca21) a těžké 
kovy. pH žluči je 7,1 -  7,3. V odpověď na vhodný podnět, jímž může být uvolnění cholc- 
cystokininu (CCK) nebo stimulace vagu, se žluč dostává postupně peristaltikou žlučovodu 
(ductus choledochus) do duodena, kde ústí vedle vývodu z pankreatu na papilla Vater i.

Žlučové kyseliny, vylučované žlučí, mají trojí význam: vylučování zbytku cholesterolu 
z organizmu, účast na emulgaci a tvorbě micel při vstřebávání tuků ve střevě a indukci sekrece 
tekutin do tlustého střeva. Většina žlučových kyselin se ze střev vstřebávázpětaenterohepatálním 
oběhem (vénou portae) se vrací zpět do jater, kde je velmi účinně (z 90 -  80 %) aktivně vychy 
lávána hepatocyty. Porucha této funkce je časnou známkou poškození hepatocytů.

Cyklu žlučových kyselin se využívá při léčbě hypercholesterolémie. Pacientům se 
podává cholestyramin, který zabraňuje jejich zpětné resorpci, a tak se střevem vyloučí 
větší množství cholesterolu.

147



k  \l’l KM A I I

II .4.1.4 Další funkce jater

Játra fungují jako rezervoár krve. Při poklesu krevního tlaku nebo sníženém srdeč
ním žilním návratu se krev z jater vyplavuje do oběhu. Kromě toho se v játrech tvoří 
plazmatické bílkoviny, které zabraňují svým onkotickým tlakem přestupu tekutiny 
/  plazmy do intersticia, a tím vzniku edémů a snížení cirkulujícího objemu. V játrech se 
tvoří přibližně jedna polovina v těle vznikající lymfy.

Ve fetálním období slouží játra jako krvetvorný orgán, tedy místo, kde se tvoří krevní 
elementy. Současně se krevní buňky tvoří ve slezině, proto se této době říká hepatolie- 
nální období. Později játra i slezina tuto schopnost ztrácejí, ale za patologických okol
ností (těžké poškození kostní dřeně) se zde může krvetvorba obnovit.

V játrech se tvoří přibližně 10 % erytropoetinu, hormonu řídícího erytropoézu. Tvoří se 
zde také bílkoviny kaskády krevního srážení (koagulační faktory) a bílkoviny kompie- 
mentu (viz kapitola 8 -  Nespecifická imunita).

Játra jsou velmi důležitým orgánem termoregulace. Probíhá v nich množství exo- 
termních reakcí, během nichž se uvolňuje teplo, které se pak krví rozvádí do dalších 
orgánů. Játra jsou nejteplejším orgánem v těle (40 až 41 °C).

Játra se podílejí také na vodním a minerálním hospodářství organizmu: produkují angio- 
tenzinogen, substanci, která po aktivaci řídí sekreci mineralokortikoidu aldosteronu. 
Aldosteron řídí zpětné vstřebávání Na+ a s ním spojený přestup vody v distálním tubulu 
a sběracím kanálku ledvin. Aldosteron je v játrech také odbouráván. Při poruchách jater 
může vzniknout sekundární hyperaldosteronizmus.

Játra mají schopnost skladovat různé důležité látky, takže mnohdy měsíce nepoznáme, 
že daná látka je tělu dodávána v nedostatečném množství. Například vitaminu A má tělo 
v játrech zásobu na 10 měsíců, vitaminu D na 3 — 4 měsíce a vitaminu Bp až na několik 
let. Kromě toho je  v játrech skladováno také železo (ve formě feritinu).

Kupfferovy buňky uložené v jaterních sinusoidách jsou tkáňové makrofágy, které 
ochraňují vnitřní prostředí před cizorodými látkami a bakteriemi.



12. Metabolizmus

Přeměna živin po trávení a vstřebání v organizmu představuje děje, kterým říkáme 
intermediární metabolizmus. Metabolizmus -  látková přeměna -  je  jedním ze základ
ních procesů v živé hmotě. Zahrnuje všechny chemické děje probíhající v organizmu.

Metabolické pochody je možno rozdělit do tří typů:
1. Anabolické ^  vedou ke vzniku nových sloučenin (biosyntéza). Živá hmota se synte

tizuje de novo a obnovuje, vytvářejí se energetické zásoby (pro mechanickou práci, 
transport membránou atd.) a vytvářejí se látky potřebné k řízení (hormony, mediátory, 
enzymy). Je k tomu třeba energie, která vzniká při katabolických pochodech.

2. Katabolické — rozkladné. K nim patří například oxidativní procesy, uvolňující ze 
sloučenin volnou energii.

3. Amfibolické — představují „křižovatku“, na níž se katabolické a anabolické děje scházej i 
(např. cyklus kyseliny citronové -  Krebsův cyklus).

Látková přeměna se skládá z množství intermediárních metabolizmů, vzájemně koor
dinovaných a na sobě časově závislých.

Energetický metabolizmus je  metabolizmus, ve kterém z chemické energie živin vzniká 
energie biologická (makroergní fosfátové vazby—ATP, viz níže), využitelná v organizmu.

Zjednodušeně lze říci, že živiny procházejí třemi obecnými fázemi chemického zpra
cování:
1. Ve střevě při trávení přemění hydrolytické reakce složité živiny na jednoduché vstře

batelné složky: jednoduché cukry, aminokyseliny, glycerol a mastné kyseliny.
2. Vcytoplazmě buněk tkání nastává další degradace. Z glukózy vznikápyruvát a z mast

ných kyselin a aminokyselin kyselina acetoctová. Nejsnáze a nejrychleji probíhají 
chemické reakce vycházející z přeměny glukózy, navíc už při těchto reakcích cukrů 
vzniká volná energie.

3. V mitochondriích jsou pyruvát a kyselina acetoctová dále odbourávány na společný 
meziprodukt — acetylkoenzymA (Acetyl-CoA), ten pak vstupuje do cyklu kyseliny cil 
ronové a dýchacího řetězce. Dochází v něm k úplné oxidaci za vzniku energie, která 
je využita k syntéze adenozintrifosfátu (ATP) a konečných produktů (vody a oxidu 
uhličitého).

ATP (adenozintrifosfát) se tvoří v mitochondriální matrix za přítomnosti enzymů 
.i kyslíku (proto se tomuto procesu říká dýchací řetězec). Je to sloučenina obsahující 
v u/by s vysokým obsahem využitelné energie, které se snadno štěpí a energii uvolňují, 
/jednodušené schéma molekuly ATP:

adenozin !’(), l’(). PO:

I4Q
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Vazby označené vlnovkou (~) jsou vysoce energetické (makroergní) fosfátové vazby. 
Každá z nich váže za standardních podmínek 7 300 kalorií (30,6 kJ). Jestliže je  jedna 
fosfátová vazba rozštěpena, přemění se adenozintrifosfát (ATP) na adenozindifosfát 
(ADP) a uvolní se 7 300 kalorií (1 kalorie = 4,19 joulů), které mohou být využity například 
ke svalové kontrakci. ADP může být dále štěpeno na AMP (adenozinmonofosfát) za 
dalšího uvolnění energie.

AI P je  bezprostředním zdrojem energie, ale množství ATP ve svalu by vystačilo 
dokonce i u trénovaného atleta při maximální zátěži sotva na tři vteřiny. Z toho vyplývá, 
že molekuly ATP musí být v metabolizmu neustále vytvářeny.

Krcatinfosfát (CP) je  další molekulou obsahující makroergní vazbu:

kreatin ~ PO~

Při rozštěpení na kreatin a fosfátový iont se uvolní dokonce větší množství energie 
než při rozštěpení vazby ATP (10 300 kalorií). Kreatinfosfát může proto snadno rekon
struovat makroergní vazby ATP. Celá reakce trvá zlomek sekundy a ve svaluje kreatin- 
fosfátu poměrně velké množství (asi pětkrát víc než ATP), proto kreatinfosfát slouží 
jako zásoba energie.

Obr. 12.1 Přeměna živin. Zásobní látky (v pořadí, v němž jsou dostupné jako zdroje pro energetický 
melabolizmus) dodávají energii k tvorbě makroergnich vazeb adenozíntrífosfátu (ATP). Štěpením ATP 
ve uvolňuje energie využitelná v biologických procesech.

Při spotřebě ATP rozštěpením vazby a uvolněním energie vzniká ADP, jehož kon
centrace je  přímo úměrná aktivitě buňky. Část se přemění na AMP a dále na cAMP 
(cyklický adenozinmonofosfát), který aktivuje enzym fosforylázu a ta spustí štčpení 
(.•Jykogonu na glukózu (glykogenolýza). Glukóza se degraduje na pvruvát, vstupuje do 
mitochondrií a začíná nový cyklus výroby energie. Hladina AMP tak řídi intenzitu 
mctiiholi/imi živin.

130



Nil I M»n| |,

Při nadbytku ATP se glykogen buď neštěpí vůbec, nebo se štěpí pomaleji a AI I’ se 
přechodně ukládá ve formě kreatinfosfátu. Dalo by se říci, že kreatinfosfát působí jako  
nárazník: při nadbytku ATP ukládá a za nedostatku uvolňuje.

Dalšími zásobami energie pro buňku jsou glykogen & glukóza, mastné kyseliny /  tuku 
jsou méně pohotovými zdroji ajako poslední, nejpomaleji využitelná rezerva slmi/i aim 
nokyseliny z bílkovin.

V době mezi jídly, po ukončení absorpce živin střevem, se dostávají živiny (cukry, 
mastné kyseliny a aminokyseliny) do krve ze zásobních zdrojů.

céva

~c
e

tuková 
buňka

srdeční
sval

mozek

Obr. 12.2 Zdroje energie v organizmu. Z trávicího systému se dostávají živiny a glukózu do jatci. kde 
jsou dále zpracovávány a uvolňovány do krve. Sval je  schopen využít jako zdroj energie glukózu 
a mastné kyseliny (MK). Při práci za nedostatku kyslíku v něm vzniká laktát, který se odvinil <lo krve 
¡i miiie sloužit jako zdroj energie pro srdeční gyal. Srdeční sval dále využívá jako zdroj energie mas tne 
kvseliny a glukózu. Mozek dokáže zpracovat na energii pouze glukózu, ale zato není její vstup do 
mozkových buněk závislý na inzulínu.

Zatím byl zmíněn pouze metabolizmus za normálních podmínek, to znamená /a 
přítomnosti dostatečného množství kyslíku (aerobní podmínky). V jeho nepřítom
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nosti (v anaerobních podmínkách) probíhá tvorba ATP iaké, ale jiným způsobem 
a pouze omezenou dobu. Přeměňují se pouze cukry. Glukóza se sice v cytoplazmě buněk 
metabolizuje na pyruvát, ale nevstoupí do mitochondrií a dále se přeměňuje na kyselinu 
mléčnou (laktát). Tento mechanizmus vzniku ATP je sice rychlejší, ale energeticky 
nevýhodnější: ze stejného množství substrátu vzniká menší množství využitelné ener
gie. Kyselinu mléčnou částečně využívá jako zdroj energie srdce, ale její hromadění 
v organizmu posunuje pH tělesných tekutin na kyselou stranu a způsobuje svalovou 
únavu a bolest.

Výroba a spotřeba energie však nejsou stoprocentně účinné a při každé přeměně se 
část energie ztrácí jako teplo. Proto se při zvýšení metabolizmu zvyšuje teplota organizmu. 
Během přeměny živin na ATP se v podobě tepla ztrácí 35 % energie, při dalších přemě
nách dochází k dalším ztrátám. Za ideálních podmínek je v těle využito přibližně 27 % 
energie dodané živinami.

teplů
Obr. 12.3 Unik energie v podobě tepla. Při přeměně živin náÁTP i při štěpení ATP za vzniku biologické 
energie potřebné k buněčným procesům se V buňkách ztrácí energie v podobě tepla.

Jednotkami energie jsou jouly (J) akilojouly (kJ). Další jednotky jsou kalorie (1 kalo
rie je množství tepla potřebné k ohřátí 1 gramu vody o 1 °C). Protože jsou příliš malé, 
používají se jejich tisícinásobky — kilokalorie.

1' kJ = 0,239 kcal 
1 kcal m 4,19 kJ

Množství energie, kterou tělu poskytují různé živiny, se dá vyjádřit několika 
způsoby:
1. Spalné teplo je množství tepla vzniklé při úplné oxidaci živin. Měří se přímou kalo

rimetrií (zjišťuje se množství tepla, jež se uvolní při spálení 1 g  živiny).
Při trávení se nespalují bílkoviny úplně, dusík se vylučuje v podobě močoviny. Proto 
je ve skutečnosti fyziologické spalné teplo bílkovin nižší než uvedené.

Tub. 12. /  Spalné teplo

Spalné teplo iivin (na 1 g) kcal kJ

cukry 4,1 17

luky 8,1-9,3 38

bílkoviny 5,65 23
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21 Energetický ekvivalent (dříve kalorický ekvivalent) je množství tepla, které se uvolni 
když se k oxidaci jednotlivých živin spotřebuje 1 litr kyslíku.

Tah. 12.2 Energetický ekvivalent

Energetický ekvivalent živin 
(při spálení v 1 l kyslíku) kcal kJ

cukry : 5,02 21,1

tuky 4,69 19

bílkoviny 4,40 18

3. Respirační kvocient (RQ) je  poměr objemu vyloučeného oxidu uhličitého k objemu 
spotřebovaného kyslíku během přeměny určité živiny:

CO RQ cukrů •* 1,0
RQ - — i -  RQ tuků m 0,7

°2  RQ bílkovin =  0,8

Organizmus využívá získanou energii na:
-  bazální metabolizmus (základní přeměnu) -  je to množství energie potřebné k udržení 

základních, pro život nezbytných funkcí (srdeční akce, dýchání, činnost mozku atd.) 
za bazálních podmínek, to znamená v klidu, nalačno a v přiměřeně teplém prostředí; 
jeho hodnota je přibližně 300 kJ/hod; bazální metabolizmus je závislý na pohlaví 
a věku; je přímo řízen hormonem štítné žlázy tyroxinem;

-  trávení a vstřebávání (specifickodynamický účinek potravy);
-  svalovou práci;
-  termoregulaci.

Bazální energetický výdej organizmu (bazální metabolizmus) se dá za určitých pod
mínek měřit přímou kalorimetrií (zjišťuje se množství tepla vydaného organizmem /a 
časovou jednotku). Subjekt je umístěn na izolovaném místě (v kalorimetru), odkud není 
možný únik tepla. Svojí tělesnou teplotou ohřívá vzduch, přičemž teplo se odebírá do vodní 
lázně. Přesnými teploměry se měří teplota vody, která je přímo úměrná velikosti bazálního 
metabolizmu subjektu. Druhá možnost je měření nepřímou kalorimetrií (zjišťuje se m nož- 
ství spotřebovaného kyslíku za časovou jednotku, protože více než 95 % energie v těle je 
uvolňováno za přítomnosti kyslíku). Organizmus se při tomto měření musí nacházet v banál
ních podmínkách: nalačno, v klidu a v prostředí tepelně indiferentním.



13. Fyziologie výživy, vitaminů a minerálů

K zajištění života člověka je nezbytný přísun energie ve formě organických živin (tuků, 
cukrů a bílkovin), vitaminů, iontů, vody a dalších látek (kupříkladu vlákniny). Příjem 
živin, jejich utilizace a skladování jsou řízeny a ovlivňovány velmi komplexním způso
bem. hladinou glukózy v krvi a napětím stěny žaludku počínaje a genetickými faktory, 
stravovacími zvyklostmi a sociálními podmínkami konče.

13.1 Výživa

Výživa má dvě funkce: stavební a energetickou. Stavební spočívá v tvorbě a výstavbě 
tkání, energetická je důležitá pro jejich metabolizmus. Nesprávné stravování se podílí na 
vzniku mnoha nemocí. Nadměrný přísun tuků a cukrů vede ke vzniku civilizačních cho
rob (obezita, vysoký krevní tlak, ischemická choroba srdeční, infarkt myokardu a moz
ková mrtvice). Nedostatek vápníku způsobuje osteoporózu, nedostatek vitaminu C oslabuje 
imunitní systém atd. S nadsázkou je možné říci, že tak, jako platí „řekni mi, co čteš, a já  
li řeknu, jaký js i“, platí také „řekni mi, co jíš, a já  ti řeknu, jaký js i“.

Výživa by měla po stránce kvantitativní zajišťovat pro daného jedince příjem ener
gie odpovídající jejímu výdeji. Je třeba si uvědomit, že se liší energetická potřeba a nároky 
na spektrum živin u jednotlivých věkových kategorií, u různých stupňů fyzické zátěže 
i podle pohlaví. Přibližnou orientaci o energetické bilanci organizmu nám dává tělesná 
hmotnost, přesnější je stanovení množství zásobního tuku v těle. Cílem je udržení tělesné hmot
nosti v určitém „ideálním“ rozmezí, nad jehož horní hranicí je tloušťka a pod dolní hra
nicí podvýživa, obě se svými riziky. Po kvalitativní stránce je třeba, aby strava byla 
vyvážená, základní organické živiny byly dodávány v ideálním poměru, aby se nezapomí
nalo na ionty, stopové prvky a vitaminy a aby byl na minimum snížen přísun nežádoucích 
látek. K orientaci v kvalitativním složení potravy slouží znalost jednotlivých živin, jejich 
zastoupení v potravinách a vliv úpravy jídla na živiny.

Každý člověk by si měl proto osvojit zásady, jimiž se výživa řídí, a respektovat je. Člověk 
je všežravec, přijímá jak rostlinnou, tak živočišnou potravu. Přetrvávají u něj některé vlast
nosti, které zdědil z fylogeneze: především je schopen zpracovávat maso jako masožravec. 
I idský chrup dovede rozmělnit potravu jak živočišnou, tak rostlinnou. Masožravci mají kratší 
trávicí systém, protože nepotřebují potravu tolik ukládat. Býložravci mají trávicí trakt mno
hem delSI a mají poměrně složitý žaludek (žaludek krav má 4 oddíly) a jsou schopni sklado
vat velké množství potravy. Člověk je závislý na rostlinné potravě, např. proto, že neumí sám 
•Aiitcti/ovnt dostatek vitaminu (' a nezíská jej ze živočišné stravy. (Vitamin ( ’ utni syntetizo
val n.ipf (viik.mi ) Stejně tak člověk nedovede beze zbytku využívat rostlinnou stravu.



a tudíž mu musí být dodávány vitaminy z masa býložravců. Proto jakýkoliv extrém 
v přijímání jednoho či druhého druhu potravy je škodlivý. Čisté vegetariánství, Kil> se 
nepřijímá ani maso, ani produkty ze živočichů (mléko nebo vejce), způsobu je nedostatek 
bílkovin, což má závažné důsledky stavební i energetické. Naopak nadměrná kon/umaee 
masa v některých vyspělých státech vede k nedostatečnému příjmu potravin rostlinného 
původu. Z toho pramení nedostatek antioxidantů, které mají významný vliv na /draví 
a růst buněk, při jejich nedostatku snáze vzniká rakovina a nastává předčasné stárnuti 
Proto bychom měli přijímat 2/3 rostlinných a 1/3 živočišných potravin.

13.2 Základní živiny

13.2.1 Fyziologický význam cukrů
Cukry jsou důležitou součástí všech živých organizmů. Jsou to nejsnáze dosažitelné 

látky pro výrobu energie a jsou součástí některých makromolekulárních látek (např. gly- 
koproteinů, glykolipidů a nukleových kyselin). Mají metabolické vztahy k většině bio
chemicky významných látek.

Fyziologicky nejdůležitějšími cukry v těle jsou glukóza a její zásobní forma glykogen. 
dále fruktóza a galaktóza.

Hladina glukózy v krvi se nazývá giykémie, její normální hodnota je 3,3 -  5,5 mmol/l. 
Hodnota je udržována systémem řídicích látek -  hormonů. Hlavními jsou inzulín a glukci- 
gon, ale zasahují i glukokortikoidy, částečně mineralokortikoidy, pohlavní hormony 
a všechny metabolické hormony (tyroxin, adrenalin, noradrenalin a somatotropní hormon).

Glykogen můžeme rozdělit na: glykogen uložený v játrech (jaterní glykogen) a uložený 
ve svalech (svalový glykogen). Jaterní glykogen slouží jako zásoba glukózy, a tím i energie 
pro celý organizmus a obnovuje se přeměnou cukrů, tuků i bílkovin. Vznik glukózy 
a glykogenu z necukemých složek—tuků a bílkovin -  se nazývá glukoneogeneze. Svalový 
glykogen vzniká jen z glukózy a slouží jako zdroj energie pouze pro svaly.

Význam sacharidů
- Pohotový zdroj energie.
- Jediný zdroj energie pro mozek (spotřebuje 25 % glukózy v těle) a erytrocyty.
- Regulace metabolizmu v játrech (na zásobě glykogenu závisí, zda se začnou utilizo- 

vat tuky a bílkoviny).
- Složka některých makromolekul (glykoproteiny).

Sacharidy kryjí u člověka 50 -  80 % energetické potřeby (průměrně 60 %). Průměrná 
denní doporučená dávka sacharidů je 300 -  420 g. Největším jejich zdrojem v potravě je 
škrob, v našich podmínkách hlavně z obilnin a brambor, méně z luštěnin.

13.2.2 Fyziologický význam tuků
Tuky se v organizmu vyskytují v mnoha podobách: triglyceridy (triacylglyceroly), volné 

mastné kyseliny, fosfolipidy, cholesterol.



Vý/.nam tuků
I Energetická zásoba (aktivovaná při nedostatku cukrů).
Stavební složka buněk a zvláště jejieh membrán (ve formě lipoproteinů, fosfolipidů). 
Ochrana před ztrátami tepla.
Rozpouštědlo pro různé látky (např. vitaminy rozpustné v tucích).
Mnohé tuky obsahují esenciální mastné kyseliny, nezbytné pro normální funkcí meta- 
bolizmu (např. kyselina linolová).
Z cholesterolu se tvoří steroidní hormony.

Tuky jsou velmi diskutovanou součástí potravy. V současné době tvoří v našich pod
mínkách 30 až 40 % denního příjmu energie (měl by být 25 -  30 %). Doporučený denní 
příjem tuků je 70 až 100 g. Je důležité vědět nejen kolik, ale také jaké tuky konzumovat, 
Zásadní význam mají především nenasycené mastné kyseliny, které si náS organizmus 
neumí syntetizovat’•»'esenciální mastné kyseliny. Vyskytují se hlavně v rostlinných ole- 
jích a v rybím mase. Při jejich nedostatku je porušen růst a vývoj, je  snížena celková 
odolnost a adaptabilita organizmu. Příjem cholesterolu by neměl překračovat 300 až 
•400 mg za den. Hypercholesterolémie zvySuje riziko vzniku arteriosklerózý a ischemické 
choroby srdeční. V posledních letech bylo prokázáno* že vysoký příjem tuků v dietě má 
kromě negativního vlivij na kardiovaskulární onemocnění také vztah k vyššímu výskytu 
některých nádorů (kolorektální karcinom).

13.2.3 Fyziologický význam bílkovin
Bílkoviny se v organizmu vyskytují v mnoha podobách, proti ostatním živinám jsou 

nadány mimořádnou plasticitou. Jsou v neustálé dynamické rovnováze. Během života 
buňky jsou neustále obměňovány.

Význam bílkovin
Základní stavební struktura všech buněk.
Součást regulačních mechanizmů (enzymy, hormony).
() bran a organizmu (protilátky).
Zdroj energie (nouzový, pří delším hladovění).

Ukazatelem stupně metabolizmu bílkovin je dusíková bilance. Dusíková bilance je rozdíl 
mezi celko vým množstvím dusíku přijatého v potravě (proteiny jsou v potravě jediné látky 
obsahuj ící dusík) a množstvím dusíku vyloučeného. Dusík vzniká v těle při deammaei proteinů 
(zbavování NH_ skupiny) a vylučuje se z těla jako močovina. Za normálních okolností je 
bilance rovnovážná.

Pozitivní dusíková bilance znamená, že organizmus přijímá více dusíku, než vylučuje (přijímá 
více proteinů a zabudovává je v těle). Děje se tak například při růstu nebo rekonvalescenci.

Negativní dusíková bilance (větší výdej dusíku než příjem) je dána zvýšeným odbourává
ním vlastních bílkovin organizmu a nastává při nedostatečném příjmu, vstřebávání nebo při 
poruše metabolizmu bílkovin, případně při absenci třeba jen jediné esenciální aminokyseliny.

Minimální nutný příjem bílkovin je 0,5 g na 1 kg hmotnosti a den za předpokladu malé 
lyzické aUivo. I )enní příjem bílkovin by měl být 0,9 — 1 g/kg hmotnosti, v energeticky nároč
ných situacích, ve vývoji a v těhotenství se spotřeba zvyšuje na 1.5 -  2 y/kg za 24 hodin.
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Nadměrný přívod bílkovin ve stravě vede k některým orgánovým funktmm / 
nám: ke vzestupu krevního tlaku (zvýšený onkotický tlak bílkovin „nasává“ do cév \ odu 
z intersticia) — to vede ke zvýšení glomerulární filtrace v ledvinách (tlaková diuréza). aW 
jsou také více zatěžována játra (přeměna živin).

Nedostatek bílkovin ve stravě se často vyskytuje současně s nedostatečným přívodem 
energie. Nejtěžší důsledky má u dětí, vzhledem ke zvýšeným nárokům na výživu během 
růstu. Kwashiorkor je  onemocnění způsobené dlouhodobým nedostatkem bílkovin za 
relativně normálního příjmu energie (hrazeného cukry). Hlavními příznaky jsou otoky 
a svalová atrofie.

Sekundární nedostatek bílkovin vzniká například nedostatečným vstřebáváním v trá
vicím systému.

Jednotlivé živiny mají energetickou hodnotu, která se udává v kJ/g  nebo také v kca\/g. 
energetická neboli spalná hodnota tuků je 40 kJ/g, bílkovin 17,2 kJ/g, zatímco etylalko- 
holu tém ěř 30 kJ/g. Proto také alkoholici málo jedí, protože mají energii zajištěnou příj
m em  alkoho lu  (nem ají ovšem  za jiš těn o u  hod n o tu  b io lo g ick o u ). O bsah  energ ie 
v jednotlivých potravinách je  znám a vypočítává se podle něj denní příjem  potravin. Ve 
vyspělých státech severní polokoule se vyskytuje nadměrný přívod energie ve formě 
bílkovin a cukrů, ale zejm éna tuků, a to ja k  u m užů, tak u žen. S tejně je  enorm ně zvýšený 
energetický podíl alkoholu, který činí 6 %  u m užů a  8 %  u žen. A lkohol krom ě svého 
působení energetického působí i toxicky, zejm éna na ja tem í a  ledvinové buňky.

O ptim ální složení potravy je : cukry 60 % , tuky 25 % , bílkoviny 15 % . Jednotlivé složks 
se m ohou vzájem ně zastupovat (izodynam ie). N em ohou se zastupovat stavebně; esetv 
ciální am inokyseliny nem ohou bý t ničím  nahrazeny stejně jako  vitam iny.

13.3 Vitaminy

Vitaminy jsou biokatalyzátory, které vstupují do různých reakcí, aniž se jich metabc 
licky účastní. Důležité jsou pro přeměnu základních látek -  cukrů, tuků a bílkovin a t;\V 
pro energetický metabolizmus. Jsou velmi podstatné pro zachování a ochranu život 
Vitaminy se netvoří v organizmu, s výjimkou vitaminu K a částečně vitaminu A 
musí být přiváděny potravou. Proto je  člověk závislý na příjmu vitaminů z různý ch 
čišných a rostlinných potravin. Jediný vitamin K je  syntetizován střevními haktem* 
a to v tlustém střevě. Podílejí se na tom bakterie Escherichia coli. Vitamin A mu a- bý i \ \i 
řen z karotenových prekurzorů, které jsou  přiváděny potravou. Vitamin l) so \ \ t  
fotochemickou reakcí z provitaminů v kůži vlivem ultrafialového svčtl.i 

Vitaminy jsou potřebné v malých množstvích -  do 10 m gdennč, Výjim ku t \o í\  p 
vitamin C, který je  přiváděn v množství 75 -  100 mg, vitamin 1 ( \o  20 m g ) a \  »utm 
( 1 5 - 2 0  mg).

Při nedostatku vitaminů vzniká hypovitaminóza. při úplné absenci u\ itammo/a. \  
se může vyskytnout i hypervitaminóza, a to pouze u sihuninů rozpustných \ 

A a I). Hypervitaminóza v našich podmínkách je spise problémem ictapcuuck 
předávkování. Vitaminy mají přirozené antivilaminy, l.nks suukuualne podobí 
miniím, ale bez jejich účinků.
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Celkem je známo 22 vitaminů, u člověka se uplatňuje 13 vitaminů. Vitaminy se podle 
své rozpustnosti dělí na vitaminy rozpustné v tucích a vitaminy rozpustné ve vodě.

Vitaminy rozpustné v tucích

Mezi vitaminy rozpustné v tucích patří: A, D, E  a K.
Vitaminy rozpustné v tucích se vstřebávají, jedině pokud je v pořádku vstřebávání tuků: 

je dostatek žluči, pankreatické lipázy a správně funguje transportní mechanizmus pro 
přenos tuků.

Vitamin A $e nazývá chemicky retino!, podle funkce axertffioí — antixeroftalmieký 
vitamin. Je obsažen v játrech a mléčném tuku. Jeho provitamin p-karoten je obsažen 
v karotenu, žluté zelenině (mrkev) a zelené zelenině (saláty). Přívod vitaminů A by měl 
být kryt ze 2/3 rostlinnou potravou a z 1/3 potravou živočišnou (játra). Fyziologicky je 
důležitý pro růst epiteliálních buněk, pro sliznici, kůži, růst kostí. Karoten je  nezbytný 
pro syntézu očního purpuru, neboli rodopsinu. Při nedostatku vitaminu A vysychá 
rohovka (xemftalmie -  odtud antixeroftalmieký vitamin), rohovatí kůže, vyskytují se 
poruchy růstu a vzniká šeroslepost (hemeralopie). Zásoby tohoto vitaminu jsou ve vel
kém množství v játrech, denní potřeba je 0,8 1.1 mg vitaminu A a 1.6 -  2,2 mg 
provitaminu (í-karotenu. Je možná hypervitaminóza- vzniká pouze z předávkováni. Dříve 
byla pozorována u Eskymáků, kteří se živili převážně játry ledních medvědů (obsahují 
velké množství vitaminu A). Hypervitaminóza se projevuje poruchami růstu kostí a další
mi příznaky, jako jsou ledvinové a žlučníkové koliky a průjmy.

Vitamin D, kaleijferol, antirachitický vitamin. Nejdůležitější je vitamin D ~~eholekal- 
ciferol. Vyskytuje še v játrech, rybím tuku, v rybím mase, mléčném tuku a v bílku. Po 
přijetí se aktivuje v ledvinách a játrech na dihydroxykalciferol (kalcitrial). Vitamin D má 
mimořádný význam pro metabolizmus vápníku, a to zejména pro jeho resorpci ve střevě 
a zpětnou resorpci v ledvinách. Proto se někdy nazývá D-hormon. Kalcitriol velmi úzce 
spolupracuje s hormonem příštítných tělísek -  parathormonem. Při nedostatku vitaminu 
I) ve vývoj i vzniká raeMtts— křivic®. Je při ní porušen fůst kostí — jsou měkké a křiví se 
při zatěžování. Proto vznikají nohy do O, na hrudníku je přítomen příznak rachitického 
růžence a hlava má lehce čtverhranný tvar. Při nedostatku vitaminu D v dospělosti měk
nou kosti a lámou se (o&eomalacie). Doporučená denní dávka je 5 mj (mezinárodních 
jednotek), u dětí a těhotných žen 10 mj.

I lypervitaminóza D vznikne při předávkováni. Vápník se ukládá v ledvinách, mohou 
vznikat kameny a  může být ohrožen život Člověka; vápníkové „metastázy“ jsou i ve 
svalech a ve stěnách cév.

Vitamin E, tokoferol, antisterilní vitamin. Denní potřeba je 10 - 2 0  mg, vyskytuje se 
ve všech potravinách, zejména v rostlinných olejích a obilných klíčcích. Hlavní fyziolo
gický význam spočívá v antioxidačním účinku. Vitamin E jejedna z ncjúčinnějších anti- 
oxidačních látek. Brání stárnutí, nádorovému bujení a  podporuje zárodečnou tkáň. Při 
jeho nedostatku byly zjištěny poruchy metaboli/mu. zhoršení permeability cév a také 
poruchy plodnosti (fertility) -  proto antisterilní vitamin. U člověka se používá jako 
významné antioxidans, ale také jako roborans. Je to látka, která obecně podporuje meta- 
bolizmus, růst a metabolické pochody.

Vitamin K. antihemoragický vitamin. Je přítomný především v zelenině (v salátech, 
hrachu), v obilných klíčcích a v mléce. Tvoři se také v tlustém střevě účinkem bakterií.
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Fyziologicky se v játrech účastní syntézy většiny koagulačních faktorů. Při avitaminó/e 
se objevují poruchy srážení krve a spontánní krvácení. Proto při zničení střevních bakterii, 
např. při podávání antibiotik širokého spektra nebo sulfonamidů, vzniká krvácí vosi. I )cnni 
potřeba je  1 mg.

Vitaminy rozpustné ve vodě
Druhou skupinu vitaminů tvoří vitaminy rozpustné ve vodě. Patří k nim především 

komplex vitaminů B, významným reprezentantem je i vitamin C. Tyto vitaminy jsou 
důležité pro správnou funkci kůže, nervů, svalů a někdy také pro krvetvorbu.

Vitamin B , thiamin, aneurin, antineurotický vitamin. Je přítomen v obilných pro
duktech, v mase, zejména ve vepřovém. Fyziologicky se uplatňuje v metabolizmu cukru 
(zvláště v centrálním nervovém systému). Je součástí pyruvátu. Jeho denní potřeba je 
1,5 mg. Při hypovitaminóze vzniká nemoc beri-beri, která má několik forem: neuritic- 
kou formu s poruchami periferních nervů (polyneuritis), encefalickou s některými 
poruchami centrálního nervového systému (závratě, zvracení, poruchy paměti) a formu 
kardiální, provázenou např. poruchami srdečního rytmu. Zásoba vitaminu B je dosta
tečná v játrech, srdci a mozku.

Vitamin B2, ribqflavin, laktoflavin. Denní potřebajé 1,5 —1,8 mg. Vyskytuje se v mléce, 
mase, obilí, ve vejcích, rybách a kvasnicích. Je součástí flavoproteinů (FAD, FMN). 
enzymů oxidace mastných kyselin a dýchacího řetězce. Zúčastňuje se oxidace základ
ních živin. Při nedostatku tohoto vitaminu vzniká zánět kůže (dermatitis), poruchy jazyka 
a rtů (glossitis a cheilitis) a zastavuje se růst. Je také porušena tvorba erytrocytú.

Vitamin B , macin, kyselina nikotinová, nikotinamid, niacinamid, vitamin PP. Vyskytuje se 
hlavně v mase, rybách amléce, v kvasnicích a listové zelenině. Je součástí enzymů zapojených 
do buněčných oxidací. Je koenzymem mnoha dehýdrogenáz, zbavuje sloučeniny vodíku a tím 
je oxiduje. Denní potřeba kyseliny nikotinové je 15—20 mg (lehce překračuje definici vitaminů). 
Při nedostatku vznikápelagra—onemocnění projevující se záněty na kůži, fotodermatitis, k ů/e 
je zčernalá. VVskytuje se polyneuritis, duševní poruchy, záněty sliznic, katary a průjmy.

Vitamin B , kyselina pantotenová. Vyskytuje se ve všech živočišných a rostlinných 
tkáních, hlavně v droždí, játrech, mase, rybách, mléce a vejcích. Denní potřeba se pohv 
buje kolem 8 mg. Je součástí koenzymu A, který má mimořádný význam pro metaboli/ 
mus a umožňuje i syntézu bílkovin. Při nedostatku kyseliny pantotenové se objevují 
poruchy centrálního nervového systému a další degenerativní onemocnění.

Vitamin B6, pyridoxin, denní potřeba je 2 —2,5 mg. Vyskytuje se v mase. obilných klu' 
cích, v mléce, rybách, luštěninách a kvasnicích. Je koenzymem různých en/ymatk ku  h 
systémů, také acetylkoenzymu A. Při jeho nedostatku se nevytváří příslušné mno/sivt < iAMA 
(y-aminomáselné kyseliny), kteráje mediátorem tlumivých synapsí v centrálním nei v ov cm 
systému, a mohou vznikat epileptické záchvaty. Dalšími příznaky hypovitaminó/v |sou 
hlavně dermatitidy a záněty nervů —■ polyneuritidy. Tento vitamin sc používá jako /úklad 
pro syntézu nootropních látek, které umožňují zlepšení funkce centrálního nervového systému 
při perinatálním poškození, nebo pro zabránění degencrativních procesů ve stáří.

Vitamin B„, kyselina listová (kyselina folová). Denní potřeba se pohybuje v ro/me/i 
(),() I mg. Vyskytuje se v zelenině, kvasnicích, mase, mléce a sóje. dokonce i v houbách. Je 
nezbytný pro syntézu purinů a methioninu, a tím je důležitý pro tvorbu bílkovin a speciálně 
ribonukleové kyseliny. Při jeho nedostatku vzniká anémie, zvláště v těhotenství u žen.
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které dostatečně nekonzumují zeleninu. Je to anémie podobná anémii při nedostatku 
vitaminu B . Kyselina listová je nutná pro tvorbu červených krvinek.

Vitamin Bp, cyankobalamin, je  vitamin s nejsložitější molekulou ze všech vitaminů. 
Najdeme ho v játrech a v dalších živočišných bílkovinách. Denní potřebaje 0,001 -0 ,3  mg. 
Vytváří se částečně činností střevních bakterií. Je důležitý jako součást enzymů pro krve- 
tvorbu. Hypovitaminózu může způsobit nedostatečný přívod, ale zejména nedostatek 
vnitřního Castleova faktoru v žaludku. V zni ká Addisonova-Biermerova anémie, dříve zvaná 
pcmiciózní neboli zhoubná. Zhoubná už není -  léčíme ji tím, že podáme syntetický vita
min parenterálně.

Velmi významným vitaminem rozpustným ve vodě je vitamin C, kyselina askorbová. 
Má kolísavou denní potřebu okolo 75 mg. Záleží na sezóně, v zimě je jeho potřeba menší, 
v létě větší. Vyskytuje se v čerstvé zelenině a ovoci. Je to silné antioxidans, účastní se 
udržování normálního metabolizmu a stavu vaziva a chrupavek a také má význam pro 
tvorbu protilátek. Při nedostatku se proto porušuje endotel, vazivo a chrupavky a vyskytují 
se dvě onemocnění:
1. Skorbut (kurděje) v dospělosti. Jde o poruchu endotelu, poruchu kolagenních vlá

ken, zvláště v dutině ústní. Uvolňují se zuby ze zubního lůžka a vypadávají. Kurděje 
se vyskytovaly zejména u námořníků -  bez dlouhodobého požívání čerstvé zeleniny 
toto onemocnění často končilo i smrtí. U kurdějí je  vyšší sklon ke krvácení, snížená 
odolnost proti infekčním nemocem a může vznikat únava a psychózy.

2. Při nedostatku vitaminu C v dětství se objevuje Moellerova-Barlowova choroba. 
Krvácením do epifyzámích chrupavek přestávají kosti růst, dítě má trpasličí vzrůst.

Vitamin C se nemůže předávkovat, ale jeho dávkování je předmětem nejrůznějších 
spekulací. Při megalovitaminové terapii jsou doporučovány dávky až 10 g za den. Uka
zuje se, že tyto dávky jsou přehnané, protože vitamin C podávaný v takovém množství 
tvoří kameny v játrech, může se objevit urolitiáza a poruchy činnosti ledvin. Největší 
doporučená dávka při nemoci je mezi 500 -  2 000 mg, čili 0,5 -  2 g.

Biotin (H) -  vitamin H. Jeho denní potřebaje 0,2 mg. Účastní se metabolizmu mast
ných kyselin, cholesterolu a bílkovin. Zdrojem je syrový žloutek, játra, ledviny, sója 
;i kvasnice. Tvoří podstatnou část enzymů a podporuje dělení buněk. Při nedostatku biotinu 
vzniká dermatitis, atrofie jazyka, svalové bolesti a nechutenství. Objevují se i některé 
psychické příznaky, zejména deprese a únava. Jedním z příznaků je  i hypercholesterolé- 
mie. Nedostatek biotinu za normálních okolností nevzniká, objevuje se pouze u lidí, 
kteří drží vegetariánskou dietu.

Cholin. V organizmu se vyskytuje hlavně v podobě acetylcholinu a fosfatidylcholinu.
I Jčastní se přenosu vzruchu a působí jako lipotropní faktor. Zdrojem jsou játra, luštěniny 
a vejce. Nedostatek se projevuje steatózou (ztukovatěním) jater.

13.4 Minerální a stopové prvky

I klské tělo se jako každý organizmus skládá z prvků biogenních (uhlík, vodík, dusík 
a kyslík). Kromě toho obsahuje minerální prvky, které se v něm vyskytují v množství od 
slovek do desítek gramů (sodík, draslík, vápník, fosfor, hořčík a síra). V řádové nižších
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koncentracích než hlavní minerály se v lidském organizmu nacházejí stopoví' prvky 
(železo, zinek, jod, selen, fluor, hliník, měď, mangan, kobalt, chrom a cín).

Sodík je  hlavním kationtem extracelulámí tekutiny a jeho hlavní funkcí je udi7ov.ini 
stálého osmotického tlaku v těle a udržování homeostázy. Koncentrace sodíkových iontu 
v extracelulámí tekutině 140 mmol/1 je velmi přísně kontrolovaná hodnota. Je přímo fi/ena 
aldosteronem, nepřímo antidiuretickým hormonem a reninem. Denní doporučená dávku 
soli (NaCl) je 2 “• 5 g, ale skutečná průměrná denní spotřeba ve střední Evropě se odha- 
duje na 10 -  18 g. Nejzávažnějším následkem vysokého příjmu sodíku je hyperlen/e. 
Největším zdrojem sodíku v potravě je kuchyňská sůl.

Draslík je  hlavní jednomocný kationt intracelulární tekutiny. Společně se sodíkem se 
podílí na acidobazické rovnováze a stálém osmotickém tlaku tělních tekutin. Dále je 
nezbytný pro správnou činnost svalů, hlavně svalu srdečního. Zdrojem draslíku jsou prak
ticky všechny rostliny, hlavně ořechy a meruňky. Denní potřeba se odhaduje na 2,5 -  4 g. 
Nedostatek draslíku se projevuje zrychlením činnosti srdce, poruchami srdečního rytmu 
a svalovou slabostí.

Vápník má v těle několik funkcí. Především je stavební součástí kostí a zubů. 
Umožňuje funkci převodního systému srdce, snižuje nervosvalovou dráždivost a je 
nezbytný pro srážení krve. Buněčný (intracelulární) vápník zprostředkovává stažli- 
vost svalu a ovlivňuje dráždivost nervového systému. Obecně se dá říci, že zvýšená 
hladina vápníku mimo buňku zvyšuje stabilitu membrány (snižuje dráždivost buňky) 
a zvýšená hladina volného vápníku v buňce dráždivost zvyšuje. Zdrojem vápníku 
jsou mléčné výrobky, ořechy, mák a tvrdá pitná voda. Doporučená denní dávka je 
800 mg, pro kojící ženy až 2 000 mg. Hladina vápníku v těle (2,1 -  2,7 mmol/1) 
je řízena parathormonem, vitaminem D (kalcitriol) a kalcitoninem (víz kapitola 17. Žlá/y 
s vnitřní sekrecí).

Při nedostatku vápníku vzniká osteoporóza, při větším nedostatku se zvyšuje nervo- 
svalová dráždivost

Fosfor se v těle vyskytuje ve formě anorganické (v kostech a zubech) a jako součást 
organických sloučenin (fosfolipidy, fosfoproteiny a  nukleové kyseliny). V podobě A I P 
je fosfor nositelem makroergních fosfátových vazeb přenášejících energii. Zdrojem fos
foru jsou mléko, mléčné výrobky, ryby a vaječný žloutek. Nedostatek se projevuje přede
vším svalovou slabostí. Denní příjem fosforu je 1 g.

Hořčík se vyskytuje v kostech, ale také ve svalech, kde snižuje nervosvalovou dráždi
vost. Hlavním zdrojem hořčíku jsou zelené části rostlin, mléčné výrobky, luštěniny a tvrdá 
voda. Denní doporučená dávka je 100 -  500 mg.

Síru v těle najdeme hlavně v pojivových tkáních a chrupavkách v podobě aminokyse
lin cysteinu a methioninu. Kromě toho je také součástí redukovaného glutathionu, který 
v játrech pomáhá detoxikovat cizorodé látky. Zdrojem jsou bílkoviny, vejce a mléčné 
výrobky. Denní potřeba je 0,5 — 1 g.

Železo je nejhojnějším stopovým prvkem v lidském těle. Je součástí hemoglobinu 
a myoglobinu a jeho hlavní úlohou je  účast na transportu kyslíku. Zdrojem je maso, játra, 
žloutky a zelenina. Doporučená denní dávka je 10 — 20 mg. Nedostatek se projevuje jako 
anémie, navíc je snížena obranyschopnost organizmu.

Zinek je v těle nejvíce obsažen v pojivových tkáních, v sítnici, pankreatu a prostatě. 
Podílí se na tvorbě inzulínu a je nezbytný pro správný vývoj a fungování mužských



K a pito la  13

pohlavních orgánů. Příznivě ovlivňuje hojení, růst a vývoj tkání. Zdrojem zinkuje pře
devším maso a žloutek. Doporučená denní dávka je  15 mg. Nedostatek se projevuje 
poruchami růstu, hojení a poruchami funkce pohlavních orgánů (porucha spermiogeneze 
a tvorby testosteronu).

Jod je  součástí hormonů štítné žlázy: trijodtyroninu a tyroxinu. Zdrojem je  zejména 
mořská voda a mořské ryby, dnes i jodizovaná sůl. Doporučená denní dávka je  100 mg. 
Nedostatek jodu se projevuje sníženou činností štítné žlázy, případně jako kretenizmus. 
(Viz kapitola 17. Žlázy s vnitřní sekrecí.)

Selen byl až v posledních letech poznán jako stopový prvek významný pro odstraňo
vání volných radikálů z buněk. Zdrojem jsou obiloviny pěstované na půdě s dostatkem 
selenu a v mořských produktech. Nedostatek selenu by mohl být příčinou některých typů 
rakoviny, může být také příčinou vzniku kardiomyopatie. Nadbytek selenu je  však toxický 
pro játra a může poškodit srdeční sval.

Fluor je  nezbytný pro správnou stavbu kostí a zubů. Zdrojem fluoru je  pitná voda, 
mořské produkty a čaj. Nedostatek se projevuje zvýšenou kazivostí zubů a špatným uklá
dáním vápníku do kostí.

Hliník je  jeden z nejhojněji zastoupených prvků v prostředí, ale jeho biologický 
význam je  zatím nejasný. Nedostatek hliníku nezpůsobuje žádné zjistitelné změny 
v organizmu. Nadbytek byl popsán v mozku pacientů s Alzheimerovou chorobou 
(presenilní demence). Neprokázal se však jeho vliv na vznik nebo vývoj tohoto 
onemocnění.

Měď je  součástí mnoha enzymů podílejících se na buněčném dýchání. Je také 
nezbytná pro tvorbu pigmentu a vlasů a pro krvetvorbu: napomáhá vstupu železa do 
prostetické skupiny hemu. Zdrojem je  maso a žloutek. Nedostatek mědi se projevuje 
opožděním růstu a osteoporózou, lehčí nedostatek poruchou růstu nehtů a vlasů. Nad
bytek mědi může vést k jaterní cirhóze, demenci, křečím (Wilsonova choroba). Byly 
popsány i akutní otravy mědí.

Mangan se podílí na správné funkci mnoha metabolických systémů, je  nezbytný pro 
mineralizaci kostí a pro funkci nervového systému. Zdrojem jsou ořechy, kakao, čaj 
a listová zelenina. Nedostatek manganu nebyl v lidské výživě popsán, protože může být 
snadno nahrazen dvojmocným hořčíkem.

Kobalt je  součástí vitaminu B|2, hraje úlohu v krvetvorbě. Zdrojem je zelenina, obilniny 
a vnitřnosti.

Chrom stimuluje účinek inzulínu, a tím zvyšuje glukózovou toleranci. Zdrojem jsou 
hlavně obilniny a sýry. Nedostatek chrómu se projevuje snížením glukózové tolerance 
a opožděním růstu.

Cín se podílí na regulaci růstu.

13.5 Řízení příjmu potravy

Příjem potravy je řízen z hypotalamu -  centrum pro příjem potravy se nalézá v jeho 
latcrální části. Je-li toto centrum stimulováno, dochází k nadměrnému příjmu potravy 
(liyper/tigii). Ve ventromediální části hypotalamu se naproti tomu nalézá centrum sytosti.
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které, je-li stimulováno, vede organizmus k odmítání potravy (anorexii). Tato základní 
centra jsou ovlivňována celým souborem informací:
- teplotou krve protékající hypotalamem (teplá krev snižuje příjem potravy);

-  aktivitou glukostatických buněk v hypotalamu (registrují glykémii a pokles systémoví1 
glykémie aktivuje centra pro příjem potravy);

-  impulzy z mozkové kůry (časový rozvrh příjmu potravy);
-  podmíněnými reflexy (pohled na jídlo, povídání o jídle, případně pohled na človCku, 

který jí, zvětšují pocit hladu);
-  hladovými kontrakcemi žaludku, objevujícími se několik hodin po požití potravy (jsou 

považovány za nejdůležitější periferní informaci navozující pocit hladu);
- chladovými nebo tepelnými impulzy z okolí organizmu (ve velkém horku ztrácejí 

lidé chuť k jídlu);
- stresem (lidé ve stresu mají změněnou spotřebu potravy);
- některými hormony (hlavně hormony štítné žlázy, cholecystokininem, ale také např. 

bombezinem, které přímo ovlivňují aktivitu center pro příjem potravy);
- laděním organizmu: lidé depresivně ladění mají větší sklony k přejídání (hlavnč slad

kostmi);
- leptinem; leptin je nový hormon, objevený teprve nedávno, účastní se řízení meta- 

bolizmu, jeho hlavním úkolem je pravděpodobně informovat hypotalamus o stavu 
tukových energetických zásob.

Základní pocity, které vedou k potravovému chování (vyhledání a požití potravy), jsou 
hlad a chuť. Hlad je  subjektivně vnímaný stav, vyvolaný pocitem prázdného žaludku 
a hladovými kontrakcemi. Pojem chuť je často zaměňován s pojmem hlad, ale většinou 
znamená touhu po zcela určitém jídle. V poslední době se předpokládá, že chuť na něja
kou potravinu je často vyvolána potřebou určité látky v této potravině obsažené.

Opakem hladu je pocit sytosti.

13.6 Poruchy příjmu potravy

Ke stanovení stavu výživy organizmu (nutričního stavu) se používá BMI (Body Mass 
Index). Vypočítá se tak, že se tělesná hmotnost v kilogramech dělí druhou mocninou 
výšky v metrech. Normální hodnota BMI je 20,0 -  24,9; při hodnotách vyšších mluvíme
o různých stupních obezity a u hodnot nižších než 17,5 o kachexii.

Obezita je onemocnění, jímž v současné době trpí v průmyslově vyspělých státech 
kolem 50 % populace. Je způsobeno nadměrným příjmem potravy a nedostatkem pohybu, 
příčinou však mohou být také genetické vlohy nebo poruchy vnitřní sekrece, případné 
porucha signalizace o stavu zásob tuku (u některých obézních pacientů byl popsán nedo
statek receptorů pro leptin). Je prokázáno, že obezita je rizikovým faktorem dalších i život 
ohrožujících onemocnění: ischemické choroby srdeční, diabetů nebo hypertenze. Jiná 
onemocnění může způsobit přímo: poruchy pohybového aparátu, poruchy dýchání 
(Pickwickův syndrom).

Při androidním typu obezity (vyskytuje se častěji u mužů) se tuk ukládá převážné do 
oblasti břicha. U tohoto typu obezity je velké riziko kardiovaskulárních onemocněni.
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protože se při něm snadno uvolňují volné mastné kyseliny. U gynoidního typu obezity 
(častěji u žen) se tuk hromadí v oblasti hýždí a prsních žláz. Obvod pasu je menší než 
obvod přes boky. Tento typ obezity nepředstavuje takové riziko kardiovaskulárních one
mocnění, ale daleko hůře se redukuje hmotnost.

Podvýživa je stav způsobený nedostatkem určité složky v potravě (kvalitativní malnu- 
trice). nebo nedostatkem potravy vůbec (kvantitativní malnutrice). Podvýživa je často 
příčinou zvýšené nemocnosti (morbidity) a velice často příčinou smrti. Nejčastější příči
nou je nedostatek potravy (Indie, Pákistán), poruchy trávení a vstřebávání nebo i psy
chické onemocnění (anorexia mrvám, bulimie). Chorobná vyhublost (kachexie) se 
vyskytuje také u nádorových onemocnění.



14. Fyziologie vylučování ledvinami

Udržování stálosti vnitřního prostředí (homeostázy) je nesmírně důležité pro normální 
funkci organizmu. Jedním z orgánů, které se na homeostáze podílejí, jsou orgány vylučo
váni — ledviny.

Ledviny jsou párový orgán. Ačkoli jsou menší než mužská pěst, dokážou přefiltrovat 
za den 1 700 litrů krve a vyloučit kolem jednoho a půl litru koncentrované tekutiny 
s odpadními látkami. Jsou orgánem pro život nezbytným, jedna ledvina však na všechny 
funkce stačí.

Ledviny mají několik funkcí:
- vylučují z těla škodlivé látky (zplodiny metabolizmu), cizorodé látky (léky) a látky 

sice využitelné, ale v dané chvíli příliš koncentrované (např. ionty);
- udržují stálý objem a složení extracelulární tekutiny;
- produkují hormony renin a erytropoetin a aktivují vitamin D;
- regulují krevní tlak.

Pro zajištění všech funkcí je velmi nutné vydatné prokrvení ledvin.

14.1 Fyziologie ledvin

14.1.1 Struktura ledvin
Makroskopicky je ledvina členěna na kůru a dřeň. V kůře jsou uloženy glommil) 

a proximální a distální tubulus. Do dřeně sezanořuje Henleova klička a proclin/í |i i sběrač i 
kanálek, který odvádí vytvořenou moč do ledvinové pánvičky.

Funkční jednotkou ledviny je nefron. Ledviny mají dva miliony ncfronů a kn/d> z nich 
je sám o sobě schopný vytvářet moč. Nefron se skládá z glomerulu. Bowmanova pou/dru, 
proximálního tubulu, Henleovy kličky, distálního tubulu a sběracího kanálku. Sběrací 
kanálek je histologicky část vývodných cest močových, ale funkčně patří k ncfrono, proto
o něm pojednáme zde.

(■lomerulus je tvořen klubíčkem kapilár. Krev do glomerulu přivádí vav at/nvns (pří- 
vodná arteriola), která je širší než odvodná céva (vav e/fercns), luk je už anatomicky 
zabezpečeno, aby byl v glomerulu vyšší tlak než v ostatních arlcríích, Tento zvýšený tlak 
umožňuje filtraci krve v glomerulu. Vas efferens se znovu dělí do kapilárního řečiště peritu- 
bulárního aparátu a vas a recla, která oplétají I lenleovu kličku ve dřeni. Krev v ledvinách 
prochází dvěma kapilárními řečišti, řazenými sériově za sobou poriťilni < </><’•/; v ledvina* li
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proximální
tubulus
vas efferens
(odvodná
arteriola)

Henleova klička k pánvičce
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(přívodná
arteriola)

interlobulární
arterie

interlobulární
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tubulus
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peritubulární
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liowmanovo 
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vzestupné
raménko
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Obr. 14.1 Nefron. Základní části jsou glomemlUs, proximální tubulus, Henleova klička, distální tubu- 
lus a sběrací kanálek.

(¡lomerulus je obalen Bowmanovým pouzdrem, tvořeným podocyty — buňkami, které 
jsou spolu těsně spojeny výrůstky a tvoří ultrafiltr. Mezi dvěma listy Bowmanova pouzdra 
se filtruje plazma a odtéká do volně navazujícího proximálního tubulu.

Proximální tubulus je tvořen jednovrstevným epitelem. Odehrává se v něm největší 
část zpětného vstřebávání.

Henleova klička je útvar tvaru vlásenky, který navazuje na proximální tubulus. Ohýbá 
se směrem do dřeně (sestupné neboli descendentní raménko) a pak se znovu prudce 
ohýbá o 180 ° a mění se v ascendentní (vzestupné) raménko, plynule přecházející do 
distálniho tubulu.

Disftilni tubulus pokračuje směrem k povrchu ledviny a pokračuje jako sběrací kanálek, 
kloní se /novu zanofujc do dřeně.
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Obr. 14.2 Glomerulus. Širší vas ajferens přivádí do glomerulu krev, která prochází kapilárami glomc 
rulu a je  odváděna do užší vas ejferens. V kapilárách dochází k jíltraci krve do Bowmanova v<;c'Ai 
a vzniku primární moči. Primární močje odváděna proximálním tubulem. Regulovaný průsvit vas <///<■ 
rens a efferens se výrazně podílí na regulaci jiltračního tlaku v kapilárách.

14.1.2 Průtok krve ledvinami
Každá ledvina je zásobena renální arterií, přímo odstupující z aorty. Před vstupem do 

ledvin se renální arterie dělí na dvě až tři větve, které zásobují horní, střední a dolní 
část ledvin. Arterie se v ledvinách dělí dále, až z obloukovitých arterií (arteriae arcuahw) 
odstupují arterie interlobulární, které dávají vznik aferentním arteriolám, přivádějícím 
krev do glomerulu. Z kapilárního klubíčka glomerulu začínají eferentní arterioly, je/ jed 
nak tvoří kapilární sítě kolem ledvinných kanálků a jednak v blízkosti dřeně vysílají do 
dřeně vasa recta. Krev se sbírá do interlobulámích vén, odvádějících krev do \rnnc 
arcuatae a z nich do vén interlobárních. Ty se pak spojují do několika kmenů a poté do 
renálních vén, které vystupují z ledviny.

U zdravého dospělého člověka protéká ledvinami 1 300 ml krve za minutu, co> je 
1 700 1 krve za den a odpovídá to 25 % minutového srdečního výdeje. Tento velký prů
tok ledvinami není důležitý kvůli renálnímumetabolizmu, ale kvůli funkci ledvin umo/ 
ňuje dostatečnou renální filtraci, a tím odstraňování odpadních látek z krve. Denně se 
utvoří 170 -  180 1 ultrafiltrátu (primární moči) a přibližně 1,5 1 definitivní hypertonické 
moči.

Většina (80 -  90 %) krve protéká kůrou ledvin, dřeň je velice málo prokrvená (protéká 
jí 1 -  2 % objemu krve protékající ledvinou). Větší průtok krve dření by vymýval iont) 
a nedosáhlo by se osmotické stratifikace dřeně (viz níže).

ústí proximálního 
tubulu

vas ejferens-

klubíčko kapilár

mesangium

vas afferens 
(přívodná arteriola)

Bowmanova
pouzdro
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14.1.3 Funkce jednotlivých částí nefronu
V glomerulu se ultrafiltruje plazma filtrační membránou tvořenou endotelem kapilár, 

bazálni membránou a sítí tvořenou uzounkými štěrbinami mezi výběžky podocytů. Fil
tračním tlakem zde vzniká p  krevní plazmy glomerulární filtrát (GF) neboli primární 
moč. Glomerulární filtrace závisí na průtoku krve ledvinami (glomerulem). na filtračním 
tlaku, na onkotickém tlaku plazmy an a  velikosti filtrační plochy.

Za 24 hodin se vytvoří 170 — 180 1 glomerulámího filtrátu. Stanovení glomerulární 
liltrace je  významnou součástí funkčního vyšetření ledvin.

Vzniklý glomerulární filtrát odtéká do tubulů a stává se tubulámí tekutinou, která 
podléhá dalšímu zpracování:
• Některé látky se stéla vylučují jen glomerulární filtrací (mpř., inulin, kreatinin) a tubuly 

pouze protékají:

• Jiné látky se vy 1 učují glomerulárnífiltrací d tubulámísekreůí{sekreci do tubulů— kyse
lina paraam inoh i ppurová): v

• nebo glomeruláfnífiltrací v kombinaci J  tubulární mabsorpeí (močovina, glukóza):

I llavním úkolem proximálního tubulu je zpětná izoosmotická tesorpce množství pri
mární moči. Zpětně se resorbuje 75 až 80 % CiF. Kromě vody se zde vstřebávají ionty 
sodíku (Na+), chloru (Cl"), močovina, bikarbonáty, draslík CPJ. vápník (Ca2+), hořčík 
(Mg: '), fosfáty, glukóza a aminokyseliny, činnost proximálního tubulu probíhá nezávisle 
na množství extracelulární tekutiny v organizmu (obligátní resorpee).

Do 1 lenleovy kličky odchází izoosmotická tekutina.
Hcnlcova klička je uložena mezi proximálním a dlstálním tubulem ve dřeni. Téměř 

všechny struktury (tubuly, cévy — vasa recta i lymfatické cévy) mají ve dřeni vlásenkové 
uspořádání. Tekutina tak teče ve dvou vedlejších raméncích protiproudem, což je výhodné 
pro osmotickou úpravu tubulární tekutiny.

Sestupné raménko Henleovy kličky je volně prostupné pro vodu a ionty, zatímco tlustá 
část vzestupného raménka je pro vodu neprostupná a má velice aktivní mechanizmus ke 
vstřebávání Na' a Cl z tubulu do intersticia. Tato pro vodu neprostupná část je stěžejní 
pro vytvoření vysokého osmotického tlaku (hyperosmolarity) ve dřeni, který pak zajišťuje 
tvorbu koncentrované moči.

>
>

>

• pouze tubulární sekrecí (amoniak):
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Henleovu kličku provázejí ve dřeni vasa recta, která pomáhají osmotiikou str.itilikj 
udržet. Vasa recta mají zvláštní uspořádání: z části protékající kůrou se postupní od.ldi 
kapiláry a pronikají hlouběji a hlouběji do dřeně. Dřeň je  hypertonick.í a erv Irocv i\ pr 
cházející cévami jsou v nebezpečí poškození. Proto je  většina erytrocytťi odkloní'/ 
a prochází pouze povrchovými kapilárními spojkami, kolem vrcholu llenlcov\ klu k 
protéká jen plazma (skimming efekt).

Do distálního tubulu přitéká z Henleovy kličky hypotonická tekutina. Zpětně sc t.ul 
resorbuje voda na 1 % původního objemu glomerulárního filtrátu, dále se v nču 
vstřebává Na+, Cl", bikarbonáty, fosfáty, K+ a močovina. Vstřebávání je  zde na rozdíl 01 
proximálního tubulu většinou aktivní a je  závislé na stupni hydratace organizmu (množ
ství extracelulámí tekutiny v organizmu -  fakultativní resorpce) a na osmolalitě I C l  
Vstřebávání vody a sodíku v distálním tubulu je  řízeno aldosteronem (mineralokorlikoid 
z kůry nadledvin), vazopresinem (ze zadního laloku hypofýzy) a atriálním nalriurciic- 
kým faktorem (z myokardu síní), který zvyšuje vylučování sodíku. Výsledkem činnosti 
distálního tubulu je udržování stálého složení ECT. Napomáhají tomu však i procesy ve 
sběracím kanálku.

Ve sběracích kanálcích se tubulární tekutina upravuje na definitivní moč. Kanálek 
prochází dření směrem dolů, a protože je pro vodu prostupný, vystupuje z něj voda po 
osmotickém gradientu do vysoce koncentrované dřeně a tím se budoucí moč zahušťuje. 
Velikost prostupnosti pro vodu řídí aldosteron a vazopresin. Sběrací kanálek se také 
aktivně podílí na pH moči, což souvisí s udržováním homeostázy organizmu.

Obr. ¡4.3 Průtok tubuly a krevními cévami v různých vrstvách ledvin (osniotický tlak j e  znázorněn sytosti 
hurvy). Hite šipky: transport vodv (aktivní); šedé šipky: transport k/ystu/oidů (aktivní nebo pasivní); hnědé 
šipky: směr toku moči; červené šipky: směr toku krve.

16<>
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14.1.4 Mechanizmus vytváření koncentračního gradientu ve dřeni
Nejdůležitější částí pro vytváření hyperosmolárního intersticia ledviny je  vzestupné 

raménko 1 lenleovy kličky, které je  neprostupné pro vodu. Probíhá v něm aktivní vstře
báváni iontů (sodných, chloridových i draselných) proti koncentračnímu gradientu. Voda 
zůstává v raménku, proto v raménku převládá a tekutina se stává méně a  méně osmo- 
tickou. Vstřebané ionty se dostávají do intersticia. které se tím stává stále koncentro
vanějším. Dalšímu zahušťování ve dřeni napomáhá vstřebávání iontů ze sběracího 
kanálku. Toto vstřebávání probíhá částečně aktivně a částečně po elektrochemickém 
gradientu. Třetím mechanizmem účastnícím se tvorby osmotícké stratifikace dřeně je 
vstřebávání močoviny ze sběracího kanálku. Děje se tak pasivně: při zvýšené hladině 
va/opresinu se Stěna sběracího kanálku stává maximálně propustnou pro vodu. Voda 
tedy odchází do intersticia a  v kanálku se v důsledku toho koncentruje močovina, která 
pak začne po koncentračním gradientu prostupovat do intersticia také.

Jako zesilovač tohoto systému funguje protiproudové uspořádání tubulů a  eév: 
ionty z hyperosmolární dřeně vstupují do sestupného raménka Henleovy kličky 
a vasa recta, dostávají se zpět do vnitřních vrstev kůry a vzestupného raménka 
a znovu se aktivně vstřebávají v tlustém segmentu vzestupného raménka Henleovy 
kličky.

14.1.5 Přehled vstřebávání jednotlivých látek
Voda se v proximálním tubulu vstřebává pasivně, v distálním tubulu aktivně v závis

l o s t i  na stavu ECT. V distálním tubulu a sběracím kanálku je  vstřebávání řízeno 
vazopresinem.

Sodík se vstřebává pasivně i aktivně (pomocí Na/K pumpy tvořené enzymem Na, K-depen- 
dentní ATPázou). Zpětná resorpce Na+je regulována aldosteronem, současně se sodíkem 
se také vstřebává voda a vylučuje se draslík.

Draslík se v proximálním tubulu vstřebává a v distálním tubulu a sběracím kanálku 
vylučuje výměnou za resorbovaný sodík. Výdej K+v distálním  tubulu je  řízen 
aldosteronem.

Chloridové ionty se většinou vstřebávají kotransportem s ionty Na', v proximálním 
tubulu se vstřebávají i pasivně.

Ilydrogenkarbonátové ionty (H C 0 3) se vstřebávají pouze aktivně, v závislosti na 
potřebách homeostázy. (Ledviny se spolu s plícemi a krevními pufry podílejí na udržování 
pl I krevních tekutin.)

(ilukóza je prahová látka. Až do určité koncentrace glukózy v krvi (které se říká 
ledvinový práh pro glukózu - jeh o  hodnota je 8,9 mmol/1) jeproximální tubulus schopen 
všechnu glukózu aktivně vstřebat. Po přesáhnutí ledvinného prahu se glukóza objevuje 
v definitivní moči {nd&Xkvá. glykosurlé%

Proteiny se každý den filtrují z plazmy do glomerulárního filtrátu v množství asi 
10 g. Protože jsou příliš velké na to, aby se zpětně vstřebávaly běžnými transportními 
mechanizmy, dostávají se zpět do krevního oběhu pinocytózou. To znamená, že se 
shromáždí u membrány kartáčového letnu, ta je  obemkne a dopraví dovnitř buňky, 
kde jsou rozloženy na aminokyseliny a pak jsou facilitovanou difúzí absorbovány do 
intersticiální tekutiny.
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14.2 Tvorba a vylučování moči

14.2.1 Definitivní moč
Konečným produktem činnosti funkčního renálního parenchymu je definitivní' moč. 

Moč je  charakteristicky zapáchající, čirá, zlatožlutá kapalina (zbarvená urochromem)
o specifické hmotnosti 1 003 až 1 038 kg/m3. pH moči je většinou lehce kyselé, ale míi/e 
se pohybovat od 4,5 do 8,0. Moč obsahuje 100 -  250 mmol/1 sodíku, 25 -  100 mmol/1 
draslíku, 135 mmol/1 chloru, vápník a kreatinin. V moči je přítomna také amyláza, kyse
lina vanilmandlová (zbytek po odbourávání katecholaminů), kyselina močová, močovinu 
a další látky. Při normální diuréze se za 24 hodin vyloučí 55 -  70 g pevných látek. V moči 
zdravého člověka nejsou bílkoviny ani glukóza nebo bilirubin.

Množství moči vytvořené za24 hodin se označuje diuréza ačiní 1,5—2,01. Snížení množství 
moči se nazývá oligurie a zástava tvorby anurie. Polyurie představuje množství vytvořené 
moči větší než 2 litry za den. Diuréza je řízena antidiuretickým hormonem (ADH, vazopresín
-  hormon zadního laloku hypofyzy), který ovlivňuje propustnost distálního tubulu a sběracího 
kanálku pro vodu. Při snížení objemu cirkulující tekutiny se ADH vyplavuje a voda se ve 
zvýšené míře zpětně vstřebává. Sekrece ADH může být ovlivněna chladem, alkoholem nebo 
kofeinem -  ve všech těchto případech se snižuje jeho sekrece, a proto se zvyšuje diuréza. Na 
diurézu má také vliv aldosteron (mineralokortikoid z kůry nadledvin). Primárně působí na vstře
bávání sodných iontů ve sběracím kanálku a spolu s nimi se reabsorbuje i voda.

14.2.2 Vývodné cesty močové
U člověka nemají vývodné cesty močové schopnost měnit množství a složení moči. 

Slouží tedy pouze k odvodu definitivní moči z těla.
K močovým cestám patří ledvinné kalichy, pánvička, močovody (uretery), močový 

měchýř a močová trubice (uretra).
Do ledvinných kalichů, které ústí do ledvinných pánviček, se sbíhají sběrné kanálky 

a přivádějí definitivní moč. Ledvinná pánvička působí jako krátkodobý rezervoár moči. 
Při určitém objemu se v distální části pánvičky utvoří cirkulámí stah a oddělí tak porcí 
moči — vznikne močové vřeténko. Močové vřeténko aktivně postupuje po ureteru, až 
se moč vypudí do močového měchýře. Obsah vřeténka je  2 až 5 ml a rychlost postupu 
3 cm/min. Při zvýšené diuréze se nejdříve zvětšuje objem vřeténka a pak i rychlost posunu.

Stěna močového měchýře je  tvořena koncentrickou hladkou svalovinou ve třech vrst
vách, takže při vypuzování moči se měchýř postupně kontrahuje. Močový měchýř je 
uzavřen dvěma svěrači. Vnitřní je tvořen hladkou svalovinou a je vůlí neovlivnitelný. 
zevní svěrač svalovinou příčně pruhovanou, a proto je vůlí ovladatelný.

14.2.3 Močení
Močení (mikce) je proces vyprazdňování močového měchýře. Močový měchýř se postupně 

naplňuje a až do objemu 200 — 300 ml se v něm nezvyšuje tlak. (Maximální kapacita 
močového měchýře je 750 ml.) Po překročení této fyziologické kapacity íntravezikální 
tlak stoupá a vyvolává pocit nucení na močení, náplň 400 ml už vyvolává mikční reflex. 
Centrum tohoto reflexu je v sakrální míše. Potlačení nebo přerušení míkčního reflexu je
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u člověka možné, protože zevní svěrač močového měchýře i břišní lis, který se vyprazd
ňování účastní, jsou ovladatelné vůlí.

14.3 Přehled funkcí ledvin

Vylučovací funkce
Do moči se ledvinami vylučují látky, kterých je  v těle nadbytek -  například voda, 

sodík, draslík, fosfáty a vápenaté ionty. Vylučují se do ní i zplodiny metabolizmu, jako je 
kyselina močová (produkt metabolizmu purinů), močovina (konečný produkt metabolizmu 
bílkovin) a kreatinin (konečný produkt kreatinového metabolizmu svalů).

Kndokrinní funkce
V místě, kde vas afferens a vas efferens naléhá na distální tubulus, se přeměnily 

svalové buňky v cévách na buňky juxtaglomerulární, schopné secernovat renin, a přilé
hající buňky distálního tubulu se změnily na buňky macula densa: tomuto uspořádání se 
říká juxtaglom erulární aparát. Renin je secernován jako odpověď na snížené prokr- 
vení ledvin, na stimulaci vegetativním systémem nebo na sníženou koncentraci sodíku

bazální membrána

Ohr. I4.4 Juxtaglomerulární aparát. Buňky macula densa monitorují hladinu Na' a Cl v protékající 
tekutím' a ovlivňují výdej reninu z juxtaglomerulárních buněk (přeměněné buňky hladkého svalu). Jux- 
latflomendurní aparát působí jako zpětná vazba při řízeni průtoku krve glomerulerti
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a chloru v distálním tubulu. Renin je součástí systému renin -  angiotenzin aldosteron, 
který udržuje složení krevní plazmy a účastní se na regulaci krevního tlaku.

Erytropoetin je látka, která vzniká z 90 -  95 % v ledvinách a reguluje tvorbu červe 
ných krvinek.

Aktivace vitaminu D: přirozený vitamin D (cholekalciferol) 1 syntetický (er^okalci/c 
rol) podstupují v ledvinách závěrečnou přeměnu na aktivní metabolit k&lcitriol. I tinkci 
vitaminu D je podporovat vstřebávání vápníku a fosfátů ve Střevě a v ledvinách a podílet 
se na řízení metabolizmu vápníku v kostech.

Řízení objemu krve a krevního tlaku
Při zvýšení objemu krve se zvýší srdeční výdej, tím se zvýší arteriální tlak i filtrační 

tlak v ledvinách. To vede ke zvýšení objemu moči (tlaková diuréza) a snížení cirkulují
cího objemu, a proto i snížení arteriálního tlaku.

Regulace krevního objemu je možná také humorálními mechanizmy: zvýšený krevní 
tlak způsobuje výdej atriálního natriuretického faktoru ze srdečních síní, což zvyšuje 
vylučování sodíku a s ním vody. Při zvýšeném tlaku se také snižuje sekrece antidiuretic- 
kého hormonu a reninu.

Udržování acidobazické rovnováhy
Do glomerulámího filtrátu je kontinuálně filtrováno velké množství bikarbonátových 

iontů a do tubulů jsou aktivně secemovány vodíkové ionty. Změna velikosti výdeje bikar- 
bonátů i vodíkových iontů je úměrná už velice malým změnám v extracelulární koncen
traci těchto iontů. Při acidóze se vylučuje větší množství H4 než bikarbonátu, a tím se 
snižuje acidita extracelulární tekutiny, při alkalóze je tomu naopak.

Mechanizmy, které dovolují změnit množství vylučovaného H% jsou poměrně 
komplikované, a proto úprava acidobazické rovnováhy ledvinami nastupuje na rozdíl 
od krevního nárazníkového systému (několik sekund) a dýchacího systému (něko
lik minut) až za několik dní. Výhodou je však možnost regulace poměrně dlouhou 
dobu.

14.4 Řízení činnosti ledvin

14.4.1 Řízení průtoku krve ledvinami
Průtok krve ledvinami je stabilní v rozmezí tlaku krve od 80 do 180 mm Hg(10,5-24 kPa) 

aortálního tlaku. Stabilita je zajištěna jednak přímo vazomotorickou reakcí vas afferens 
a vos efferens a jednak působením sympatiku — autoregulace průtoku krve ledvinami. 
Pokles pod dolní hranici nebo překročení horního limitu vedou k nestabilitě průtoku, 
autoregulace selhává.

Na průtok krve ledvinami má vliv také juxtaglomerulární aparát systémem renin 
angiotenzin. Způsobuje vazodilataci vas afferens a vazokonstrikci vas efferens, což 

vede ke zvýšení filtračního tlaku. Dále se zde může uplatnit systém kalikrein kinin 
(způsobuje vazodilataci) a prostaglandiny.
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14.4.2 Řízení tubulárních procesů
Tubulárrtí procesy řídí hormony, které zasahují do vstřebávání a vylučování iontů 

a vody.
Antidiuretický hormon (ADH) -  vazopresin působí na distální tubulus a sběrací 

kanálek. Podnětem pro jeho vyplavení z neurohypofýzy je vzestup osmolality krevní 
plazmy, který signalizuje nedostatek extracelulámí tekutiny v organizmu. Po navázání 
na receptory se velice rychle zvýší zpětná resorpce vody, a tím se sníží množství vylučo
vané moči.

Aldosteron (mineralokortikoid z kůry nadledvin) reguluje objem ECT prostřednic
tvím zpětné resorpce Na+ a vylučování K+.

14.5 Funkční zkoušky ledvin

Funkcí ledvin je především filtrovat krev a zpětně vstřebávat látky, které pomáhají 
udržet krevní objem a osmolalitu, a vylučovat zplodiny z organizmu. Proto biochemické 
vyšetření krve a moči je jedním z důležitých ukazatelů funkce ledvin.

Specifická hmotnost moči se mění v závislosti na obsahu solutů. Měří se urinomet- 
rem. Zdravá ledvina dokáže moč zkoncentrovat na specifickou hmotnost 1 030 až 1 038 
a zředit až na 1 003 kg/m3.

Test k vyšetření maximální koncentrační schopnosti ledvin: Po dvanáctihodino- 
vém žíznění (většinou přes noc) se odebírají vzorky moči po dvou hodinách a určuje se 
jejich osmolalita nebo specifická hmotnost. Před odebráním posledního vzorku (nejdéle 
po 20 hodinách žíznění) se odebere i vzorek žilní krve. Zdravý člověk vytvoří za těchto 
podmínek moč, jejíž měrná hmotnost je nejméně 1 028, většinou je  dosaženo hodnot 
vyšších. Zkouška se nesmí provádět u pacientů s onemocněními ledvin, horečkou nebo 
ledvinovými kameny.

Tvorba koncentrované moči je funkcí dřeně ledvin, proto je porušena u procesů posti
hujících dřeň.

Test k vyšetření maximální zřeďovací schopnosti ledvin: Nemocný vypije během 
půl hodiny 1,5 litru vody nebo slabého čaje. Moč se sbírá osmkrát po půl hodině. Zdravý 
člověk během těchto čtyř hodin vymočí aspoň 3/4 přijatého množství tekutiny a měrná 
hmotnost moči klesne na hodnotu 1 003.

Porucha zřeďovací funkce ledvin je poměrně vzácná, proto nás tato zkouška častěji 
informuje o retenci tekutin v organizmu zjiných příčin.

Posouzení celkového množství funkčního ledvinného parenchymu je  možno měřením 
glomerulámí filtrace.

(¿lonicrulární filtrace se stanovuje látkami, které se v tubulech ani neresorbují, ani 
nesecemují, vylučují se jenom glomerulámí filtrací (např. mulin nebo endogenní kreati
nin). Glomerulámí filtrace je pak vyjádřena clearancí těchto látek. Clearance (C) je objem 
plazmy, který se za časovou jednotku úplně očistí od dané látky:

y . V i a C —y -  , kde:

17-1
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C -  clearance dané látky
(I -  koncentrace dané látky v moči
I' -  objem moči
P — koncentrace dané látky v plazmě

U zdravého dospělého člověka je clearance inulinu, a tedy i glomeriilámí filtrace 2 l mls 
(tj. 120 -  240 ml/min).

P růtok plazmy ledvinami se měří clearancí kyseliny paraaminohipurové, tedy látky, 
která se kromě glomerulámí filtrací vylučuje do tubulů i exkrecí.



15. Fyziologie kůže

Kůže je důležitý orgán lidského těla. Je to největší plošný orgán, jeho povrch je 1,5 až
I ,K n r  a jeho hmotnost 4,5 kg. Kůže se skládá z pokožky (epidermis), ze škáry (corium) 
a podkožního vaziva (subcutis). Hranice mezi škárou a pokožkou jsou nerovné, neboť 
Skára vybíhá vůči pokožce četnými hrbolky (papillae), do nichž se zanořují hmatová 
tělíska i cévní kličky.

Paciniho
tělísko

volná nervová 
zakončení

Meisnerovo
tělísko

Hiratum
carneum

vlasová chladový tepelný
cibulka receptor receptor

(nocisenzor) (nocísenzor)

Ruffiniho
tělísko

Merkelovy
disky

receptor
vlasového fotikulu

Obr. 15. /  Řez kůži včetně jejích základních součástí s vlasem a bez vlasu

15.1 Funkce kůže

I. Obranná funkce. Kůže odděluje vnější a vnitřní prostředí a brání vnikání škodli
vých látek do vnitřního prostředí organizmu. Chrání tělo proti různým fyzikálním půso
bením, zejména tlakům a tahům. Je k tomu vybavena několika důležitými fyzikálními
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vlastnostmi: pevností, pružností a tažností. Celistvý povrch kůže chrání or^m i/mus mkó 
proti mikroorganizmům, kromě toho jsou v kůži jako předsunuta obrana piitomnv ikaiun 
makrofágy-histioeyly. V povrchové ochranné vrstvěje přítomen pigment mchinin, chránící 
organizmus před působením ultrafialového záření. Při zvýšeném ultrafialovém zářeni mu/c 
dojít k poruchám kožního pigmentu, který se v kůži vytváří, a ke vzniku dalších putolo 
gických změn, včetně rakoviny,

Ochrannou funkci kůže můžeme pozorovat již  v ontogenezi. U plodu se vyskytuje 
mázek fvernix caseosa) —¡chrání kůži před působením plodové vody a při porodu je 
důležitý k zábraně mechanického poškození a jako bariéra proti infekci. Při první koupeli 
po poraduje setřen. Mázek je šedobílá mazlavá hmota, obsahující oloupané zrohovatělé 
buňky povrchu kůže a velké množství tuku.

2. Zábrana ztrát tělesných tekutin. Kůže brání dehydrataci organizmu. Při poškození 
kůže popálením je pacient ohrožen hypovolemickým šokem.

3. Udržování stálé tělesné teploty. Kůže se účastní jak na příjmu (z okolí), tak i na 
výdeji tepla. Je špatně tepelně vodivá, a tím chrání organizmus před většími tepelnými 
ztrátami. Hlavní podíl na regulačním tepelném mechanizmu mají kožní kapiláry. V teple 
se dilatují a tím se teplo z organizmu uvolňuje, y chladu nastává vazokonstrikce. Velice 
důležitým mechanizmem je  také pocení a odpařování potu, které je  hlavní obranou proti 
přehřátí organizmu.

PoM 2/ázyzahajujfsvojičinnostuž3. a4. den po narození, kyselá reakce potu nastává 
až za měsíc.

4. Kůže jako smyslový orgán. V kůži je velké množství receptorů (senzorů), zej měna 
mechanických^ tepelných a bolesti. Jsou to tělíska Vater-Paciniho, Ruffiniho a Krauseho 
a dále volná zakončení nervová pro percepci bolesti. Tyto receptory jsou rozloženy nerov
noměrně, nejvíce na nejcitlivějších místech kůže, zejména na akrálních částech (nos, 
ušní boltce, bříška prstů), nejméně receptorů je  v oblasti zad.

Specifické receptory (senzory) jsou určeny pro čtyři počitky (dále i ve fyziologii 
smyslů -  kapitola 22):
a) Hmat -  Vater-Paciniho tělíska. Tlaková tělíska se nacházejí v kůži ve velkém 

množství (0,5 milionu tělísek), nejvíce jich je  na špičce jazyka a na bříškách prsto
vých článků, zejména na třetích prstech. Nejméně tlakových receptorů se vyskytuje 
v kůži zad, na stehnech a na paži. Dotykovými a tlakovými tělísky jsou vnímána
i jem ná chvění předmětů. Hmat je  kombinovaný počitek. Je složen z tlakových, 
hmatových a v i b r a č n í c h  stimulů. Hmat je  zejména rozvinut u lidí, jimž chybí jiné 
receptory, např. u slepců: ti se pomocí hmatových receptorů naučí číst Brailiovo 
písmo. Kožním povrchem můžeme vnímat i některé jiné vlastnosti než jen tlak 
nebo dotyk. Poznáme hladké a drsné předměty, stejně tak vlhko a sucho.

b) Chlad -  Krauseho tělíska.
c) Teplo -  Ruffiniho tělíska. Podstatou jejich činnosti je  zaznamenávání relativ

ních rozdílů mezi teplotou receptorů a vnímaným předmětem. Jestliže jde 
o stejnou teplotu (izotermickou), předmět není tepelně vnímán a jde o teplotní 
neutralitu. Nemůžeme subjektivně určit přesnou teplotu, vnímáme teplotu pouze 
relativní. Proto je  pro někoho voda příjemně a pro někoho nepříjemně studená 
při objektivně stejné teplotě. Chladové i tepelné receptory jsou podobně jako 
dotykové receptory rozmístěny v kůži nerovnoměrně. Tepelných receptorů Ruffiniho
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tčlísek -  je  mnohem menší množství (30 000), chladových receptorů je  více 
(250 000). Nejvíce tepelných receptorů se nachází v kůži obličeje na čele a na 
hřbetu ruky. Nejméně jich  je  v kůži zad. Proto také při vnímání teploty vody 
bychom měli nejprve ponořovat čelo, abychom dobře vnímali příslušnou teplotu. 
Striktní rozdělení na chladová a tepelná tělíska je  nejnovějšími výzkumy zpo
chybňováno, předpokládá se, že tato tělíska mají velkou adaptační schopnost na 
vnímání jak  chladu, tak tepla,

d) Bolest -  volná nervová zakončení.

kožní papila

pigmentová vrstva

Meisnerovo
tělisko

vzprimovae
vlasu --------------- -
(m. ereclor pilorij

Olu: 15.2 Řez kůii včetnf kolnieh receptorů (senzorů)



5. Funkce metabolická a skladovací. Kůže obsahuje velké množství luku. kters pfed 
stavuje energetickou zásobárnu organizmu, a to i u osob hubených. Tuk má takt1 vý/nam 
mechanický a tepelně-izolační. V podstatě existuje dvojí druh tuku: 1. luk bílý nebo žlut>.
2. tuk hnědý. Tuk hnědý se u člověka vyskytuje především v ontogenezi. kdy slouží 
k tvorbě tepla mechanizmem netřesové termogeneze (viz kapitola 16. Termorcgulaťc i 
Hnědý tuk je uložen převážně v oblasti mezi lopatkami, v oblasti krku a hlavy.

6. Kůže produkuje vitamin D působením slunečního záření. Tento vitamin se postupní' 
uvolňuje do krve a aktivuje se v játrech a ledvinách na aktivní metabolit kalcitriol.

V kůži jsou přítomny i další v tucích rozpustné vitaminy: A, E, K.
7. Vylučovací funkce kůže se realizuje zejména potními a mazovými žlázami. Pot je důle

žitý sekret, který se vytváří za normálních okolností stále (kůží se stále ztrácí určité množství 
vody, což nazýváme neznatelným pocením - perspiratio insensibilis). V potu jsou obsaženy 
různé látky a zejména soli. Při vysokých okolních teplotách nebo při velké zátěži může dojít 
k profúznímupocení, kdy se ztrácí až 10 — 15 litrů vody za den. Pot má kyselou reakci, čímž 
omezuje růst mikroorganizmů. Potní žlázy mají význam i pro ochrannou funkci kůže.

8. Resorpční funkce kůže je  u člověka ve srovnání s obojživelníky poměrně malá. 
Kůže je  nepropustná zejména pro vodu a všechny látky ve vodě rozpustné. To je důležité 
pro terapeutickou aplikaci, protože látky, které chceme kůží aplikovat, by měly být roz
pustné v tucích. Aplikované látky musí být rozpuštěny v tukových rozpouštědlech - naruší 
maz a jeho ochrannou funkci. Je pak možné je  do kůže vtírat ve formě mastí.

9. Kůže určuje identitu jedince. Vždy mezi dvěma řadami hrbolků škáry se pokožka 
zdvihá v souvislé valy, které podmiňují vznik linií zcela charakteristických pro kaž 
dého jedince, a to i v případě jednovaječných dvojčat. Otisky těchto linií na prstech 
se staly základem pro zjišťování totožnosti osob (daktyloskopie). Její základy polo
žil J. E. Purkyně.

Nedávné výzkumy ukázaly, že kožní valy a odpovídající rýhy na bříškách prstů a v dla
ních odrážejí průběh nitroděložního vývoje, především do 19. týdne těhotenství. Tvar i počet 
rýh je dán tvarem bříška prstu. Výrazně vystouplé bříško bývá pokryto spoustou složitých 
struktur, od obloučků, přes kličky až po víry, zatímco na plošším povrchu nalezneme jen 
rýhy ve tvaru oblouků nebo kliček. Potvrzením pro dřívější zjištění, že dermaloglyfy se 
zakládají před narozením, je zjištění, že u dětí, jejichž matky měly zarděnky během těho
tenství, vznikají i abnormální tvary těchto linií.

15.2 Kožní adnexa

X epitelu pokožky vznikají kožní deriváty (adnexa). Jsou to jednak útvary zrohovatělé 
(vlasy, chlupy, nehty), jednak kožní žlázy.

Vlasy (chlupy) jsou vsazeny do vlasové pochvy, na jejíž spodině se nachází škárová 
pupila, zásobená cévami. Na tuto papilu nasedá vlasová cibulka, z. níž vlas vyrůstá 
a prorůstá vlasovou pochvou ven. V silnějších vlasech (chlupech) můžeme rozlišit koro- 
vou vrstvu, tvořenou z protáhlých buněk obsahujících pigment, a vrstvu dřeňovou, jejíž 
buňky jsou méně zrohovatělé a obsahují i méně pigmentu. Vzduchové bublinky, které 
u starších lidí pronikají mezi vlasové buňky, podmiňují šedivění vlasů.
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Ke zrohovatělým útvarům patří i nehty, jež jsou zrohovatělými destičkami na hřbetní 
straně posledních článků prstů. Nehty dorůstají z nehtového lůžka, obsahujícího zárodečné 
buňky pokožky.

Do vlasových pochev ústí mazové žlázky, jejichž sekret je charakterizován vysokým 
obsahem cholesterolu. Maz činí vlas (chlup) nejen pružným, ale chrání kůži i před vysy
cháním a před účinkem vody a potu.

ke kožním žlázám patří i mléčné žlázy, jež se u ženy po dosažení pohlavní zralosti 
zvčtSují v prsy (mammae). U mužů zůstávají základy mléčných žláz v pubertě beze změn. 
Žlázová hmota ženského prsu se skládá z 15 až 20 žlázových lalůčků, obklopených tuko
vým vazivem a opírajících se spodinou o velký prsní sval. Po dosažení pohlavní dospě
losti prochází mléčná žláza cyklickými změnami, podmíněnými pohlavními hormony. 
Vývody prsní žlázy ústí na prsní bradavce, obklopené pigmentovaným dvorcem.



16. Termoregulace

Termoregulace je schopnost organizmu udržovat stálou optimální tělesnou teplotu. 
Tuto schopnost však mají pouze vyšší živočichové — teplokrevní neboli homoiotermní. 
Nižší živočichové mění teplotu organizmu podle teploty okolí. Říká se jim studeno
krevní neboli poikilotermní. Člověk patří od narození (přestože novorozenec ještě nemá 
termoregulaci plně vyvinutou) mezi živočichy homoiotermní.

Na teplotě těla závisí všechny biochemické pochody v organizmu. Metabolické procesy 
se zrychlují nebo zpomalují podle toho, jestli se teplota zvyšuje, nebo snižuje.

16.1 Tělesná teplota

16.1.1 Teplota slupky a jádra
Normální tělesná teplota lidského těla měřená v axile kolísá mezi 35,8 — 37,0 °C, 

v závislosti na aktivitě a stavu organizmu, na teplotě, vlhkosti a proudění vzduchu v okolí 
a na oblečení měřeného. Říká se jí teplota slupky. Slupka ]son ty části těla, jejichž tělesná 
teplota se částečně mění vlivem okolí (horní a dolní končetiny, hlava a povrchové vrstvy 
těla). Teplota jádra je proti tomu relativně konstantní, nezávislá na teplotě okolí. Je to 
teplota v hrudní a břišní dutině a její hodnota v játrech se pohybuje mezi 39 -  40 °C. 
Zevním měřením se teplota jádra nedá změřit, ale její změny nejlépe sleduje hodnota 
rektální teploty. (Za fyziologických okolností je rektální teplota o 0,5 °C vyšší než teplota 
v axile.) Teplota jádra je udržovaná ve stálém rozmezí díky tomu, že je od okolí izolována 
kůží, podkožním vazivem a tukovou vrstvou.

16.1.2 Kolísání tělesné teploty 
Tělesnou teplotu ovlivňují následující faktory:
Denní doba (nejnižší je  ve 4 hodiny ráno a nejvyšší pozdě odpoledne).

- Aktivita organizmu (aktivita zvyšuje metabolizmus, a tím zvyšuje tvorbu tepla). 
Sekrece některých hormonů: například vlivem progesteronu se u žen zvyšuje po ovulaci 
vaginální teplota o 0,5 °C, takže měření ranní teploty může být použito jako důkaz 
funkčního ovariálního cyklu nebo těhotenství. Tyroxin zvyšuje tělesnou teplotu tím. 
že zvětšuje bazální metabolizmus buněk. Nesnášenlivost tepla může být prvním 
příznakem hypertyreózy. Teplotu dále zvyšují všechny hormony, které mají stimulační 
vliv na metabolizmus: růstový hormon, testosteron, adrenalin a noradrcnalin.
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16.2 Tvorba a výdej tepla

Tělesná teplota je  udržována tvorbou a výdejem tepla. Jestliže je tvorba tepla vyšší než 
tepelné ztráty, teplota organizmu se zvyšuje, a naopak.

Tvorba tepla probíhá hlavně v jádře těla, a to především v játrech, protože mají velice 
aktivní metabolizmus, a ve svalech. Většinou se teplo tvoří jako vedlejší produkt při 
metabolických dějích, může se však tvořit i cíleně: svalovou činností nebo zvýšením 
mctabolizmu účinkem metabolických hormonů.

Výdej tep la je  možný, pokud se teplo jádra odvádí cirkulující krví do kůže — slupky. 
Ztráty tepla slupkou velice úzce souvisejí s podmínkami v okolí organizmu: teplotou, 
vlhkostí, prouděním a sáláním a navíc závisí na izolaci organizmu (srst nebo oblečení).

Výdej tepla může probíhat několika způsoby:
1. Sáláním (radiací) se teplo ztrácí v podobě infračervených paprsků, vyzařovaných 

všemi směry. Infračervené paprsky vyzařují všechny předměty, které mají teplotu vyšší, 
než je  absolutní nula. Pokud je  teplota těla vyšší než teplota okolí, pak se větší množství 
tepla z organizmu zářením vydává, než přijímá.

2. Vedením (kondukcí) z těla odchází poměrně malé množství tepla. V tomto případě se 
teplo odvádí v podobě kinetické eneigie, kterou předávají molekuly těla okolí, s nímž jsou 
v kontaktu: židli, podložce atd. a samozřejmě vzduchu, který tělo obklopuje. Vzduch vede 
teplo poměrně málo, proto, pokud neproudí, je možno vyrovnat teplotu těla s teplotou vzdu
chu v bezprostředním okolí a ztráty vedením do vzduchu se zastaví. Jiná situace je ve 
studeném vlhkém vzduchu nebo ve studené vodě, protože voda je výborný vodič tepla.

3. Prouděním (konvekcí): teplo se nejdříve odvede do vrstvičky vzduchu kolem těla 
a pak se prouděním vymění ohřátý vzduch se studeným. Význam tohoto mechanizmu 
stoupá například ve větru.

4. Odpařováním (evaporací): nejúčinnější a nejdůležitější způsob. Je to jediný možný 
způsob výdeje tepla, jestliže je teplota okolí vyšší než teplota těla. Odpařuje se pot vylou
čený na kůži a svou přeměnou na páru odebírá změnou skupenství povrchu kůže určité 
množství tepla. (Vzpomeňte z fyziky na skupenské teplo odpařování.) Ochladí se krev 
v podkoží a proudí do hlubších tkání.

( )dpařování významně závisí na vlhkosti vzduchu (v tropických pralesích s téměř 90% 
vlhkostí vzduchu se pot neodpařuje).

Kromě potu se odpařuje také tekutina ze sliznic a z plic. Za normálních teplot se takto 
ztrácí kolem 450 -  800 ml tekutiny denně (perspiratio insensibilis). Tento typ odpařování 
není možno regulovat ve prospěch udržování tělesné teploty.

Vým ěna tepla mezi jád rem  a slupkou
K úže, podkožní vazivo a především tuková vrstva jsou v těle důležitým tepelným izolač

ním systémem. Tuková vrstva vede jenom 1 /3 tepla, kterou vede podkožní vazivo, je tedy 
hlavním izolátorem. Bylo dokázáno, že u plavců, kteří plavou ve studené vodě, se vyvíjí 
větší tuková vrstva, přestože mají srovnatelný energetický výdej s jinými sportovci.

Nejdůležitější výměna tepla mezi jádrem a slupkou probíhá krví, hlavně kapilárami 
a venózními plexy. Krevní průtok venózními plexy má obrovský rozsah - od téměř 
nulového průtoku až po skoro 30 % srdečního výdeje. Prokrvení je řízeno sympatickým 
nervovým systémem v závislosti na teplotě jádra.



vedení do objektů

Obr. 16.1 Ztráty tepla. Nadbytečné teplo je  z jádra organizmu odváděno krví do povrchových vrstev, 
kde dochází kv&žodilataci. Zpovrchových vrstev těla se pak teplo ztrácí odpařováním, sáláním a vede
ním jednak do okolních předmětů, dle také do vrstvičky 'vzduchu k&len fěkt. Tato vrstva je po ohrnu 
odvedena prouděním.

16.3 Pot

Pot je  produktem potních žláz. Skládá se především z vody a iontů (Na1, K a Cl ). 
kyseliny mléčné a močoviny. V horku vzniká u neaklimatizovaného člověka asi I 000 ml 
potu za hodinu. Odpařováním se ztrácí voda a ionty (denní ztráta soli představuje asi 
15 až 30 g), především u lidí neaklimatizovaných. Po jednom až šesti týdnech pobytu 
v horkém prostředí se zvýší sekrece potu na dva až tři litry za hodinu, což zvýší odvod 
tepla až desetkrát. Odpařením takového množství potu se zvětšují ztráty vody, ale půso
bením aldosteronu se sníží ztráty soli na 3 až 5 g/den.

Potní žlázy jsou ¡nervovány sympatickými cholinergními nervovými vlákny. Mohou 
však být také stimulovány adrenalinem, uvolňovaným do krve ze dřeně nadledvin během 
cvičení. To se uplatňuje především tehdy, když se tělo zbavuje nadbytečného tepla vznik
lého svalovou prací.

181
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16.4 Regulace tělesné teploty

Za normálních okolností je tvorba a výdej tepla v rovnováze a udržuje se v rozsahu tep
lotní pohody (35,8 — 37,4 °C). Termoregulace nastupuje až po přestoupení hranic teplotní 
pohody. Teplota se pak udržuje zpětnovazebným mechanizmem, jehož centrum je v hypo- 
talamu. Aby tento zpětnovazebný systém fungoval, je  třeba, aby existovaly detektory 
teploty -  tepelné senzory (termoreceptory) . Byly prokázány centrální termoreceptory (ter
nu ¡senzory) v hypotalamu samotném, ale také periferní hluboké termoreceptory v některých 
tkáních v těle: v míše, břišní dutině a kolem velkých žil. Kromě toho se vyskytují periferní 
povrchové termoreceptory v kůži. Podle informací z receptorů hypotalamus zprostřed
kuje reflexy, které snižují nebo zvyšují teplotu jádra.

16.4.1 Mechanizmy snižování tělesné teploty
Vazodilatace cév v kůži zvýší až 8x přestup tepla z jádra do slupky, a tak zvětší výdej tepla. 
Pocení (viz výše).
Snížení tepelné produkce snížením metabolizmu, např. omezením tělesné aktivity 

nebo snížením chuti k jídlu (anorektický účinek vysokých teplot).

16.4.2 Mechanizmy zvyšování tělesné teploty
V azokonstrikce cév sníží výdej tepla z jádra do kůže, a tím také ztráty tepla kůží. 
Piloerekce (husí kůže: u člověka téměř bez významu, ale důležitý mechanizmus u zvířat; 

mezi chlupy se udržuje vrstva vzduchu, která působí jako izolace).
Zvýšení p rodukce tepla:

1. svalovým třesem, jemuž vždy předchází zvýšený svalový tonus; je řízen motorickými 
centry;

2. chemickou termogenezí: adrenalin a noradrenalin proudící v krv i zvyšují metabo- 
lizmus buněk; u novorozenců je  tento způsob dále vystupňován (viz níže);

í . zvýšený výdej tyroxinu stimuluje buněčný metabolizmus, a tak vzniká větší množství 
odpadního tepla; tento mechanizmus nenastupuje okamžitě po ochlazení organizmu 
jako ostatní, ale až po několikatýdenní expozici chladu—jedná se tedy o adaptační 
mechanizmus.

T erm oregulačn í chování je  u člověka nejúčinnějším mechanizmem, který zabraňuje 
ztrátám tepla (oblékání, ukrývání v závětří nebo v místnostech, topení). Požití alkoholu 
/výší momentální pocit tepla, protože způsobí vazodilataci cév. Je však nebezpečné napít 
»c alkoholu před odchodem do chladného prostředí: vazodilatace urychluje ztráty tepla 
i může dojít k podchlazení organizmu.

16.5 Term oregulace u novorozence

Jak už bylo uvedeno, patří člověk od narození mezi homoiotermní organizmy, přestože 
■ rodí s nevyvinutou termoregulací. Nezralost se projevuje neschopností třesové termoge- 
eze (nejsou myelini/ované motorické dráhy, které tento proces zajišťují). Jako náhrada

i
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slouží netřesová termogeneze (uplatňuje se asi do půl roku života). V hnědé tukové tkáni, 
které má novorozenec poměrně hodně (hlavně mezi lopatkami, v horní části kl ku a kolem 
důležitých orgánů), je množství malých tukových kapének, mitochondrií a noradrenerg- 
ních zakončení. Jestliže přijde chladový impulz, vyplaví se noradrenalin a uvolní /  tukových 
kapének volné mastné kyseliny. Ty působí na mitochondrie a ovlivní dýchací řetězec tak, 
že se pozastaví tvorba ATP a tvoří se pouze teplo. Něco podobného se děje při chemické 
termogenezi u dospělých v bílé tukové tkáni, ale účinnost je  pouze 10% proti che
mické termogenezi u novorozence.

Tento způsob produkce teplaje zvláště častý u živočichů-zimních spáčů a uplatňuje se 
v mechanizmu hibernace.

16.6 Stavy spojené se změnou tělesné teploty

P ře h řá tí organizm u (hyperterm ie)
K přehřátí může dojít při velké zátěži organizmu cvičením nebo těžkou prací v horkém 

počasí. Je to stav, kdy mechanizmy zajišťující termoregulaci nezvládají situaci nebo nefun
gují, ale nemění se nastavení termostatu v hypotalamu. Lidem s kardiovaskulárním one
mocněním nebo lidem vyššího věku hrozí větší nebezpečí přehřátí.

H orečka
Horečka je reakce organizmu na změněné nastavení centra pro regulaci teploty v hypo

talamu. Vlivem poškození mozku nebo vlivem vnitřních (endogenních) či bakteriálních 
pyrogenů začne termoregulační centrum rozeznávat normální teplotu jako pří® nízkou a zapoj í 
mechanizmy vedoucí k jejímu zvýšení. Pacient cítí chlad a začne se třást (zimnice). Po 
vyrovnání teplot (skutečné a nastavené v hypotalamu) zimnice přestane a teplota zůstává 
zvýšena.

Zvýšená teplota má příznivý vliv na imunitní děje: urychluje migraci buněk, zrychluje 
jejich dělení a tvorbu protilátek. Proto se dnes horečka nepotlačuje, pokud není příliš 
vysoká, netrvá dlouho a nevyěerpává pacienta.

Vysoká horečka ohrožuje pacienta vyčerpáním energetických zdrojů (vysoký metabo- 
lizmus), dehydratací a horečka nad 42 °C dokonce denaturací bílkovin.

Podchlazení (hypoterm ie)
Podchlazení nastane, když teplota jádra klesne pod 35 °€. Na začátku reaguje tělo na 

hypotermii snahou zastavit pokles teploty: dojde ke třesu, vazokonstrikci a zrychlení 
tepové frekvence. Při snížení teploty pod 32,2 °C se zpomalí dýchání a objevují se poruchy 
srdečního rytmu. Kolem 30 °C upadá pacient do bezvědomí. Se snižováním teploty se 
snižuje bazální metabolizmus, při 28 °C je bazální metabolizmus přibližně na polovině 
normální hodnoty.

Řízená hypotermie se využívá v medicíně při operacích srdce a mozku. Podchlazený 
organizmus má snížený bazální metabolizmus, a tím i sníženou spotřebu kyslíku, a nehrozí 
takové nebezpečí poškození tkání jako při normální teplotě.



17. Žlázy s vnitřní sekrecí

Všechny funkce organizmu jsou řízeny a kontrolovány třemi velkými systémy: nervo
vým, humorálnim Jhormonálním) a imunitním. Existuje mezi nimi mnolství interakcí, při 
nichž se vzájemně doplňují, ovlivňuji a vy laď ují své působení ve prospěch jednotného 
řízení organizmu. Humorální systém působí na organizmus prostřednictvím hormonů.

Hormon je účinná látka vylučovaná buňkami nebo tkáněmi do krve a vyvolávající 
v cílové tkáni specifickou chemickou odpověď. Pro některé buňky jsou cílovou tkání 
téměř všechny buňky těla (např. STH -  růstový hormon, většina metabolických hormonů);, 
jiné hormony jsou úzce specializované (např. PTH -  parathormon). Buňky cílových 
orgánů jsou vybaveny specifickými receptory.

I lormony jsou vylučovány žlázami s vnitřní sekrecí (endokrinními žlázami), což jsou 
anatomicky ohraničené orgány nebo skupiny buněk, které syntetizují chemické sloučeniny 

hormony — a vylučují je  do krve. Na rozdíl od nich žlázy s  vnější sekrecí (exokrinní 
žlázy) vydávají svůj sekret do přeformovaných vývodů a jimi do dutých orgánů (např. 
slinné žlázy).

Od klasických hormonu je třeba odlišit:
1. Lokální hormony (hormony trávicího traktu) — účinné látky, které působí v bezpro

středním okolí svého vzniku. Působí parakrinni (ovlivňují okolní buňky), nebo auto- 
krinně (ovlivňují samy sebe) -  např. motilin, gastrointestinální peptid.

2. Neurotransm itery — látky vyvolávající v cílové tkáni elektrickou odpověď (uvolňuj í 
se v synapsfch).

.1, Enzymy *  katalyzátory působící jako pomocník při reakci přímo v místě svého vzniku 
(např. adenylátcykláza).

Hormony mají tři hlavní charakteristiky, které vlak neplatí úplně absolutně:
1. ( 'ílený efekt. Hormon působí na cílovou tkáň. Platí hlavně u glandotropních hormonů 

(tj. hormonů řídících jinou endokrinní žlázu -  např. hormony adenohypoiyzy).
2. Specifičnost účinku. Účinek hormonu nelze napodobit žádnou jinou endogenní látkou. 

Je to dáno receptory v cílové tkáni.
i. Vysoká účinnost. K vyvolání efektu jsou třeba pouze velmi malé (pikomolární) kon

centrace.

17.1 C hemická struktura hormonů a mechanizmus jejich účinku

Jednotlivé hormony mohou mít různou chemickou strukturu a tato zásadním způso
bem ovlivňuje jejich mechanizmus účinku.
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• P roteinové, peptidové a am inokyselinové horm ony jsou produkovány hlavni' 
v hypotalamu, hypofýze, příštítných tělískách, thymu a Langerhansových ostrův 
cích. Aminokyseliny ani je jich  vyšší sloučeniny nejsou rozpustné v tucích, IciIn 
ani v buněčné membráně, a proto mají-li aktivovat proteosyntézu v buněčném jádře 
(což je  podkladem je jich účinku), musí mít na povrchu cílových buněk receptor. 
Navázáním hormonu na receptor v membráně se aktivuje spřažený G-protcin, klcis 
se posunuje po membráně uvnitř buňky, až dorazí k efektoru. Efektorem mu/c bs t 
například iontový kanál nebo enzym. P říklad: efektorem je  adenylátcyklá/a, která 
za přítomnosti Ca2+a Mg2+iontů přemění adenozintrifosfát (ATP) na cyklický adc- 
nozinmonofosfát (cAMP) odštěpením dvou fosfátů. cAMP se stává „druhým pos
lem“  (second messenger) -  předává dovnitř buňky „vzkaz“ , že se na receptor navázal 
specifický hormon, a aktivuje další kaskádu enzymů, které spustí proteosyntézu 
v jádře. Tento systém „druhého posla“  je  v buňkách oblíbený, proto by nevystačil 
jen cAMP. Druhým poslem se může stát i cGMP (cyklický guanozinmonofosfát), 
ionty Ca2+ nebo katabolity fosfolipidů z membrány. Jeden hormon může použít 
různé druhé posly, a tak má v různých tkáních různé účinky (např. adrenalin a nor- 
adrenalin).

• S teroidní horm ony jsou deriváty cholesterolu, jsou tedy rozpustné v membráně, 
a mohou proto membránou procházet. Mají receptor přímo v cytoplazmě buňky a po 
navázání na něj je celý komplex transportován do jádra, kde aktivuje děje vedoucí 
k proteosyntéze.

• Horm ony štítné žlázy jsou sice chemickou strukturou aminokyseliny, ale vazba 
s jodem jim  dává schopnost prostupovat buněčnou membránou. Mají receptor v jádře 
a proteosyntézu spouštějí přímo.

Tab. 17.1 Přehled endokrinních žláz podle biochemické povahy hormonů

Charakter žlázy Endokrinní žláza Hormon

Peptidogenní hypotalamus liberiny, slatiny
žlázy neurohypofýza antidiuretický hormon, oxytocin

adenohypofýza somatotropní hormon (STH) 
adrenokortikotropní hormon (ACTH) 
tyreoideu stimulující hormon (7'SII) 
folikuly stimulující hormon (FSH) 
luteinizační hormon (LH) 
proláklin (PRL)

příštitná tě líska parathormon

štítná žláza
(parafolikulární buňky)

kalcitonin

Langerhansovy ostrůvky inzulín
pankreatu glukagon
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Žlázy produkující
deriváty
aminokyselin

štítnáMázá 
(folílwiárm buňky)

trijodtyr&nin (Tý 
tvroxin (T4)

dřeň mdledvin adrenalin
noradrenfflin

epi0zm melatonin

Steroidní žlázy kůra nadiedvin aldosteron
kártíztil
pohlavní hormony

varlata éHMÉIh í

ovaria progesteron
m ro g m y

placenta m rogeny
progesteron

B
♦  *  \  steroiént hormony

A membránový B — receptor C receptor
receptor v cytoplazmé v buněčném jádře

Obr. 17.1 Mechanizmy účinku různých typů hormonů. Peptidové hormony mají receptor na meni- 
hráni citové buňky a účinkuji prostřednictvím druhého posla. Steroidní hormony a hormony kitné  
f.ltíz}' prostupuji membránou o mají receptor v cytophtzmc nebo jádře.
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17.2 Řízení činnosti endokrinních žláz

Základním principem endokrinní regulace je  zpětná vazba. Zpětná vazba je termín 
přejatý z techniky a v našem případě znamená vliv produkované látky na produkující 
systém.

hormon
Madima hormonu v  krvi nebo 2měna, 
kterou vyvolal, mění intenzitu jeho 
další sekrece

zláza

Ve fyziologii jde nejčastěji o negativní zpětnou vazbu, eóž znamená, že zvýšená hladina 
hormonu v krvi nebo velká, hormonem vyvolaná změna sníží další sekreci honnonu. Nao
pak nedostatek hormonu nebo nedostaitečná změna v krvi vyvolají zvýšenou produkci 
hormonu.

• Nejjednodušším typem negativní zpětné vazby je  jednoduchá zpětná vazba. Pro
dukce hormonu je  v tomto případě regulována změnou (v chemickém složení krve) 
vyvolanou hormonem.

žláza

hormon
r

tkáň

vyvolaná metabolická změna

Příkladem tohoto typu řízení je  glykémie řízená inzulínem a glukagonem (hormony 
pankreatu) a kalcémie řízená kalcitoninem (parafolikulámí buňky štítné žlázy) a parat- 
hormonem (příštítná tělíska). S určitou rezervou se sem dá zařadit i hladina sodíku v krvi 
(natrémie) řízená mineralokortikoidem aldosteronem.

• Vyšším typem negativní zpětné vazby je  složitá zpětná vazba, kdy je produkce 
hormonu regulována koncentrací hormonu v periferní krvi. Uplatňuje se hlavně u hor
monů, které jsou ovlivňovány nadřazenou endokrinní žlázou.

žláza

' r

tkáň

hladina
hormonu v krvi

Jako příklad je  možno uvést hormony štítné žlázy.
• Složitá zpětná vazba je  součástí nejsložitější zpětné vazby, zvané kom plexní 

zpětná vazba, která řídí adenohypofýzu regulačními hormony z hypotalam u a vlivy 
C'NS.
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Obr. 17.2 Schéma komplexní (složené) zpětné vazby

Ve fyziologii se však uplatňuje i pozitivní zpětná vazba. ZSvýiená sekrece hormonů zvětší 
vyvolané změny, a tím se dále zvětšují změny vyvolané hormonem. Tento systém však vede 
k nerovnováze -  není možné do nekonečna zvyšovat sekreci a účinky hormonu. Pozitivní 
zpětná vazba tedy vede ke kvalitativní změně řízeného systému a je časově omezená.

Příklad: na konci těhotenství se začne děloha působením hormonů stahovat a tím 
vyvolá sekreci oxytocinu. Oxytocin zvýší stahy dělohy a zvětšené stahy dále zvyšují 
sekreci oxytocinu. Tento „začarovaný kruh“ vede ke kvalitativní změně — porodu. 
Podobným mechanizmem je řízena i ovulace.

Osud komplexu hormon -  receptor
Normální funkce endokrinního systému závrší na tom, že aktivace „druhého posla" je 

pouze přechodný jev. Jinak dochází ke zvýšené, patologické stimulaci. Proti tomu se 
může buňka bránit d&ISt negativní regulací účinku hormonu -  tzv. internalizací receptorů. 
Po navázání hormonu na receptor v membráně buňky se komplex dostane endooytózou 
do buňky a vytvoří receptozom. Konec receptozomu bývá různý: buďse spojí s lyzozomem 
;i pak dojde k destrukci obsahu, nebo je receptor recyklován novým spojením receptozomu 
s membránou a hormon je destruován.

17.3 Poruchy funkce endokrinních žláz

Poruchy endokrinních žláz se dají rozdělit na dvě základní kategorie podle množství 
uvolňovaného hormonu. Snížená produkce hormonu (hypofunkce žlázy) může být způso
bena různou příčinou: od vrozených defektů, změn v prokrvení, zánětů a poruch vývoje 
žlázy až k poruše enzymu odpovědného za syntézu hormonu.
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Zvýšená produkce hormonu (hyperfunkce žlázy) je většinou následkem zvýScné stimul.k i- 
z nadřazené žlázy, hyperplazie nebo nádoru produkujícího hormon. Nádor můře hýl luk.ih- 
zován přímo v místě uložení žlázy, nebo jinde (ektopicky -  například některé bronehopoimi 
karcinomy produkují antidiuretický hormon nebo adrenokortikostimulační hormon).

Dále se dají poruchy endokrinních žláz obecně rozdělit podle místa vzniku na priniur ní 
(neboli periferní) při postižení periferní žlázy, na sekundární (neboli centrální) pfi 
postižení nadřazené žlázy. Tkáňové poruchy bývají nejčastěji způsobeny nepřítomností 
receptorů v cílové tkáni.

Tab. 17.2 Názvosloví poruch endokrinních žláz

Žláza Porucha

Hypotalamus (terciární)

A denohypojyza centrální sekundární

Periferní žláza periferní primární

Tkáň tkáňová

17.4 Klasické endokrinní žlázy

17.4.1 Hypotalamus
Hypotalamus je sběrným centrem informací. Soustřeďují se v něm informace ze sys

tému nervového, humorálního i imunitního o vnitřním prostředí organizmu (má receptory 
pro monitorování koncentrace živin, elektrolytů, vody), ale i o okolí (čichové vjemy, 
bolest), emocích a stresu. Tyto informace excitují či inhibují různé části hypotalamu, 
a tím ovlivňují sekreci nej důležitějších hormonů.

Hypotalamus přímo ovlivňuje sekreci podvěsku mozkového (hypofýzý). Hypofýza se 
dělí na dvě části, přední lalok (adenohypofýzu) a zadní lalok (neurohypofýzu), a každá 
z nich je řízena jiným způsobem.

Faktory mající vliv na adenohypofýzu
V hypotalamu jsou produkovány a z něj jsou uvolňovány dva druhy faktorů* ovlivňujících 

sekrecí hormonů adenohypoíyzy (předního laloku hypofyzy): faktory inhibiční (hormon-ín 
hibiting factors -  IF nebo inhibiting hormones- 1H) čili statiny a uvolňující (releasing fac 
tors -  RF či releasing hormones -  RH) čili liberiny. Každý hormon adenohypofýzy je řízen 
liberinem i statinem, ale ne všechny jsou stejně důležité. Klinicky jsou většinou význam
nější liberiny, snad jen u prolaktinu má větší význam statin (PIF -  prolaktin inhibitory factor).

* R ozdíl m ezi horm ony a faktory uvolňovaným i z hypotalam u jc  sp íše  form ální: Látky, k teré m ají v lastnosti 
horm onů, ale nebylo  zatím  stanoveno  je jich  chem ické složení, se nazývají faktory, za tím co  látky chem icky  dcflnn 
vane jso u  hormony.
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Obr. 17. i  Přehled klasických endokrinních žláz

Tyto faktory (hormony) vznikají ve speciálních neuronech, odkud jsou nervovými vlákny 
(ncurosekrecí) transportovány do eminentia mediana hypothalami, kde se uvolňují do 
krve a s ní se portálním oběhem přenášejí do předního laloku hypofýzy. (Portální oběh 
znamená, že jsou v systému dvě kapilární pleteně uložené sériově za sebou -  viz ledviny 
nebo trávicí systém).

H orm ony  souv isejíc í s neu rohypofyzou

Hormony uvolňované ze zadního laloku hypofýzy vznikají v paraventrikulárním  
a supraoptickém jádře hypotalamu. Jsou pak přímo nervovými vlákny (axonovým proudě
ním neurokrinií) transportovány do neurohypofyzy a odtud jsou exocytózou uvolňovány 
do oběhu. Jedná se o dva hormony: vazopresin (aníidiuretický hormon) a oxytocin.

IV2
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Tab. 17.3 NejdůležitějSí hormony a faktory uvolňované v hypolalamu pro potřeby udenohypojviy

Hormon (faktor) Název Funkce

TRH Thyreotropin-releasíng hormone stimuluje výdej hormonu 
stimulujícího štítnou iliizu l ISII)

CRH Corticotropin-releasing hormone zvyšuje sekreci
adrenokortikotropniho hormonu 
(ACTH)

GHRH Growth hormone releasing 
hormone

zvyšuje sekreci růstového 
hormonu

GHIH Growth hormone inhibitory 
hormone (somatostatin)

snižuje sekreci růstového 
hormonu

GnRH Gonadotropine-releasing
hormone

podporuje sekreci gonadotropnich 
hormonů (luteinízačního a folikuly 
stimulujícího — LH a FSH)

PIF Prolactin inhibitory factor 
(dopamin)

snižuje sekreci proláklinu

17.4.2 Hypofÿza

hypotalamus

uvolňováni ADH  
uvolňování oxytocinu

kapilární
pletence

sekrece
řídicích
hormonů

Ohr. 17.4 Hypofýza. Přední lalok hypofýzy je  řízen inliihičnimi a stimulačními faktory (lion/ionv). 
vznikajícími v hypotalamu ti uvolňovanými do krve kapilárního řečiště. Faktory řídi vznik a výdej lnu 
moiui předního lidoku hypofýzy. Hormony zadního laloku hypofýzy vznikají v liypoitd<imu a do hypofýzy 
ic  dostávají axonalnim prouděním.

19.1
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Hypofýza (podvěsek mozkový) je žláza o průměru jednoho centimetru, hmotnosti půl 
gramu, uložená v tureckém sedle na bázi lební. Dělí se anatomicky i funkčně na dvě 
části: adenohypofýzu a neurohypofýzu. Mezi nimi jů par$ intermědia, která není 
u člověka klinicky'významná.

17.4.2.1 Adenohypofýza
Adenohypofýza vzniká ontogeneticky vychlípením faryngeálního epiteliálního 

výběžku a je  složena z několika druhů buněk. V eozinofilních buňkách vznikají soma- 
totropní hormon (STH) a  prolaktin (PRL), v bazofilních buňkách v zn ik lí ostatní hormony. 
Ncutrofilní buňky se zřejmě podle potřeby přeměňuji na eozinofilní nebo bazofilní. Hormony 
adenohypofýzy jsou většinou glandotropní hormony, tj. hormony ovlivňující činnost 
jiných endokrinních Šláz.

Tab. 17.4 Hormony adenohypofýzy

Hormon Cílová tkáň Funkce

Růstový hormon 
(STH -  somatotropní 
hormon)

játra, tuková tkáň růst, děleni buněk 
proteomabalmnus, UpPlýso, 
metaboltettttisčítkrů

Prolaktin mléčná žláza produkce mléka, blokáda 
0Mariálníh& 0 ttu  b&hem l&ktcme.

Adrenokortikotropní 
hormon (ACTH)

kůra nadtedvin řlzetffssknece glukokorMkoidü

Tyreotropni hormon 
(TSH)

štítná žláza řízeni šekreee harntonuštítni 
gSflj

Fot i kuly stimulující ; 
hormon

pohlavní žlázy růstfidikul&vm WMjiiiitäim,.
spermí&genem

Luteinizačni hormon pohlavní žlázy řízenisekreeepohlavních 
tarmotiů, WÉÉpi

R ůstový horm on (som atotropní horm on -  STH, grow th horm one -  GH)
Růstový hormon je  velmi významný hormon bílkovinné povahy, který nepůsobí přes 

další endokrinní žlázu, Sekrece se zvyšuje hlavně ve spánku. Během dne kolísá jeho 
hladina v závislosti na aktivitě mozkové kůry, je  závislá na stresu a  hladině některých 
hormonů v krvi (ADH, glukagon), ale také na glykémii atd. Sekreceje řízenaz hypotalamu 
uvolňujícím a inhibujícím hormonem (GHRH a somatostatinem). STH působí přímo na 
tukové buňky a stimuluje je  k odbourávání triglyceridů. Kromě toho má účinek na játra 
a jiné tkáně, kde podporuje vznik somatomedinů (insuline like growth factor 1 — IGF 1), 
které teprve zprostředkují růst téměř všech tkání v těle.

| ‘M
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Obr. 17.5 Přehled účinků hormonů předního laloku hypofýzy

STH má tyto účinky:
- štěpí tuky (zdroj energie pro anabolizmus — přímý lipolytický účinek);
- podporuje růst pojivové tkáně, růst kostí a chrupavek;
- podporuje růst svalové hmoty (proteoanabolický účinek);
- snižuje zpracovávání glukózy (způsobuje, že zdrojem energie jsou volné mastné k s so 

li ny, glukóza zůstává v krvi a zvyšuje se glykémie);
- zadržuje ionty Na+, K+, Cl", Mg2+, PO^.

Poruchy sekrece STH
Zvýšení sekrece STH bývá nejčastěji způsobeno adenomem hypofýzy (nezhoubným 

nádorem ze žlázové tkáně) a projevuje se rozdílným klinickým obrazem podle toho. zdii 
ke zvýšení sekrece došlo před uzavřením růstových chrupavek, či po něm (v dětství,

195
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nebo v dospělosti). Pokud se tvorba zvýšila před uzavřením růstových chrupavek, mlu
víme o gigantizmu. Projevuje se nadměrným vzrůstem a je  provázen poruchami z nedo
statku ostatních hormonů hypofýzy (hypofunkce z útlaku hypofýzy adenomem) a někdy 
i sníženým IQ až do pásma debility.

Při zvýšené tvorbě v dospělosti (po uzavření růstových chrupavek) rostou pouze akrální 
(okrajové) partie. Jde o akromegalii: zvětšení brady, nosu, nadočnicových oblouků, 
rukou, nohou a jazyka, ale také vnitřních orgánů. Zhrubne hlas a projevují se též metabo- 
lické poruchy (diabetes mellitus).

Obr. 17.6 Akromegalie: důsledek zvýšené sekrece růstového hormonu v dospělosti

Snížení sekrece STH má rovněž rozdílný klinický obraz podle toho, zda k němu došlo 
v dětství, či v dospělosti. Při snížení sekrece STH v dětství jde o hypofyzární nanizmus.
V dospělosti snížená sekrece STH bývá často spojena s poklesem sekrece všech hormonů 
adenohypofýzy (panhypopituitarizm us). Projevuje se nedostatečností nadledvin (klesá 
odolnost k zátěži), poklesem činnosti štítné žlázy, sníženou funkcí pohlavních orgánů 
a chybějící adaptační reakcí na chlad a nedostatek živin.

P rolaktin  (PRL)
Během těhotenství připravuje prolaktin mléčnou žlázu ke kojení (stimuluje růst alveolů 

mléčné žlázy), odpovídá za tvorbu mléka po porodu a blokádou ovulace za přerušení men
struačního cyklu během kojení. Pravděpodobně má i metabolické účinky. Počítá se ke

1%
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stresovým homionúm, protože se jeho hladina při stresu významně zvyšuje. Bylo t.tkr 
zjištěno, že je secernován nejen adenohypofýzou. ale i různými jinými tkáněmi, dokotu > 
i aktivovanými lymfocyty. V tomto případě pravděpodobně parakrinně ovlivňuje imunitu,

A drenokortiko tropn í horm on (ACTH)
Adreniokortikotropní hormon působí na kůru nadledvin a zvyšuje sekreci glukokorli- 

koidů.
ACTM je secernován v podobě vclkč molekuly proopiomelanokortinu (také se jí řikťi 

„big mama“), která se proteolvticky štěpí, a kromě ACTII vzniká několik menších hormonu:
- Lipotropiny mají slabé lipolytické účinky, jejich hlavní význam spočívá v tom. že se 

mohou přeměnit na (3-endortiny.
— p-endorfiny a  met-enkefaliny jsou opioidní peptidý* které zmírňují bolest a mají 

euforižující účinky,
- M elanocyty stim ulující horm on (MSH) pomáhá regenerovat sítnicové barvivo 

rodopsin a v závislosti na slunečním záření ovlivňuje pigmentaci pokožky. U llověka 
má malý klinický význam. U nižších živočichů jde o významný hormon.

Tyreoideu stim ulující horm on (TSH)
Tyreoideu stimulující hormon řídí tvorbu a sekreci hormonů Štítné Žlázy.

Folikuly stim ulující horm on (FSH)
Folikuly stimulující hormon způsobuje růst folik.ulů ve vaječnících před ovulací, 

u mužů podporuje spermiogenezi.

Lutein izační horm on (LH)
U obou pohlaví stimuluje sekreci pohlavních hormonů. U mužů se váže na receptory 

Leydigových buněk a  stimuluje sekreci testosteronu, u fen stimuluje ovaria k sekreci 
estrogenu. Ve folikulámí fázi menstruačního cyklu se náhle výrazně zvýší hladina 1.11 
a vyvolá ovulaci.

17.4.2.2 Neurohypofýza
Neurohypofýza vzniká jako výběžek hypotalamu. Neurokrinií jsou do ní transportovány 

a v ní skladovány dva peptidové hormony velmi podobného složení: vazopresin (ani¡dinli
tický hormon ~ ADH) a oxyíocm.

Vazopresin (an tid iuretický  horm on — ADH)
- Zvyšuje propustnost sběracího kanálku a distálního tubulu v ledvinách pro vodu, /vy 

šuje její zpětnou resorpci, a tím snižuje diurézu (množství vylučované vody moči
-  proto ADH).
Stimuluje činnost Na+-K+-pumpy.

- Zvyšuje napětí cévní stěny (vazokonstrikce), tím zvyšuje krevní tlak -  proto vazopre
sin (tento účinek je však u lidí zanedbatelný);

Sekrece antidiuretického hormonu je řízena koncentrací tekutiny v organizmu, kterou 
průběžně sledují osmoreceptory v hypotalamu. Při nedostatku H ,0  (zvýšené osmolarik') 
v organizmu se vyloučí ADI I, který zabezpečí zvýšení zpětné resorpce vody v ledvinách.

197
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Poruchy sekrece antidiuretickcho hormonu. Klinicky častější je syndrom ze snížené 
sekrece ADH -  diabetes insipidus (úplavice močové, žíznivka). V důsledku sní
žené tvorby ADH se zvyšuje tvorba moči £pK0MÉBt -  až třicet litrů Z& den)5 nastane 
polydipsie (žíznivost) a rozvíjejí se psychické poruchy z toho, že pacient musí podřizo
vat denní režim pití a močení. Život nemoeného je  ©jifoJ&jn dehydrataci.

Méně častý jc syndrom zvýšené sekrece ADH čili Schwartzův-Bartlerův syndrom, 
který se projevuje retencí vody, diluční hyponatrémií (relativním nedostatkem Na' : nor
mální množství sodíku je rozpuštěno ve větším množství vodyije tedy relativně snížena 
koncentrace slabostí a finavou.

Oxytocin
• Vyvolává kontrakce dělohy na konci gravidity.

Po porodu způsobuje ejekci mléka (kontrakcí myoepitelových buněk vývodu). 
Pravděpodobně má vliv na vývoj mateřského chování u všech savců včetně člověka.

• U mužů usnadňuje ejakulaci.

Sekrece oxytocinu je řízena přímo podrážděním příslušné hladké svaloviny stahem, 
jde o pozitivní zpětnou vazbu.

Antidiuretický hormon (vazopresin) i oxytocin ovlivňují také Činnost mozku (mají neuro- 
modulační účinky). Oxytocin snižuje a antidiuretický hormon zvyšuje výbavnost pamě
ťové stopy (zlepšuje paměť).

17.4.3 Štítná žláza (glandula thyroidea)
Štítná žláza je umístěna na přední straně krku podél hrtanu a trachey. Tvoří ji dva 

laloky spojené můstkem (istlimem). Štítná žláza produkuje dva hormony (T — tyroxin 
a Ts -  trijodtyronin), jejíchž sekrece je řízena jednak nabídkou jodu a jednak řídicími 
hormony z hypotalamu a hypofýzy (tyreotropním hormonem -  TRH a tyreoideu stimu
lujícím hormonem -TSI1).

Buňky štítné žlázy vytvářejí folikuly, které jsou vyplněny jimi produkovaným koloi- 
dem (zásobní forma hormonu—hormon je vázán na bílkovinu tyreoglobulin). Velikost 
buněk i folikulú se mění podle funkčního stavu žlázy.

Pro činnost štítné žlázy je nezbytný jod, který je součástí hormonů štítné žlázy -  tyro- 
xinu a trijodtyroninu (Tra T3). Jod je ve Štítné žláze aktivně vychytáván zkrve jodidovou 
pumpou, je oxidován na molekulární jod a poté je  začleněn do organické vazby v molekule 
tyrozinu. Vzniká tak monojodtyrozin a dijodtyrozin, jejichž kondenzací vznikají T3 a T4.
1 lotové hormony jsou uskladněny ve vazbě na tyreoglobulin ve folikulu. Podle potřeby 
jsou Tj a T4 uvolňovány do krve, kde jsou vázány na bílkoviny, a odtud jsou předávány 
do tkání. Cílovou tkání jsou všechny buňky organizmu, kde se hormony vážou na intra- 
celulámí receptory.

IVroxin a trijodtyronin
Zvyšují bazální metabolizmus, tím zvyšují spotřebu kyslíku a vznik zbytkového tepla 
ve tkáních (ovlivňují teplotu organizmu).
Stimulují proteosyntězu a růst.
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-  Stimulují metabolizmus cukrů (využívají cukry jako zdroj energie pro zvýšens meta 
bolizmus).

-  Zvyšují mobilizaci a oxidaci tuků (další zdroj energie).
-  Mají vliv na oběhový systém (zvyšují frekvenci srdeční a velikost minutového objemu

-  zajišťují tak přísun kyslíku na krytí zvýšených metabolických potřeb).
-  Mají vliv na nervový systém, a to i intrauterinně (ovlivňují diferenciaci nervové tk á n ě , 

ovlivňují rychlost vedení vzruchu).

T je z obou hormonů ten účinnější.

Poruchy sekrece hormonů štítné žlázy se většinou projeví vznikem strumy (volete). 
Struma může vzniknout při hypofunkci (pak je velká, měkká a chladná), nebo při hyper 
funkci (malá, tvrdá a horká ze zvýšeného prokrvení).

Hypertyreóza (hyperfunkce štítné žlázy, např. Basedowova-Gravesova choroba) se 
projevuje nesnášenlivostí tepla, pocením, úbytkem hmotnosti, průjmy, nervozitou, jemným 
třesem, svalovou slabostí, vzestupem srdeční frekvence (tachykardií) a exoftalmem 
(u primárních hyperfunkcí). U mladých nemocných jsou hlavními příznaky nervové, 
u starších nemocných především příznaky srdeční (fibrilace síní!). Vedoucími symptom) 
je Basedowova trias: struma, tachykardie a u 30 % pacientů exoftalmus (vystouple oční 
bulby).

Hypotyreóza se projevuje odlišným klinickým obrazem v dětství a v dospělosti.
V raném dětství (od intrauterinního období přibližně do půl roku života) vede nedostatek 
hormonů štítné žlázy ke kretenizmu, který se projevuje nevratnými (ireverzibilními > 
poruchami růstu a intelektu. Příčinou může být nedostatek jodu v potravě nebo nedosta
tek hormonů štítné žlázy během těhotenství matky. Dříve byl kretenizmus častý ve vyš
ších geografických polohách, protože je tam nedostatek jodu ve vodě (endemickv 
kretenizmus na Valašsku nebo v Alpách, zvláště pak v Tyrolsku). Dnes je riziko menši, 
protože se jodiduje sůl.

Nedostatek hormonů štítné žlázy vzniklý v dospělosti je  většinou způsoben autoimu- 
nitními záněty (např. Hashimotova tyreoiditis). Projevuje se slabostí a spavostí, nesná- 
šenlivostí chladu, sníženým metabolizmem, otylostí, zácpou, bradykardií (zpomalenou 
srdeční frekvencí), zpomalenými reflexy i myšlením (otupělostí), suchou kůží a myxedé 
mem (zmnožením mukopolysacharidů v podkoží). Změny na kůži připomínají pomeran- 
čovou kůži.

17.4.4 Kalcitropní hormony: kalcitonin, parathormon, vitamin I) 
a metabolizmus vápníku

Metabolizmus vápníku (kalcia), a tím i metabolizmus kostní tkáně, je řízen třemi různými 
hormony, které v této kapitole postupně probereme: hormon parafolikulárních buněk 
štítné žlázy -  kalcitonin, dále hormon příštítných tělísek parathormon a vitamin />. 
který se nově řadí mezi hormony, protože se teprve v těle přeměňuje na aktivní metabolil.

Kalcitonin
Vzniká v parafolikulárních buňkách štítné žlázy. Je to jediný z již dříve vyjmenova 

ných hormonů, který snižuje hladinu vápníku v krvi (kalcémii). Jeho hlavní úlohou je 
ochrana kostní tkáně matky během těhotenství.
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Kalcitonin snižuje kalcémií těmito způsoby: 
inhibuje kostní resorpci, naopak podporuje ukládání vápníku do kostí; 
snižuje zpětné vstřebávání Ca2' v ledvinných tubulech: 
tlumí vliv parathormonu na kostní tkáň.

Sekrece kalcitoninu je řízena jednoduchou negativní zpětnou vazbou podle kalcémie, 
může být stimulována glukagonem i estrogeny (důkazem je zvýšení sekrece v těhoten
ství a osteoporóza v menopauze}»

P arathorm on
Tento polypeptid o 84 aminokyselinách je nej důležitějším regulátorem kalcémie. Je 

tvořen ve čtyřech příštítných tělískách (glandula paralhymideá), která jsou uložena na 
zadní straně Štítné žlázy. Hlavním úkolem parathormonu je rychlé zvýšení hladiny vápníku 
v krvi a její udržování.

Účinky parathormonu: 
zvyšuje resorpci kalcia z kostí; 
zvyšuje zpětné vstřebávání kalcia v ledvinách; 
snižuje vstřebávání fosfátů v ledvinách;
v ledvině působí na přeměnu neaktivního metabolitu vitaminu D na aktivní.

Sekrece parathormonu je řízena jednoduchou negativní zpětnou vazbou podle hladiny 
kalcia v krvi.

Poruchy sekrece parathorm onu
Snížení sekrece parathormonu -  hypoparatyreóza — se projevuje sníženou hladinou 

kalcia v plazmě, a v důsledku toho zvýšenou nervosvalovou dráždivostí (hypokalce- 
mická tetanie: jedním z prvních projevů jsou karpopedální spazmy, nebolí křeče svalů 
ruky a nohy). Stejný obraz má pseudohypoparatyreóza, tedy stav necitlivosti cílových 
tkání na parathormon. (Hladina parathormonu je  normální l i  zvýšená.)

Obr. 17.7 Křeče z nedostatku vápníku: tetanie projevující se křečemi svalů rukou (na obrázku t:v. 
porodnickú ruka) a nohou (karpopedální spazmy).
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Zvýšená sekrece parathormonu -  hyperparatyreóza -  se projevuje zvýšenou hludi 
nou kalcia v plazmě, snižováním množství kalcia ve tkáních (vystupňovaná resorpic 
kostí vede k častým zlomeninám a osteoporóze) a zvýšeným vylučováním kalcia do nu>č i 
(tvorba vápenných močových kaménků) -  Recklinghausenova choroba.

Vitamin D3 (kalcitriol)
Vitamin D3 vzniká v kůži ze 7-dehydrocholesterolu vlivem slunečních UV paprsků (chotc- 

kalciferol), neboje získáván z potravy jako v tucích rozpustný vitamin ergokalciferol (rybí luk. 
ryby). V játrech se metabolizuje na málo aktivní 25-OH-kalciferol a ten je za přítomnosti parat
hormonu v ledvinách metabolizován na velmi aktivní 1,25-dihydroxykalciferol | kalcitriol).

Kalcitriol zvyšuje hladinu kalcia v krvi. Posiluje a doplňuje účinky parathormonu, 
proto je při nedostatku kalcia parathormonem v ledvinách aktivován.

Účinky vitaminu D:
— zvyšuje resorpci vápníku ve střevě;
—> zvyšuje ukládání kalcia do novotvořených kostí a usnadňuje vstřebávání vápníku z kost í 

odbourávaných.

Viz kapitola 13. Fyziologie výživy, vitaminů a minerálů,

M etabolizm us vápníku (kalcia)
Do těla se vápník dostává potravou (mléko, mléčné výrobky, mák atd.). V žaludku se vlivem 

HC1 redukuje na dvojmocnou formu, která jediná je schopná vstřebávání. Vstřebává se 
v duodenu a j.ejunu v přítomnosti tuků. Vstřebávání vápníku významně ovlivňuje mléčný cukr 
laktóza, proto se vápník z mléka vstřebává nejsnadněji. Vylučování vápníku probíhá především 
ledvinami (souvislost s metabolizmem fosfátů), do potu (200 -  300 mg/den) a v trávicím traktu.

Z celkového množství vápníku v těle je 99 % uloženo v kostech a zubech a jen I % 
v extracelulámí tekutině. V plazmě je vápník ze 40 % vázaný na proteiny, ze 13 % vázaný 
na anionty (citrát, bikarbonát) a ze 47 % je volně ionizovaný. Ionizovaná forma je jediná 
aktivní podoba Ca2+v plazmě.

Hladina kalcia v plazmě je 2,23 -  2,7 mmol/1. Denní potřeba kalcia činí 800 “  ¡1 000 mg 
(v 500 ml mléka je 500 mg Ca2'). Většina obyvatel ČR trpí jeho chronickým nedostatkem.

Vápník je pro život zcela nezbytný: 
působí jako druhý posel v cytozolu buněk (zprostředkovává účinky hormonů, které 
mají receptory na membráně buněk); 
aktivuje některé enzymy;
je nezbytnou součástí kaskády srážení krve (koagulační kaskády);

- umožňuje svalový stah;
upravuje nervovou vzrušivost;
je nezbytnou stavební složkou zubní a kostní tkáně;
je velice významný pro normální činnost srdce.

Regulace hladiny kalcia a jeho množství ve tkáních je většinou svázána s regulací Ibs- 
ťátů a je zajišťována parathormonem, kalcitriolem a kalcitoninem. Podpůrný význam 
mají tyroxin (zvyšuje odbourávání kostí a vylučování kalcia ledvinami) a kortizol (snižuje 
vstřebávání Ca2+ střevem a snižuje metabolizmus vitaminu D v játrech). Viz též kapi
tola 13. Fyziologie výživy, vitaminů a minerálů.



K a p i t o l a  1 7

Tab. 17.5 Účinek jednotlivých hormonů na metaboliz/nus vápníku

Parathormon Kalcitriol Kalcitonin

Kalcémie f T i

Kost T resorpci kosti udržuje transport Ca 
afosfátů

■i resorpci kosti, 
podporuje ukládání 
Ca a fosfátů

Ledviny T zpětné vstřebávání, 
(•l vylučování Cct2+,
T vylmovánífosfátů)

zpětné vstřebávání

Střevo T zpětné vstřebávání 
Ca afosfátů

-

Vzájemné
interakce

stimuluje tvorbu 
kalcitriolu

Snižuje účinek 
parathormonu na kost

17.4.5 Hormony slinivky břišní (pankreatu)
Pankreas (slinivka břišní) je žláza s endokrinní a exokrinní sekrecí. Stavbou připomíná 

slinnou žlázu. Její vnitřněsekretoríckou částí jsou Langerhansovy ostrůvky umístěné difuzně 
ve tkáni žlázy. Jsou tvořeny buňkami A, které produkují glukagon, buňkami B syntetizují
cími inzulín a konečně buňkami D, v nichž vzniká somatostatin a gastrin.

Inzulin a glukagon regulují hladinu glykémie tak, aby se udržovala ve fyziologickém 
rozmezí 3,5 — 5,5 mmol/1.

Inzulin
Inzulin je hormon bílkovinné povahy, tvořený dvěma polypeptidovými řetězci spoje

nými disulfidickými můstky. Jeho aktivní metabolit obsahuje zinek (Zn).
1 llavní funkcí inzulínu je snížit glykémii a zvýšit utilizaci glukózy.

1. Inzulin snižuje glykémii těmito mechanizmy:
a) zvyšuje utilizaci glukózy (zvýšením prostupnosti membrán pro glukózu a zvýše

ním aktivity těch enzymů v buňce, které odpovídají za zpracování glukózy);
b) zvyšuje tvorbu glykogenu;
c) zvyšuje tvorbu tuků z glukózy (lipogeneze).

2. Snižuje katabolizmus tuků a bílkovin (šetří bílkoviny).
3. Pomáhá transportu K+ do buněk, tím snižuje kalému a má pozitivní vliv na stabilizaci 

membrány buněk.

Sekrece inzulínu je řízena jednoduchou zpětnou vazbou: zvýšená hladina glukózy 
v plazmě (glykémie) zvyšuje sekreci inzulínu. Kromě toho sekreci inzulínu zvyšuje sti
mulace vagu (neurogenní stimulace), gastrin, sekretin a somatotropní hormon.

Zvýšená sekrece inzulínu se projevuje snížením glykémie (hypoglykémií) a podle 
její výše těmito příznaky:



-  zvýšený příjem potravy (při dlouhodobé lehké hypoglykémii vzniká postupní s o  

vyvíjející obezita);
-  příznaky vyvolané vlivem na CNS (glukóza je jediným zdrojem energie pro tno/ck): 

zmatenost, slabost, ospalost, závratě, bezvědomí, někdy i psychiatrické pří/.nakv;
-  příznaky dané celkovým metabolickým rozvratem a snahou organizmu o kompenzaci 

třes, pocení, bledost (vliv aktivace parasympatiku).
Neléčená těžká hypoglykémie vede k bezvědomí a smrti.

Snížená sekrece inzulínu se projevuje souborem příznaků pojmenovaných úplavice cuk 
rová (diabetes mellitus). Jde o poruchu metabolizmu cukrů s laboratorním nálezem hypergly- 
kémie (zvýšené hladiny glukózy v plazmě). Příčinou tohoto stavu může být nedostatečná 
produkce inzulinu (inzulin dependentní diabetes mellitus -  IDDM) nebo necitlivost tkání na 
inzulin (non-inzulin dependentní diabetes mellitus-NIDDM).

Obecně se u diabetů vyvíjejí tyto příznaky: Zvýšená hladina glukózy v krvi (hypergly- 
kémie), případně vylučování glukózy močí (glykosurie) vedou k polyurii a polydipsii 
(častému močení a žíznivosti: glukóza je osmoticky aktivní, jakmile se začne vylučovat 
do moči, strhává s sebou vodu a způsobuje odvodnění organizmu, což se projeví žízní). 
Snížená utilizace glukózy (zhoršením jejího přestupu do buněk, a tím vznikajícím nitro- 
buněčným nedostatkem glukózy a glykogenu) vede k poruše metabolizmu tuků (zvýšené 
odbourávání tuků včetně myelinových pochev nervů, klinicky se projevuje diabetickou 
polyneuropatií) a k poruše metabolizmu bílkovin (zvýšené odbourávání bílkovin -  zhor
šené hojení ran). Při zvýšeném odbourávání tuků za nepřítomnosti inzulinu (u IDDM) 
se tvoří kyselé ketolátky (aceton, kyselina acetoctová a kyselina f3-hydroxy másel ná) 
a vychyluje se acidobazická rovnováha.

Glukagon
Glukagon se tvoří v A-buňkách pankreatu. Jeho hlavní funkcí je zvyšování glykémic:

- zvyšuje glykémii zvýšením glykogenolýzy v játrech (ne ve svalech);
- zvyšuje glukoneogenezi (tvorbu glukózy z glycerolu a aminokyselin);
- zvyšuje sekreci inzulinu-

Jeho sekrece je opět řízena jednoduchou zpětnou vazbou, glukagon se vyplaví při sníženi 
hladiny glukózy v krvi. Sekrece glukagonu se však zvyšuje i při fyzické zátěži organizmu.

Řízení metabolizmu cukrů
Cukry jako hlavní zdroj energie mají zajištěno několikanásobné řízení své hladiny. 

Podílejí se na něm kromě inzulinu a glukagonu také glukokortikoidy (viz níže), hormony 
štítné žlázy, katecholaminy a růstový hormon. Jediným hormonem, který glykémii sni
žuje, je inzulin.

Základním vyšetřením poruch glycidového metabolizmu je vyšetření glykémic 
nalačno a vyšetření ranní moče na glukózu. K posouzení poruch s hraničními labora
torními nálezy slouží OGTT (Oral Glucose Tolerance Test), čili glykemická křivka. 
Toto vyšetření se provádí tak, že se podá jeden gram glukózy najeden kilogram hmot
nosti vyšetřovaného, rozpuštěný v půl litru tekutiny.

/. naměřených hodnot glykémie (nalačno a během vyšetření čtyřikrát po půl hodině) sc
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výchozí hladina glykéftne (normálně 3,5 — 5,1 mmol/l)|
doba, kdy křivka dostoupila vrcholu (normálně za 30 minut* u diabetika nejdříve /a  
45 minut);
zda hodnota přestoupila ledvinový práh (za normálních okolností nepřestoupí)! 
kdy se křivka vrátila k původní hodnotě (u zdravého člověka do dvou hodin); u zdravého 
člověka může po překonané hyperglykémii nastoupit hypoglykémie (posthyperglykemická 
hypoglykémie) způsobená zvýšenou hladinou inzulínu, který- se nestačil rozložit

í i i t i  i II IR 1 II !
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Obr. 17.8 Glykenůcká křivka. V zdravého člověka \feházi křivím ¿Hormáltti&h fooántot, »ňámía dmakii/e 
piil h(>dinypo \^ptířMtůkugltikázý, během Éii§šeMtt0plfeMhne ledvinovýprůh pm  gïmèêmu do ihouhmdm 
.«* vrátí na výehozi hpďnoiu. V  diabetika jepoçâteSmgi)éêmm^imÿ,nadnçrrnv. w@koÍM iřívbf éQffihiýe 
iiic: i 45 až 60 minutami a přesahuje ledvinový práh Na výchozí hodnotu se vrací později než za dvě hodiny.

Podle tvaru křivky lze usuzovat na normální typ (glykémie nepřekročí 5,6 mmol/1), 
latentní diabetes nebo diabetes mellitus, Pokud m  objeví při normálním tvaru křivky 
v moči glukóza, svědčí to pro snížení ledvinového prahu pro glukózu.

1 'ankreatický som atostatin

Chemické složení tohoto hormonu je  stejné jako složení somatostatinu secernovaného 
hypotalamem.

11 ladinu somatostatinu zvyšuje hyperglykémíe, aminoacidémie, zvýšená hladina mast
ných kyselin a navíc i některé z gastrointestinálních hormonů. Jeho hlavním úkolem je 
(parakrinně):

blokovat sekreci inzulinu i glukagonu, 
zpomalit motilitu žaludku, duodena a žlučníku, 
snížit sekreci a resorpci v trávícím traktu,

17.4.6 Nadledviny -  dřeň a kůra
Nadledviny jsou párové vnitřně sekretorické žlázy, uložené nad horním pólem ledvin. 

Každá z těchto žláz je rozdělena na dvě funkčně samostatné žlázy: dřeň nadledvin a kuru 
nudlťdvin.
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D řeň nadledvin
Ve dřeni nadledvin jsou syntetizovány katecholaminy (deriváty aminokyselin) tvro/imi). 

adrenalin a noradrenalin. V menším, avšak pro život zcela dostačujícím mno/st\ i, jsou 
tyto katecholaminy produkovány v sympatických gangliích a v mozku, takže dřeň riadled 
vin není pro život zcela nezbytná.

Řízení sekrece adrenalinu  a noradrenalinu
Sekrece je  ovlivňována pregangliovými vlákny sympatiku, která dřeň ¡nervuji. I uu> 

sekreci posiluje mnoho podnětů — v podstatě jakákoli zátěž (stres): cvičení, hypogls ke 
mie, trauma. Adrenalin a noradrenalin se tak počítají mezi stresové hormony (jejich h l a 

dina se při poplachové reakci výrazně zvyšuje).

Ú činky ad renalinu
Jsou zprostředkovány receptory, které jsou umístěny na povrchu buněk. Receptorů je více 

typů, a tak má adrenalin různé účinky. Zjednodušeně můžeme říci, že a-receptory mají 
spíše stimulující (např. VázOkonstrikční) účinek, zatímco p-receptoty inhibující efekt (napf. 
inhibují tonus ve svalovině bronchů, a tak způsobují bronchodilataci).

Adrenalin působí:
— na myokard -  pozitivně inotropně, chronotropně, dromotropně a  bathmotropnč;
-  na koronární arterie -  vazodilatačně;
— na cirkulaci — dilatují se cévy kosterních svalů a mozku, zvyšuje se srdeční výdej 

a stoupá systolický tlak, větší dávka vyvolá vazokoristrikci v kožní a útrobní oblasti
- na bronchy — bronchodilatace;
- na metabolizmus -  aktivuje glykogenolýzu, zvyšuje utilizaci kyseliny mléčné;

-  snižuje sekreci a motilitu trávicího traktu.

Adrenalin je hlavní hormon stresové poplachové reakce. Představte si, že jdete parkem 
a vyskočí na vás velký pes. Co je  potřeba udělat? Utíkat (zvýšené prokrveni svalu), pře
mýšlet, kam běžet (zvýšené prokrveni mozku), a stačit s dechem (bronchodilatace). Při 
běhu je  potřebná rychlejší dodávka kyslíku (tachykardie a posílení vlastností srdečního 
svalu) a živin (glykogenolýza). Kůže, trávicí trakt a ledviny jsou teď vedlejší(vazokonstrikcc). 
stejně by jejich funkce jen zdržovaly (zpomalení motility a sekrece trávicího systému).

Účinky noradrenalinu
Převažují stimulující, tj. vazokonstrikční účinky:

- na myokard — hlavně pozitivně inotropní účinek, ostatní jsou slabší;
- na koronární arterie — působí vazodilatačně;
- na cirkulaci -- vazokonstrikce ve svalech i v CMS, zvyšuje krevní tlak systol ický i diastolický;
- na metabolizmus -  aktivuje katabolizmus lipidů.

P oruchy sekrece
Následky snížení tvorby adrenalinu a noradrenalinu nejsou známy ani po odstranění nadledvin. 
Zvýšení tvorby adrenalinu bývá většinou způsobeno hormonálně aktivním nádorem 

nadledvin feochromocytomem, který produkuje velké množství adrenalinu a projevuje 
se vysokým krevním tlakem, zrychlenou srdeční akcí, bledostí, návaly potu, bolestmi 
hlavy, nervozitou, třesem a slabostí. Tyto stavy přicházejí záchvatovitě. Známkou /v ýše
ného odbourávání katecholaminů je přítomnost kyseliny vanilmandlové v moči.
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Tub. 17.6 Srovnání účinků adrenalinu a noradrenalinu

Účinek na Adrenalin Noradrenálin

Srdce posiluje všechny yfpistnosti 
srdečniho svalu fitístrůpii, chrn- 
notropif, dmmoimpii, bathmo- 
tropiij

posiluje hlaváč inotropii

Cévy vazodilat&e$v0 svatech a v  CMS 
vazokonstrikce V M ží a ůtnóbrěsh 
(GIT, ledviny)
vazodilatace kor&náfnítsh eép.

povšechňá vazokonstrikce 
vazodilatace koronárních cév

Tlak krve zvyšuje $3ps$olíšky tlak zvyšuje diastolický tlak

Metaboíizmus stimuluje memWizmm cukrů stimuluje metaboíizmus tuků

K úra  nadledvin
Produkuje třicet steroidních hormonů, které vznikají z cholesterolu. Jde o tzv. mineralo- 

kortikoidy (hlavní představitel aldosteron), glukokortikoidy (hlavní představitel kortizol) 
a pohlavní hormony (dehydroepiandrosteron, androgeny, méně estrogeny a progesteron). 
1 listologicky lze v kůře rozlišit: zrnaglomerulosa, která produkuje aldosteron, zona fasci- 
( ulata a zona reticularis, v nichž se tvoří glukokortikoidy a pohlavní hormony (především 
androgeny),

Dehydroepiandrosteron (DHEA) je po cholesterolu v plazmě nejvíce zastoupená látka 
stcroidního původu. V poslední době se zvyšuje o tento hormon zájem odborníků, protože 
přibývá důkazů o jeho účincích naImunitní děje, působení proti rakovině a arterioskleróze. 
Byly u něj prokázány i neuromodulační účinky.

M ineralokortiko idy  — aldosteron
Aldosteron je hormon pro životzcela nezbytný. Při jeho nepřítomnosti zemře pacient 

během několika dní, protože mu začne selhávat srdce pro nedostatečný objem cirku
lující krve a vyvine se šok. To vše způsobí nedostatek sodíku a nadbytek draslíku 
v krvi.

llč inky aldosteronu
Aldosteron spolu s ostatními mineralokortikoidy řídí metaboíizmus minerálů am ái slabé 

glukokortikoidní účinky:
zadržuje v těle sodík (Na*) a s ním i vodu;
zvyšuje vylučování draslíku (K 1) do moči v distálním tubulu a sběrném kanálku 
ledvin;
zvyšuje krevní tlak zvýšením objemu extracelulární (a hlavně intravazální) teku
tiny.

Sekrece aldosteronu je řízena především koncentrací draslíku a sodíku v extracelulární 
tekutině. Druhý mechanizmus řízení je stimulací systému renin — angiotenzin: Při
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nedostatečnem průtoku krve ledvinami (většinou při sníženém objemu krve) se 
v juxtaglomerulámim aparátu ledvin začne tvořit renin, který aktivuje krevní bílko\ inu 
angiotenzinogen na angiotenzin L Angiotenzin I má vazokonstrikČní účinky, a to hlav ni> 
n a i v  e ffw tn s , takže způsobí zvýšení filtračního tlaku. Angiotenzin 1 se pak v plicích 
aktivuje na angiotenzin II, který mohutně stimuluje sekreci aldosteronu. Vliv AC 111 na 
sekreci aldosteronu je nepatrný.

G lukokortikoidy -  kortizol
Kortizol je  hormon, jehož nedostatek nevede bezprostředně ke smrti, ale při jeho nepří

tomnosti není organizmus schopen reagovat na jakýkoli stres.
Kortizol má několik účinků, nejdůležitější jsou však účinky metabolické, jejichž cílem 

je udržení normální hladiny glukózy v krvi.
Kortizol:

— stimuluje glukoneogenezř z glycerolu (k tomu aktivuje lipolýzu a do krve se vyplavují 
mastné kyseliny, ale i cholesterol) a aminokyselin (zvyšuje katabolizmus bílkovin, 
což může při delším trvání sekrece způsobit svalovou slabost); snižuje využití glukózy 
ve svalech %

-  má mírné mineralokortikoidní účinky, které jsou však za patologických okolností (při 
vysokém objemu sekrece) významné;

-  působí protizánětlivě (stabilizuje lyzozomové membrány, snižuje permeabilitu kapi
lár a snižuje migraci a fagocytózu neutrofilních granulocytů);

-  účastní se na intrauterinním vyzrávání plic a tvorbě surfaktantu;
— má antialergický a imunosupresivní účinek;
— neiádoucí účinky -  působí osteoporózu v kostech (snížením resorpce vápníku), zten

čuje kůži (vznikají strie—pajizévky), zvyšuje krevní tlak působením na cévy a stimu
luje žaludeční sekreci kyseliny chlorovodíkové (vznik „stresových žaludečních vředů“). 
Způsobuje steroidní diabetes (má diabetogenní účinek).

Sekrece kortizolu je  řízena negativní zpětnou vazbou adrenokortikotropním hormo
nem (ACTH) z adenohypofýzy a je také stimulována stresem.

Stresová reakce odpovídá za zajištění homeostázy za mimořádných podmínek. 
Jakýkoli druh stresu, fyzický, ale i psychický, vede ke zvýšení sekrece corticotropin- 
-releasing hormonu (CRH) v hypotalamu, ten zvýší sekreci ACTH, a tím sezvýší i Sekrece 
kortizolu. Zvýšená sekrece glukokortikoidů dále zvyšuje už stresem primárně /v ý 
šenou sekreci adrenalinu a  noradrenalinu ze dřeně nadíédvin se všemi následky. 
(Viz účinky adrenalinu str. 205.)

Poruchy  sekrece m ineralokortikoidů a  g lukokortikoidů
Snížení sekrece mineralokortikoidů a glukokortikoidů (A ddisonova choroba) 

je způsobena současným nedostatkem aldosteronu i kortizolu. Klinicky se proje
vuje ztrátami sodíku, ztrátami tekutin, poklesem krevního tlaku a vzestupem hladiny 
draslíku. U primárního onemocnění (u onemocnění nadledvin) se vlivem zpětné 
vazby zvyšuje produkce ACTH a MSH, takže je  klinický obraz doplněn pigm enta
cemi kůže. U sekundárního onemocnění (chybí ACTH při zdravé nadledvinč) pig
mentace nejsou.
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Obr. 17.9 Osa hypotalamus -  hypofýza — nadledviny. Stres zvyšuje sekreci noradrenalinu (NA), acetyl- 
cholinu (ACh) a serotoninu v  hypotalamu. V důsledku toho se zvyšuje výdej CRF (corticotropin-releasing 
factor), který řídi sekreci adrenokortikotropinu (ACTH) v hypojýze. ACTH zvyšuje sekreci glukokorti- 
koidů kůře nadledvin a současně inhibuje sekreci NA v hypotalamu. Zvýšená sekrece glukokortikoidů 
snižuje zpětnou vazbou sekreci CRF a ACTH, a tím i sekreci vlastní.

/v ý še n í sekrece g lukokortiko idů , hyperkortizolizm us (C ushingova nem oc) 
může být primární (autonomní zvýšení sekrece nadledviny), nebo sekundární (nad- 
produkce ACTH) a pak se jí říká Cushingův syndrom. Nadměrný přívod glukokorti
koidů z léčebných důvodů vede k témuž obrazu. Klinicky se tato choroba projevuje 
obezitou, měsícovitým obličejem, tenkými končetinami, chabými svaly, tenkou kůží 
se striemi (pajizévkami) a zhoršeným hojením ran; hyperglykémií, osteoporózou, 
poruchami iontového metabolizmu (zadržováním sodíku) a z toho plynoucím vze
stupem tlaku krve.

Zvýšení sekrece aldosteronu, hyperaldosteronizm us (Connův syndrom ), vede 
k zadržování sodíku a vody, což zvyšuje krevní tlak (vzniká hypertenze). Dále pacient 
/lnicí velké množství draslíku a vzniká alkalóza. Celkový metabolický rozvrat se proje
vuje povšechnou slabostí.

208
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Obr. 17.10 Cushingova nemoc: důsledek nadbytku glukokortikoidů

Zvýšení sekrece androgenů kůry  nadledvin -  adrenogenitální syndrom (Frohli- 
chův syndrom). Při vrozeném defektu tvorby kortizolu se zvyšuje sekrece adrenokorli- 
kotropního hormonu z adenohypofýzy. Protože sekrece kortizolu je  nemožná, zvyšuje se 
sekrece pohlavních hormonů vznikajících v kůře nadledvin a dochází k virilizaci plodu 
ženského pohlaví (yzmk&pseudohermafroditismus femininus externus: plod má sice žen
ský genotyp (genetickou výbavu), ale mužský fenotyp (vzhled), u plodu mužského 
pohlaví vzniká předčasná puberta-pubertas praecox.

17.5 Další důležité hormony

M elatonin
Melatonin se tvoří převážně v noci v šišince (epifýze) z aminokyseliny tryptofanu a do 

krve je  vydáván v pulzech (viz kapitola 28. Chronobiologie). Donedávna témčř neznámý 
melatonin se v poslední době stává „zázračným lékem“. Posuďte sami:
- informuje o vnitřním čase biologických hodin, nastavuje a synchronizuje biologické 

hodiny; začíná se využívat při letech přes časová pásma na východ (podání melatoninu 
ve večerních hodinách uspíší přizpůsobení se místnímu času);

- zlepšuje kvalitu spánku u starších osob;
- podporuje imunitní systém (zatím potvrzeno jen u zvířat);
- působí jako antioxidační činidlo proti volným radikálům (scavenger); 

zpomaluje stárnutí;
je účinný proti rakovině (bylo popsáno příznivé působení melatoninu u savců proti 
nádorům závislým na hormonech).
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I .ťp tin

I eptin je protein tvořený „ob“ genem v tukové tkáni. Uvolňuje se do krve a účinkuje 
jako periferní signál, který reguluje zásoby tělesného tuku zpětnou vazbou přes hypo- 
talamus. Při zvýšení hmotnosti se zvyšuje hladina leptinu v krvi a v hypotalamu, kde vyvolá 
následující odpověď: sníží chuť kjídlu, zvýší výdej energie a zvýší tonus sympatiku 
(zvýší katabolizmus živin). Jestliže se leptin netvoří, nebo jsou poškozeny jeho receptory 
v hypotalamu, může to vést k extrémní obezitě.

Leptin byl vyhlášen molekulou roku 1997.

Atriální natriuretický faktor
Atriální natriuretický faktor se tvoří v myokardu síní při natažení svalových buněk 

(např. zvětšeným krevním objemem). Způsobuje zvýšené vylučování sodíku (Na+) 
v ledvinách, tím se zvýší ztráty vody a sníží objem extracelulámí tekutiny.

Tah. 17.7 Přehled nej důležitějších hormonálně regulovaných fu n k c í

Regulovaná
funkce

Hormon Funkce

Cukry inzulín 4  hladinu glukózy, Ť utilizaci glukózy

glukagon Ť glykěmii

kortizol Ť glykémii

adrenalin T glykémii

STH T glykémii

T4. Ti T glykémii

>n Tuky noradrenalin T hladinu lipidů
«oat
¡5 kortizol T hladinu lipidů

■■g t 4, t 3 T hladinu lipidů
jS Bílkoviny androgeny T proteosyntézu

STH T proteosyntézu

růstové faktory T proteosyntézu

inzulín T proteosyntézu

fyziologické množství T4, 7j T proteosyntézu

kortizol 4- proteosyntézu

zvýšené množství T4, Ti 4- proteosyntézu
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Voda ADH Ť  množství vody v organizmu

aldosteron sekundárně T množství vody 
v organizmu

ANF sekundárně 4- množství vody 
v organizmu

Vápník parathormon T kalcémii
°2 kalcitriol Ť  kalcémii

kalcitonin 4- kalcémii

5*.
3

estrogeny blokují PTH indukovanou resorpci 
kostí

<5
tw

kortizol Ť  hladina odvápňuje kosti jako 
vedlejší účinek

Sodík aldosteron T  natrémii

kortizol T  natrémii

ANF i- natrémii

Draslík aldosteron 1  kalému

inzulín nL kalémii

Fosfáty parathormon 4- fosfatémii

Reprodukční
fu n kce

estrogeny rozvoj sekundárních pohlavních 
znaků, odpovídají za proliferační fázi 
menstruačního cyklu

progesteron menstruační cyklus, udržuje těhoten
ství, stimuluje růst mléčné žlázy

testosteron rozvoj sekundárních pohlavních 
znaků, spermiogeneze

oxytocin kontrakce dělohy při porodu, ejekce 
mléka

prolaktin růst mléčné žlázy, tvorba mléku

Stresová reakce adrenalin poplachová reakce (viz v textu)

kortizol zvyšuje glykémii, katabolizmus 
proteinů

STH katabolizmus tuků (zdroj energie)

proláklin aktivuje metabolizmus (?), při dlouho 
dobém stresu blokuje funkce gonád
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Růst STH proteoanabolizmus, růst kosti

t 3, t4 nezbytné faktory pro růst a vývoj

pohlavní hormony (estrogeny, 
testosteron)

proteoanabolické účinky, odpovídají 
za sekulární zrychlení růstu v pubertě

inzulín stimuluje vstup aminokyselin do 
buněk, a tím podporuje růst

glukokortikoidy nezbytné pro růst kostí



18. Fyziologie reprodukce, těhotenství a porodu

18.1 M užský pohlavní systém

Hlavní funkcí mužského pohlavního systému je spermiogeneze — tvorba zárodečných 
buněk a sekrece mužského pohlavního hormonu testostefonu.

Mužský pohlavní systém se skládá ze zevního a vnitřního genitálu. Zevní genitál je 
tvořen varletem, nadvarletem a penisem. Vnitřní genitál se skládá ze semenných váčků, 
prostaty a bulbouretrálních žláz.

Spermiogeneze
V první fázi spermiogeneze se vytvářejí spermatogonie ze zárodečných buněk stěn 

semenných kanálků varlete. Spermatogonie se poté mitoticky (nepřímo) dělí na jednu 
inaktivní rezervní buňku a jednu aktivní spermatogonii. Ve druhé fázi se dělí aktivní 
spermatogonie meiózou (zračím dělením -  to znamená, že počet chromozomů se dělí na 
polovinu) na dva primární spermatocyty a z nich vznikají dva sekundární spermatocyty. 
Spermatidy dozrávají, aniž by se dále dělily, na spermatozoa neboli spermie. Spermato- 
geneze trvá 70 dní. Dozrávání spermií se uskutečňuje v nadvarleti (během 5 — 12 dnů). 
Je řízeno hormonem testosteronem a falikulostimulačním hormonem (FSH) z hypofý/.y. 
Spermie se skladují částečně v nadvarleti, ale z větší Části ve vas deferens (chámovodu) 
a v ampule. Varle je i s nadvarletem uloženo ve fibromuskulárním vaku — šourku. Aby 
spermatogeneze dobře probíhala, musí být teplota v šourku (skrotu) nižší než teplota těla 
(o 2 °C).

Spermie se spermatickou tekutinou vytvářejí ejakulát. Spermatická tekutina pochází 
/  prostaty, ze semenných váčků a vas deferens. Při ejakulaci se ejakulát z jednotlivých 
částí pohlavních orgánů mísí ve žlázách uretrálních (žlázách močové trubice) a je dopt á 
vován mimo organizmus. Množství ejakulátu se pohybuje mezi 2 -6  ml, jeho pH v rozmezí 
7.3 -7,8 (lehce alkalické) a obsahuje 40 až 250 milionů spermií v 1 ml. Vlivem civilizač
ních faktorů (pravděpodobně přílišným přívodem chemických látek) se snižuje mužská 
potence. Příčinou je pravděpodobně tvorba menšího množství ejakulátu, který obsahuje 
menší množství spermií. Spermie mohou mít sníženou pohyblivost a někdy bývají defor
mované. Zatímco dříve převažovala pouze ženská neplodnost, dnes je poměr mužské 
a ženské neplodnosti zhruba 40 ku 60 %.

Mužské pohlavní hormony
Mužské pohlavní hormony se nazývají androgeny a jejich hlavním představitelem jc 

te.stosteron, Je to steroidní hormon, produkovaný především intersticiálními l.cvdigovvmi
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spermátogonte WWĚĚĚk
i

spermatocyty I

spermatocyty U— ^

m m

spermatidy

Spermie

" s .  j  středová část hlava
[_ /  buněčná

membrána

jádro
galea 
capítis 
(sÍKmam)

centriol 
mitochondriální pochva 

axiální vlákno 
jibrily v pochvě bičíku

Obr. IS.l Různá vývojová stadia spermie (spermatocyíu)

buňkami varlete, které pocházejí z mezenchymu (středního zárodečného listu). Androgeny 
vznikají také v nadledvinách, v jejich vnitřní vrstvě (zona reticularis). U mužů je 
v nadledvinách produkována 1/3 androgenů, 2/3 jsou produkovány ve varlatech. V nadledvi- 
nách není přímo produkován testosteron, ale dehydroepiandrosteron — DHEA. Nadledviny 
jsou hlavním zdrojem androgenů u ženy, testosteron však u nich vzniká také v ovariu.
V krvi kolují androgeny vázané na globulin (sexuální hormony vážící globulin) -  SHBG.

2N
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Obr. 18.2 Vývojová křivka sekrece testosteronu u muie

Testosteron má účinek na mužské pohlavní žlázy (embryonální vývoj a růst určuje 
vývoj mužského fenotypu), zodpovídá za sekundární pohlavní znaky muže a má také 
vliv na mužské pohlavní chování. Kromě těchto účinků má testosteron také účinky ana- 
bolické (zvyšuje biosyntézu bílkovin -  proteosyntézu). Stimulací tvorby bílkovin zesi
luje tvorbu kostí a stimuluje růst svalové tkáně. Je používán v medicíně jako anabolikiwi, 
zejména u lidí s atrofií svalů a u starých lidí. Testosteron bývá ještě stále zneužíván jako 
sportovní doping.

Řízení sekrece androgenů: Luteinizační hormon—LH, který je produkován předním 
lalokem hypofýzy, stimuluje Leydigovy buňky řídí produkci androgenů vůbec a zejména 
testosteronu. Je řízen LH uvolňujícím hormonem — GnRHz hýpotalamu. Ten se uvolňuje 
každé dvě až čtyři hodiny a mění hladinu testosteronu v krvi.

S ekundárn í m užské pohlavní znaky
Sekundární pohlavní znaky se začínají vytvářet v pubertě, kdy se zvyšuje sekrece pohltiv 

nich hormonů. Mužská puberta začíná mezi I I .  -  13. rokem. V této době se zvyšuje 
hladina FSH «- folikulosíimulačního hormonu a  L H —luteinimčního hormonu. FS! I sti
muluje Sertoliho buňky atím  spermatogenezk zatímco LH produkci androgenů a zejména 
testosteronu. V této době nastává fyzická a psychická maskulinizace způsobená androgeny. 
Nastupuje rychlý růst do délky, ukončuje se osifikace epijyz a vznikají sekundární pohlavní 
znaky muže:
- Ochlupení -  mužské ochlupení v genitálni oblasti může sahat až k pupku, není rovné

jako u ženy.
Růst vousů.
11 lubší hlas -  v pubertě probíhá mutace — mění se tvar dýchacích cest, mění se napětí
hlasivek a dozrává celý fonační aparát.
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Rozdílná stavba kostry -  mužská kostra je širší v ramenou a užší v pánvi.
Rozdílná distribuce svalové hmoty a tuku.

M echanizm us erekce a ejakulace
Erekce patří mezi mužské genitální reflexy při kohabitaci (koitu -  souloži). Erekce 

neboli ztopoření se uskutečňuje nárazovitým plněním venózních sinů v kavernóz- 
ních tělískách penisu (corpora cavernosapenis). Dilatují přívodné tepénky (arterioly), 
řízené parasympatikem. Emise ejakulátu je  uskutečněna kontrakcemi vnitřní uretry, 
které jsou vyvolány sympatikem. Ejakulát se dostává do močové trubice z nadvarlete, 
/  ductus deferens, z prostaty a ze semenných váčků. Ejakulace je vyvolána tonicko- 
-klonickými kontrakcemi svalů pánevního dna, které vypuzují ejakulát z vnitřní části 
močové trubice.

Podstatou pocitů při orgazmu jsou v centrálním nervovém systému informace 
vycházející ze stahů svalstva pánevního dna. Sexuální reaktivní cyklus můžeme 
rozdělit na fázi vzrušení, fázi plató, fázi orgazmu a fázi involuce. Po ejakulaci 
nastupuje fáze involuce, kdy erekce není možná. Odpovídá absolutní refrakterní 
fázi, která trvá od několika desítek minut až po několik hodin. Absolutní refrakterní fáze 
je pouze u muže, u ženy ne, a proto může mít žena i několik bezprostředně násle
dujících orgazmu.

Obr. IH..1 Křivky orgazntu a refrakternífáze u muže (liorni část obrázku) a u ženy (dolní část obrázku)
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18.2 Ženský pohlavní systém

Ženský pohlavní systém je tvořen zevním a vnitřním genitálem. Zevní gcnitál sc o/na 
čuje vulva, vnitřním genitálem jsou vajecníky, vejcovody, děloha a pochva. NejilíiWi 
tější orgány potřebné pro reprodukci jsou tak uloženy uvnitř těla ženy.

Vaječník je párový orgán. Je to místo, v němž ještě intrauterinně proběhlo zračí dělení 
(meiózá) a vznikly ženské zárodečné buňky -  vajíčka. Ta jsou uložena v korové vrstvě ovaria 
ve váčcích — folikulech. Buňky folikulů mají schopnost produkovat ženské pohlavní hormony : 
estrogeny (estradiol, estriol, estron), progesteron a v malém množství i androgeny.

18.2.1 Ž enské  p o h la v n í h o rm o n y  

Estrogeny
Tvoří se: v theca interna Graqfovafolikitlu. ve žlutém tělísku, v placentě, v nadledvinách, 

u mužů ve varlatech a mohou vzniknout i aromatizací androgenů v játrech a v tukové tkáni.
Hlavními představiteli jsou estradiol, estron, estriol (ten vzniká degradací estradiolu). 

Jsou ze dvou třetin vázány na bílkoviny plazmy, především na albumin; dále se vážou na 
SHBG — globuliny vážící pohlavní hormony (sex hormons binding globulins). Hormony 
se inaktivují v játrech detoxikací nebo se metabolizují vazbou na glukuronidy a na sulfáty. 
Z 50 % se vylučují močí a z 50 % stolicí.

Obr 18.4 Steroidnípohlavní hormony mužské (testosleron a androstendion) a ženské (estriol, estrti- 
iliol, estron a progesteron)

Fyziologické účinky estrogenů
1. Působí na vývoj sekundárních pohlavních znaků, především na růst dělohy, pochvy, 

vulvy a prsou, způsobují i ženský typ ochlupení a typicky ženské rozložení tuku 
(v oblasti prsou, ledvin a boků).

2. Zvyšují dráždivost děložního svalstva a motilitu vejcovodů.
3. Navozují proliferační fázi menstruačního cyklu.
■I. Podporují růst mlékovodů.
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5. Vyvolávají rohovatění epitelu ve vagíně a spolu s kyselým pH brání infekci, ale 
zároveň i průchodu spermií do dělohy,

6. Mají vliv na syntézu a ukládání tuku na predilekčních místech u ženy—na bocích a na 
prsou.

7. Snižují hladinu cholesterolu a p-lipoproteinů v plazmě; tak lze vysvětlit antisklerotícký 
účinek estrogenů (proto mají pravděpodobní ženy ve fertilním období nižší výskyt 
kardiovaskulárních chorob).

8. Snižují metabolickou toleranci glukózy.
9. Zvyšují retenci vody a solí (zřejmč příčina premenšttuální lenze).

10. Mají anabolický účinek, ale nesrovnatelně menší než testosteron,
11. Podporují funkci osteoblastů, a tím působí v pubertě zrychlení růstu a pak uzavírání 

epifyzámích štěrbin.
12. Zvyšují tonus parasympatiku.
13. Zvyšují tvorbu řeromonu kopulinu ve vagíně, a tím se podílejí na stimulaci 

sexuální aktivity.
14. Mají podstatný vliv na utváření ženského chování.

Estrogeny mohou působit jen tehdy, když mají v cílových orgánech odpovídající mmptory. 
Receptory jsou uloženy v cytoplazmě buněk především v ovariu, děloze, pochvě, prsou, 
hypofýze, hypotalamu, mozku, ledvinách, tukové tkáni a v játrech,

Estrogeny jsou řízeny hypofyzámím hormonem FSH (folikulostimulaémm hormonem), 
regulovaným z hypotalamu hormonem, který se nazývá GnRH a je vyplavován v pulzech. 
Na rozdíl od mužského pulzativního vyplavování hormon GnRH závisí na menstruačním 
cyklu, pulzy se objevují v první fázi každých devadesát minut.

P rogesteron

Progesteron je gestagen, derivát cholesterolu. Vzniká v corpus luteum memtruationis 
i graviditatis, dále v placentě, nadledvinách a ve varleti. V krevní plazmě se váže na 
transkortin, což je bílkovina vážící kortizol, a samozřejmě také na albumin. Hladina 
progesteronu se zvyšuje ve druhé fázi menstruačního cyklu a v těhotenství.

Fyziologické účinky progesteronu
1. Působí v sekreční fázi cyklu přípravou endometria k nidaei vajíčka.
2. Má vliv na zahuštění hlenu v eervix a naarborizační působení estrogenů.
3. Snižuje tvorbu feromonu kopulinu ve vagíně,
4. Snižuje citlivost myometria k oxylociím. Zabraňuje stažlivosti myometria-proto jedna 

z příčin spuštění porodu spočívá v poklesu hladiny progesteronu.
5. Působí růst alveolů a lobulú v prsní žláze,
6. Působí antiestrogenně, to znamená, že snižuje citlivost eslradiolového receptoru 

v cílových tkáních. Zúčastňuje se na přeměně účinnějšího estradiolu na méně 
účinný estron tím, že zvyšuje aktivitu estradioldehydrogenázy ve tkáních.

7. Působí antiandrogenně -  tlumí přeměnu testosteronu na účinný dihydrotestn- 
steron.

8. Zvyšuje teplotu v sekreční fázi menstruačního cyklu o 0,5 °C.
9. Zvyšuje vylučování sodíku (Na1) a chloru (Cl ) v moči.

10. Stimuluje respiraci.
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Relaxin

Relaxin je secemován v corpus luteum graviditatis a v placentě. Způsobuje relaxaci 
vaziva pánve a symfýzy, a tím usnadňuje porod. Tvoří jej skupina hormonů.

18.2.2 Menstruační cyklus
Hladiny ženských pohlavních hormonů podléhají od puberty cyklickým změnám 

během menstruačního cyklu, který u primátů a u člověka představuje 28 dní. V první 
polovině cyklu se uplatňují estrogeny, v druhé progesteron. První den krvácení (trvá 
průměrně 3 —5 dní) je prvním dnem menstruačního cyklu. V polovině cyklu nastává 
ovulace, kdy praskne Graafův folikul a uvolňuje se vajíčko z vaječníku. Je to způ
sobeno náhle zvýšenou sekrecí luteinizačního hormonu hypofýzy. Cyklické změny 
během menstruačního cyklu jsou patrné hlavně ve třech orgánech: ve vaječnícich. 
v děloze a v pochvě.

Při ovulaci folikul praskne a vzniká corpus hemorhagicum. Pokud nedojde k oplozeni, 
corpus hemorhagicum se přeměňuje na corpus luteum — žluté tělísko, které obsahuje 
hodně tuku, a 24. den se vytvoří corpus albicans, což je vlastně vazivová jizva. Při oplod- 
nění vzniká corpus luteum graviditatis (gravidarum) a menstruační cyklus se zastavuje, 
protože se mění produkce hormonů.

Děložní cyklus začíná fází m enstruační. Po ní následuje fáze pro liferační, kdv 
proliferuje děložní sliznice -  od 5. do 14. dne cyklu. Po ovulaci nastupuje sekreěnl 
fáze, při níž se zkypřuje děložní sliznice vlivem progesteronu a zvětšují se dčlo/m 
žlázky - j e  to příprava k nidaci vajíčka. Když nedojde k instalaci vajíčka, spirálni 
arterie se stahují (vazokonstrikce a ischémie). Ischemická nekróza vyvolá mestruačni 
krvácení.

Menstruační krev obsahuje nekrotickou sliznici. Nesráží se, protože v nekrotické tkáni 
jsou aktivátory plazminogenu, které urychlují tvorbu plazminu a fibrinolýzu. Ncjvětšt 
krvácení je většinou první den. Za celou dobu menstruace se ztrácí 30 -  60 ml arteriálnf 
krve, jestliže se ztrácí více, může jít o hypermenoreu (60 -  80 ml); menoragie znamená 
prodloužené krvácení na 7 —8 dní, metroragie je krvácení z dělohy.

V děložním krčku se mění během menstruačního cyklu vazkost hlenu a větveni 
(arborizace) cév. Estrogeny snižují viskozitu hlenu a mají arborizační účinek, pro
gesteron způsobuje zahuštění hlenu a brání arborizaci. Na vazkosti hlenu závisi 
schopnost průniku spermie do dělohy. Změn v děložním krčku se využívá při din 
gnostice ovulačních a anovulačních cyklů, kdy se sledují cytologické změny. I strogenv 
zvyšují rohovatění epitelu, zatímco progesteron způsobuje proliferaci epitelu a sekret i 
hlenové vrstvy.

Během menstruačního cyklu se mění i bazální teplota (teplota měřená \ pot lni' nelni 
v rektu). Ve druhé fázi (po ovulaci) se zvyšuje o 0,5 °C vlivem progesteronu. N.i /nu' 
nách bazální teploty je založena teorie takzvaných neplodných dnů podle ( tyím ,t kn.m 
seho, která je ovšem nespolehlivá.

Za života ženy se vytvoří až 500 Graafových folikulů, to znamená uvolněni 500 \,i|t 
cek. V jednom cyklu se zpravidla uvolňuje jedno vajíčko. Vajíčka stárnou během životu, 
proto u starších žen je větší riziko genetických komplikaci, ale také s e  rod i větší počet 
geniálních dětí.
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Obr. 18.6 Hypotalamohypofyzární řízení pohlavních hormonů u muže (vlevo) a u ženy (vpravo). 
Hypotalamický GnRH aktivuje adenohypoffizu. Z ní se uvolňuje FSHa LH, Tyto dva pohlavní hormony 
uvolňuji androgeny ve varlatech a estrogeny a progesteron ve vaječnících. Pohlavní hormony hrziH 
negativní zpětnou vazbou uvolňování hypotctlamických a hypojyzárních hormonů.

V životě ženy probíhá několik výrazných cyklických změn. V období puberty nastává 
pohlavní dozrávání. U dívek je to mezi 9.— 11. rokem. Dozrávají první folikuly, vyplavuji 
se folikulostimulační (FSH) a luteinizační (LH) hormony, na základě pulzativního vypla 
vování GnRH. Folikulámí buňky produkují estrogeny, hlavně estradiol. Zpočátku jsou anovu 
lační cykly, to znamená, že vajíčko neopouští vaječník, a proto první menstruační krváceni 
jsou vlastně krvácení z poklesu hladin estrogenu. Později nastávají již pravidelné ov ul.uni 
cykly, zároveň s vývinem sekundárních pohlavních znaků (růst prsou, charakter Miského 
ochlupení a distribuce tuku). Vše má vliv i na psychiku (psychická feminizace),

Po pubertě následuje fáze fertilníhú období, během něhož žena plni op základní 
biologickou funkci, tj. funkci matky.

Po ukončení fertilního období nastává klimakterium, v našich zeměpisnú h pásmech itte/i 
45. -  55. rokem. Klimakterium má dvě fáze. Fázi hypercstrogenni, ke konci cyklické sekrece 
estrogenů se jejich množství zvyšuje a nastane značné krváceni Poté se produkce estrogenu 
zastavuje a nastává fáze hypoestrogenní. Ovšem endokrinní funkce h\ potalamu a hv po Iv zy 
zůstává, takže hladinafolikulostimulačního hormonu (l-SJ 1) \ km narůstá; to způsobuje kli 
makterické potíže cirkulační, termoregulační apod. Tím, fc chy h( estrogeny, které i přes s\ új 
menší podíl mají vliv na metabolizmus bílkovin, vzniká <>\ti'<>/»>r<i:<i neboli (xlbourrtváni 
kostní tkáně a další metabolické poruchy, zejména vápníkového metnlxtli/imi.
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18.2.3 Fyziologie těhotenství a porodu 

O plození

Vznikjedince začíná spojením dvou pohlavních buněk-zralé ženské pohlavní buňky (vajíčka) 
a zralé spermie. Oplození se uskutečňuje pohlavním spojením muže aženy. Při souloži dochází 
ti muže k výronu semene — ejakulaci. Spermie se pohybují přímočaře vlnovilým pohybem 
bičíku a rychlostí 1 cm za minutu se z pochvy přesouvají do kanálu dčložního hrdla.

I)čložní dutina je vystlána řasinkovým epitelem a míhání řasinek usměrňuje pohyb sper
mií. Z dutiny děložní vniknou spermie do vejcovodu a kjeho zevnímu ústí dorazí za hodinu 
po pohlavním styku. Došlo-li u ženy k ovulaci, je  zralá vaječná buňka vyplavena a zachycena 
třásněmi-fimbriemi -  vejcovodu, který se v době ovulace rytmicky stahuje. V dutině vejco
vodu se setká vajíčko se spermiemi. Spermie produkují enzym hyaluronidázu a další látky, 
které umožní, aby pouze jedna z nich pronikla povrchovou membránou vajíčka do jeho nitra. 
Splynutím hlavičky spermie s jádrem vajíčka vzniká buňka nového jedince. Vajíčko má 
poměrně krátkou životnost (1 2 -  20 hodin). Již několik hodin po prasknutí Graafovafolikulu 
se mocnost jeho oplodnění snižuje. Životnost spermie je delší (24 - 4 8  hodin).

Okamžikem spojení spermie a vajíčka je  určeno pohlaví jedince, které je závislé na 
složení pohlavních chromozomů. Při oplození se redukují chromozomy obou pohlav
ních buněk na polovinu, což je umožněno redukčním dělením zárodečných buněk. Vajíčko 
je nositelem pohlavního chromozomu X a zralá spermie chromozomu X nebo Y; příslušný 
chromozom obsažený v mužské zárodečné buňce určuje pohlaví nového jedince — spo
jeni XX určuje pohlaví ženské, spojení XY pohlaví mužské.

Oplozením vajíčka vzniká zygota a počíná rýhování vajíčka. Pohlavní buňky se dělí 
vždy v rovinách na sebe kolmých a tvoří se útvar podobný malině (morula), který se
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skládá ze 16 buněk. Rytmické stahy vejcovodu a míhání řasinek v jeho dutině transpor
tují vajíčko do dutiny děložní. Po celou dobu transportu vajíčko neroste, ač jeho buněk 
přibývá díky žloutku, jím ž je zárodek v tomto období vyživován. Cesta vejcovodem t rva 
5 — 6 dní.

Děložní sliznice je připravena na příjem vajíčka tím, že je zkypřelá a překrvená. Vajíčko 
se dostává do dutiny děložní za týden ve stadiu, jemuž říkáme blastula. V této fázi má 
blastula buňky povrchové (trofoblast) a buňky vnitřní (embryonální terčík). Děložní sliznice 
se setká s trofoblastem a vytváří se „padavá“ blána (decidua, 1?. -  18. den po ovulaci).

P lacenta
Trofoblast, na kterém se začínají tvořit výběžky, je základem placenty. Placenta má 

různý tvar, nejčasněji kruhu nebo elipsy. Je široká 15 -  20 cm, váží 1/2 kg. tj. 1/6 hmotnost i 
plodu. Skládá se z části mateřské a části plodové (fetální).

1 rtí*r pupečník 

Obr. I8.8 Placenta a vztah plodu a placenty

•entární septum

extraembryonůlní
celom

mateřské

stratum
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Placenta má tři důležité funkce:
1. Funkce výživová. Placentou se přivádí do plodu kyslík, důležité ionty, vitaminy 

a živiny. Dokonce se v ní vytvářejí některé látky důležité pro metabolizmus cukru 
a tuků (glykogen). Placentou se také odvádějí odpadní látky, a to především oxid 
uhličitý, močovina a kyselina močová.

2. Funkce ochranná. Placenta jako bariéra chrání plod před škodlivými látkami.
3. Funkce vnitřně sekretorická. Již od druhého měsíce produkuje placenta progeste- 

ron a estrogeny a jejich sekrece stoupá až do porodu. Již od 9. dne těhotenství produ
kuje placenta choriový gonadotropin (hCG)\ vrchol jeho produkce je  v 8. — 12. týdnu. 
Na průkazu choriongonadotropinu jsou založeny biologické i imunologické těhoten
ské testy, které lze provádět již od 14. dne po početí. Dalšími hormony placenty jsou 
choriový tyreotropin a lidský choriový somatotropin neboli placentámí laktogen, který 
je jakýmsi růstovým hormonem plodu. Ke konci těhotenství se zvyšuje aktivita gluko- 
kortikoidů nadledvin. Tyto glukokortikoidy tlumí sekreci progesteronu. Proto při sní
žené funkci nadledvin se plod přenáší, zatímco při zvýšené funkci nadledvin je  porod 
předčasný. Pokles hladiny estrogenu v těhotenství je důležitým ukazatelem nebezpečí 
odumření plodu.

Obr. W.9 Tvorba hormonů u plodu, v placentě a u matky

Stěnou klků je oddělena m ateřská krev od krve plodu (obr. 18.8). Je od sebe oddě
lený dvojí krevní oběh, a to fetální -  v cévkách klků, a mateřský -  v intervilózních pro
storech. V placentě se tak přímo nesetkává krev matky a plodu, protože jsou od sebe 
odděleny placentární bariérou. Její šířka je na začátku těhotenství 0,025 mm, na konci 
pak 0,002 mm. Tím je  umožněn přenos kyslíku a výživných látek z krve matky do krve 
plodu. Celkový povrch klků v placentě dosahuje hodnoty 7 m2. Krev se dostává do pla
centy p upeču Ha'in (funiculus umbilicalis), vytvářejícím se ve 2. měsíci těhotenství.
V pupečníku jsou dvč tepny, které vedou odkysličenou krev od plodu do placenty, a jedna 
Jlla, jež vede okysličenou krev /  placenty do plodu. Je to tedy obrácené než uobčhu

4
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v dospělosti. Pupečník je dostatečně dlouhý, takže plod se může volně pohybovat. Je 
uložen v plodové vodě, obsažené v dutině vytvořené dvěma blanami -  vnitřním anmieni 
a zevním choriem (obr. 18.8).

Plodová voda vzniká sekrecí epitelu amnia a sekrecí ledvin plodu. Její objem činí 
celkem 750 -  1 000 ml. Plod se v ní může nejen volně pohybovat, ale je  jí také bezpečně 
chráněn. Plod vodu polyká a jeho ledviny ji zase vylučují zpět.

Vývoj em brya a fétu
Těhotenství trvá 10 lunárních měsíců, tedy 40 týdnů či 280 dnů. Při něm se em bryo 

postupně vyvíjí a roste, v 28 týdnech váží přibližně 1 000 -  1 200 g a měří 35 cm.
V této době má v podstatě vyvinuty všechny orgány a v případě předčasného ukon
čení těhotenství je  již  plod životaschopný. Slovo plod -  fétus užíváme od 6. týdne 
vývoje.

Do 7. týdne embryonálního života je vývoj u mužského i ženského pohlaví stejný. 
Zásadní zvrat nastává v 7. týdnu embryonálního vývoje, kdy u genotypových mu/u 
působí antigen HY, umístěný na krátkém rameni X-chromozomů. Vzniknou varlata -  tes- 
tes, která prostřednictvím Leydigových buněk produkují androgeny. Úženy se v 7. týdnu 
vyvíjejí vaječníky, které produkují ženské pohlavní hormony.

Pohlaví jedince můžeme určit už velmi záhy prenatální diagnostikou -  ta spočívá ve 
vyšetření choriových klků, plodové vody — a eventuálně již od 8. týdne amnioceiiičzon. 
Při ní zavádíme vyšetřovací sondu do amniové dutiny a odebíráme příslušné vzorky. 
Vyšetří se tzv. karyotyp, což je složení všech chromozomů pohlavních i somatických. 
Vyšetřuje se i počet, tvar a případně abnormality chromozomů.

P rvn í pohyby plodu cítí těhotná žena mezi 18. — 20. týdnem těhotenství (je to 
důležité pro odhad termínu porodu), ozvy srdce ploduje možno moderními ultra/, vil
kovými přístroji prokázat již  v raných stadiích těhotenství. Plod se v děloze ukládá 
do nejvýhodnější polohy tak, aby zaujímal co nejmenší prostor, bradičku má přilože
nou k hrudníku a končetiny přitaženy k bříšku. Jak již  bylo uvedeno, je  obklopen 
plodovou vodou, která umožňuje jednak jeho pohyblivost, ale také jej chrání před 
bolestivým vnímáním prudkých pohybů. Děloha se přizpůsobuje rostoucímu plodu 
tím, že se sama zvětšuje.

Porod
Nepoměr velikosti plodu s velikostí dělohy je faktorem, který působí komplexně při 

vyvolání porodu. Ovšem bezprostředním impulzem k porodu jsou hormonální změny. 
Klesá progesteron, zvýší se produkce eslrogenů, které zvýší citlivost na oxytocin a ten 
vyvolá děložní stahy (viz obr. 18.10). Jimi začíná vlastní porod. Děložní stahy jsou neovlív 
nitelné vůlí, opakují se v určitých a stále se zkracujících intervalech se stupňující se 
intenzitou a délkou trvání. Účinkem dčložních stahů neboli kontrakcí se otevírají porodní 
cesty a plod je vypuzován směrem do malé pánve; z dělohy postupuje pochvou a z matčina 
lůna ven. Podvázáním a přestřižením pupečníku je  definitivně přerušeno spojení plodu 
s matkou a novorozenec se stává samostatným jedincem. Za několik minut po porodu 
plodu se odloučí placenta od děložní stěny, je porozena, cévy v děloze se uzavírají a děloha 
se zavinuje a zmenšuje. Celý porod trvá v průměru u prvorodiček 1 0 -1 2  hodin, u více 
rodiček 6 8 hodin.



Obr. / 8.10 Hladiny hormonů během těhotenství, a to zejména choriongonadotropinu (hCG), pro, 
gesteraaU, estrogenu (estriolu) a relaxinu

Císařský řez (sectio Caesarea) je operační zákrok, při nemž se vybaví plod řezem 
břišní stěnou a dělohou. Dítě se musí vybavit od začátku narkózy do 5 minut, protože by 
jinak hrozilo poškození z nedostatku kyslíku (obr. 18.11). To nastane i při zhoršení sycení 
kyslíkem plodu-v děloze. Metoda kardiotokografie tyto podmínky objektivně zjistí. Zazna
menávají se při ní děložní kontrakce a srdeční frekvence plodu. Při děložních kontrak-
c.ch se vzdy zhoršuje zásobeni plodu kyslíkem a klesá srdeční frekvence Podle charakteru kardiotokografické křivky lze zjistit stuneň , rreKvence. Podle charakteru

” ohrození plodu a indikovat císařský řez.

()br. IS. II \ ybaveníplodu po 
císařském řezu. Foto zapůj
čeno : archivu gynekolo
gicko- po rod n ické kl i n i k\ > 
l LF UK »■ Praze pro/. 
\tl lh  ./ Živným, DrSc.
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K ojení
Novorozenec je sice samostatný tvor se základními životními funkcemi, ale výživu 

stále zajišťuje matka. Nejpřirozenější a nejzdravější výživou pro novorozence je m ateř
ské mléko. Obsahuje výživné látky a ionty v optimálním složení. Umělou výživu totiž 
tvoří přípravky z kravského mléka, mající jiný podíl tuků a iontů. Navíc jsou tyto mléčné 
produkty ředěny vodou, která může oproti mateřskému mléku obsahovat nadměrné množ 
ství solí. Při použití minerální vody, jež obsahuje vyšší množství iontů, mohou reagovat 
cévy novorozence tak, že se v jejich vnitřních vrstvách zvyšuje množství kolagenniho 
vaziva. Kolagen má neblahý a dlouhodobý následek pro cévy a u takto postižených 
jedinců vzniká velmi často hypertenze -zvýšený krevní tlak. Ideální kojení by mělo trvat 
do 6 měsíců života, protože určuje další životní osud dítěte z hlediska zdraví.

Příprava na kojení začínájiž během těhotenství, kdy působí placentámí laktogenní a mamo- 
genní hormony, které zvětšují prsní žlázu a prs a připravují celou tkáň na produkci mléka. Na 
tomto procesu se účastní i další hormony hypofyzy (především růstový hormon).

Při řízení laktace (kojení) se uplatňují některé hormony — především prolaktin, řízený 
z hypotalamu dopaminem (prolaktin-inhibičním faktorem -  PIF). Ten již od 4. dne po 
porodu ovlivňuje sekreci mateřského mléka. V prvních 4 dnech po porodu se totiž pro
dukuje pouze mléku podobná látka (colostrum).

Obr. IN.I2 Hormonální a nervové vlivy ovlivňující kojení, zejména úloha PII '. PRII proláklin 
regulující hormon, PIH -  PII [) rol akt i ii-in h i h i čti í faktor.
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Vedle kojení je pro ideální vývoj jedince nutný optimální přívod informací somestetic- 
kých, zvukových a světelných a v neposlední řadě je nutno zajistit optimální úroveň cito
vých vztahů. Jen z takových jedinců mohou vyrůst lidé klidní, s vysokými intelektuálními 
schopnostmi, zatímco z jedinců deprivovaných jakýmkoliv způsobem mohou vyrůst lidé 
agresivní, intelektuálně méněcenní a citově ochuzení, což u nich vede k závažným zdra
votním i sociálním poruchám, včetně poruch společenského a rodičovského chování.

( hrom ozom ální vady
Určení karyotypů a eventuálně sex-chromatinu {Baarových tělísek-nahromadění chroma- 

tinu v jádře buňky) je důležité pro diagnostiku chromozomálních poruch, které nastanou už 
v embryonálním vývoji. Existuje mnoho variant poruch somatických i pohlavních chromo
zomů. Při posuzování poruch pohlavních chromozomů je třeba si uvědomit, že Y-chro- 
mozom je letální. Neexistuje jedinec, který by měl pouze tento pohlavní chromozom. 
Naproti tomu X-chromozom je mnohem vitálnější. Jedinec s chromozomální formulí XO 
existuje a tato porucha se nazývá Turnérův syndrom. Zena má vnitřní genitál ženský, 
ale jen málo a nedokonale vyvinutý. Nemá sex-chromatin. U dalších poruch je větší 
počet pohlavních chromozomů: u Klinefelterova syndromu (XXY) je jeden X-chromo- 
zom navíc. U těchto mužů je porušena spermatogeneze, kdežto sekrece pohlavních 
hormonů je postižena méně. Více chromozomů má i „supermale“ (nadsamec)-47 chromo- 
/omů a pohlavní chromozomy XYY. Tento jedinec má silně vyvinuté agresivní chování, 
jeho charakteristickým rysem jsou chlupaté uši a často má i zločinecké sklony. Pravý 
hermafrodit—jedinec s pohlavními chromozomy XX, XY, který by měl varlata i vaječníky, 
se u člověka nevyskytuje. Stejně tak se nevyskytuje ani superfemale se 47 chromozomy 
a chromozomy XXX.

Název hermafroditizmus je odvozen zejména boha Herma a bohyně Afrodity, jejichž 
syn měl mužské i ženské tělo zároveň. Pravý hermafroditizmus je však častější u nižších 
živočichů. U vyšších živočichů existuje pouze pseudohermafroditizmus. U člověka 
byl popsán poprvé v 15. století ve Francii. Ženský (femininus) pseudohermafroditizmus 
má chromozomy XX a vyvinutý vaječník. Sekundární pohlavní znaky připomínají mužské 
pohlaví. Mužský (masculinus) pseudohermafroditizmus — jedinec je genetický muž 
s vyvinutými varlaty, která zůstávají v břišní dutině. Sekundární pohlavní znaky se podo
bají ženskému pohlaví.

Zvláštním případem mužského pseudohermafroditizmu je syndrom testikulární femi
nizace. Je to geneticky muž -  XY, který má pohlavní žlázu mužskou -  varle, ale zevní 
pohlavní orgány typicky ženské, včetně normálně vyvinuté pochvy. Nemá však typické 
ochlupení. Jde o „ženy“ vysokého a štíhlého vzrůstu, velmi krásné, které často mají atrak
tivní povolání herečky, fotomodelky. Tento syndrom se projeví až v pubertě, kdy žena 
nezačne menstruovat.



19. Obecná neurofyziologie

C entrální nervový systém je, vedle endokrinního a imunitního systému, hlavním 
regulačním systémem organizmu, Ve svém účinkuje však endokrinnímu a imunitnímu 
nadřazen. Jeho regulační děje jsou rychlejší než regulace humorální a imunitní.

Mezi neurony (základní strukturální a funkční jednotka nervového systému) existuji 
různé typy kontaktů, ale důležité je, že neuron se druhého pouze dotýká -  jeden neuron 
nepřechází v druhý. Toto je podstata tzv. neuronové teorie formulované poprvé španěl
ským neuroanatomem Ramon y Cajalem. Člověk má 15 — 25 miliard neuronů a 300 miliard 
kontaktních ploch “  synapsí. Neurogeneze (tvorba nervových buněk) probíhá u altriciiil- 
ních (nezrale se rodících) živočichů i po narození, na rozdíl od živočichů prekociáhiit li 
(zrale se rodících).

Nervová soustava je tvořena dvěma základními druhy buněk:
1. neurony — strukturální a funkční jednotka,
2. neuroglií -  má převážně podpůrnou a metabolickou funkci.

19.1 Funkční rozdělení neuronu

Zatímco strukturálně je neuron tvořen tělem ajeho výběžky — dendrity a neurity, funkčně 
rozdělujeme neuron na tyto úseky:
- receptivní segment {dendrii) -  přivádí informace do těla (sornd) neuronu, které je 

pro neuron současně i trofickým segmentem;
iniciální segment — je místem vzniku akčního potenciálu;

- vodivý segment (neurit -  axori) -  vede informaci (vzruch) na další neuron: 
transmisivní segment (synapse) — předává informace na velké množství dalších neu
ronů, a to na jeho receptivní, buněčné, axonální segmenty.

Tělo neuronu tvoří membrána podobná jiným buněčným membránám, obsahující 
receptory a iontové kanály. Jádro -  obsahuje deoxyribonukleovou kyselinu (DNA), 
jadérko ribonukleovou kyselinu (RNA). V cytoplazmě neuronu jsou: endoplazimitickc 
retikulum, Nisslova substance a ribozomy uplatňující se při tvorbě bílkovin, mitochondric 
zajišťující buněčný metabolizmus, neurotubuly a neurojilamenta spojené s axopla/ma 
tickým transportem.

Dendrity jsou většinou krátké, bohatě větvené, rozšířené do dendritických trnů. 
Neurit (axori) je dlouhý výběžek obsahující ribozomy, malé množství mitochondrií 

a neurotubuly. Transport látek axonem je různě rychlý a závisí na druhu transportované 
lálky. Nejrychleji se transportují neurotransmitery a nejpomaleji bílkoviny. Obvyklý transport
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látek je anterográdní -  z buněčného těla. Méně častý je transport retrográdní -  do buněč
ného těla; jím se šíří viry a toxiny. Iniciální část axonu je holá, další úsek kryje pouze 
Schwannova pochva (šedá vlákna) nebo také pochva myelinová (bílá vlákna). Myelinová 
pochva se u periferních axonů tvoří ze Schwannových buněk, zatímco u axonů mozku 
z oligodendroglie.

Obr. 19.1 Části neuronu -  morfologické a funkční rozdělení

19.2 Vzruch

Při působení podnětu na vzrušivou tkáň (receptor, nervová buňka, nervové vlákno) 
v/niká vzruch.

Podnět je energie, změna zevního nebo vnitřního prostředí, která působením na vzru
šivou tkáň vybavuje vzruch.

Podráždění je obecný projev dráždivosti, jenžje nezbytným předpokladem pro vznik vzru
chu. Podráždění je místní, většinou se nešíří, a když, tak se ztrátou (s dekrementem) účinku.

Vzruch představuje speciální formu podráždění, která se šíří po nervovém vláknu podle 
zákonu.. v.vv, ucho nic", a to hez dekrementu.



O b e c n á  n l u r o i  y / io i ck • i i

19.2.1 Podmínky účinnosti podnětu
Na podněty zevního nebo vnitřního prostředí odpovídají receptory. Podněty, které 

působí na senzorické receptory dělíme podle: modality (specificity), kvality a kvan
tity.
1. Modalita působení podnětu závisí na tom, který receptor daný podnět vnímá. Kxte- 

roreceptory přijímají podněty ze zevního a interoreceptory z vnitřního prostředí orga
nizmu.
Exteroreceptory dělíme na telereceptory (dálkové)—mezi ně patří zrak, vestibulární 
aparát, sluch; mechanoreceptory — na ně působí přímý kontakt s podnětem (kožní 
somestetické receptory); chemoreceptory -  čich a chuť.
Interoreceptory jsou: chemoreceptory, osmoreceptory, baroreceptory, proprio- 
receptory.

2. Kvalita působení podnětu -  na stejné receptory působí různé kvality podnětu. Např. 
u somestézie: lechtání, šimrání, škrábání, teplo, chlad.

3. Kvantita působení podnětu je určena intenzitou. Např.: tóny různé výšky, intenzita 
tlakových podnětů, koncentrace látek ve vnitřním prostředí.

Účinnost podnětu spočívá v tom, že jej receptory zachytí a organizmus na něj reaguje. 
Proto musí být podnět dostatečně silný, musí působit po určitou dobu a musí nastat dosta 
tečně rychle.
1. Podnět musí být dostatečně silný: nejmenší intenzita podnětu, která vyvolá reakci, 

se označuje jako prahová intenzita. Právě prahová nebo nadprahová intenzita podnět 11 
vyvolává odpověď. Podprahové podněty odpověď nevyvolávají.

2. Podnět musí mít minimální trvání: čím je podnět slabší, tím delší musí mít trváni 
a naopak.

3. Rozdíl mezi výchozím a novým stavem musí nastat dostatečně rychle. Když probíhá 
změna prostředí pomalu, podnět není účinný a reakci nevyvolá. Nastává vplížení 
podnětu. O účinnosti podnětu rozhoduje rychlost změny (pravidlo Du Bois-Reymon 
dovd).

Chronaxie
Vztah mezi intenzitou a trváním podnětu určuje chronaxie, umožňující měřit dráždi 

vost vzrušivých struktur (nervů, svalů, senzorických orgánů).
Prahová intenzita podnětu, která vyvolává odpověď, působí po dobu tzv. užitečného 

času (t), se označuje se jako reobáze (R). Podnět o dvojnásobku reobáze (2R) potřebuje 
k vyvolání odpovědi kratší čas a označuje se jako chronaxie.

Závislost intenzity na trvání podnětu znázorňuje Hoorwegova-Weissova křivka 
(obr. 19.2). Podněty, které jsou podprahové, leží vlevo od ní. Vpravo od křivky leží pod
něty nadprahové. Prahové podněty jsou dány křivkou samou. To platí pro teoreticky 
příklad jednoho nervového nebo svalového vlákna, kdy při prahovém podnětu se vybav í 
vzruch podle zákona „vše, nebo nic“ (další zvyšování intenzity je v tomto případě zbytečné), 
Zvýšení intenzity je však účinné při působení na periferní nerv, kdy podráždí i sousední 
nervová vlákna a původní odpověď zvýší.

Při měření chronaxie se postupuje tak, že se nejprve stanoví reobáze; ta se zdvojnásobí, 
a tak se zjistí chronaxie. Určení chronaxie je běžným klinickým vyšetřením.
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Obr. 19.2 Hoorwegova-Weissova křivka (objetsmění v textu na stn 231}. T—t^iteinyčm. CH-chrcma- 
v/ť, K reobáze.

19.2.2 Projevy vzruchu 
Základní projevy vzruchu jsou elektrické a chemické.
Klektrické projevy. Stejně jako v jiných tkáních i v nervové tkáni existuje v klidu 

potenciální rozdíl mezi jejím vnitřkem a povrchem. Vnitřek je negativní, povrch pozitivní 
potenciálový rozdíl (- 60 až -90 mV) se označuje jako klidový potenciál.
Při působení podnětu vzniká vzruch, který se projeví změnou polarity (vnitřek pozitivní 

a povrch negativní). Obrácená polarizace seoznačuje jako depolarizme a  její maximální 
úroveň přesahuje až do kladných hodnot (+30 až +40 mV). Akční potenciál, který takto 
vzniká, má hodnotu 110 — 120 mV a trvá 1 -  3 ms.

Chem ické projevy. Klidový potenciál vzniká nerovnoměrným rozložením iontů K+, 
Na' a Cl na obou stranách membrány, Vklidu je  membrána mime prostupná pro K+ a Cl- 
na obou stranách membrány a  nepropustná pro Na-1'. Koncentrace K.+ uvnitř je  mnohoná
sobně (30x) vyšší než zevně a naopak koncentrace Na" a Cl je  zevně mnohonásobně 
vv šší. Rozdíl koncentrací vysvětluje klidový potenciál. Selektivní permeabilita musí být 
udržována klidovým metabolizmem nervové buňky nebo nervového vlákna. Aktivní trans
port iontů membránou zabezpečuje sodíko-draslíkova pumpa.

Při působení podnětu a vzniku vzruchu se rychle zvýší permeabilita membrány pro N a1 
(otevírají se rychlé Na' kanály), Nar vniká do buňky, a tím se obrací polarizace membrány 
(vrchol hrotu akčního potenciálu). Pak se Na+ kanály uzavírají. Po přesunu Na+ se zvyšuje 
permeabi I ¡ta pro K1 (otevírají se K+ kanály) a  K+ proudí ven a vyrovnává kolísnutí membrá
nového potenciálu -  nastává repolarizace. Elektrické poměry se vrátí do téměř původního 
stavu, avšak iontové koncentrace se od původního rozložení ještě liší. Počáteční rovno
váha se navozuje aktivitou sodíko-draslíkové pumpy. Polarizace nervového vlákna je po 
proběhnutí vzruchu ještě krátkou dobu sn ížen a - následná depolarizace. Potenciálová 
změna probíhá dále, ale pomaleji a polarizace převýší původní úroveň negativního poten
ciálu následná hyperpolarizace. Tyto změny souvisejí se změnami dráždivosti.
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Obr. 19.3 Klidový a akční potenciál neuronu

mV

Obr. 19.4 Chemické změny při akčním potenciálu

D rážd ivost během  v zruchu

Období od začátku působení podnětu do dosažení depolarizace, kdy vzniká vzruch, jc 
o b d o b í m  latence. Při průchodu vzruchu je nerv nedráždivý -  absolutní refrak to r ní
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fáze. V období relativní refrak tern í fáze je  dráždivost snížena. V období následně depo- 
larizace je vystřídána supernorm ální fází, kdy je dráždivost zvýšeni, V období následné 
hyperpolarizace — subnorm áln í fáze -  je  dráždivost opět snížena,

19.2.3 Vedení vzruchu
Místem vzniku akčního potenciálu je  inieiální segment axonu. Dále se vzruch Síří podle 

zákona „vše, nebo nic“ ; to znamená, že místní podráždění dosáhne hodnoty vzruchově 
aktivity, následně maximální hodnoty -  depolarizace -  a  Síří se po nervovém vláknu bez 
dekrcmentu tak, že mezi aktivní oblastí, kde vzruch vznikl, a  mezi neaktivním úsekem před 
vzruchovou vlnou vznikají elektrické proudy spojené s otevíráním Na' kanálů (před šířící 
se vlnou je  membrána prostupná pouze pro K+), což mění propustnost membrány pouze 
před postupující vlnou. Takto se vede vzruch po nemyelinizovaných vláknech.

Po myelinizovaných vláknech se vzruch šíří skokem -  saltatorně, protože myelinovS 
pochva působí jako izolátor a  výměna iontů nastává pouze v obnažených úsecích na Ranvie- 
rových zářezech,.

Rychlost šíření vzruchu závisí na síle nervových vláken. Čím je  vlákno silnější, tím 
vede vzruch rychleji. Nej rychleji vedou vzruch vlákna A a a nejpomaleji vlákna C. Fyzio
logicky se vzruch šíří od těla neuronu, po vodivém ktransm isivnímu segmentu -  orto- 
drom ní vedení. Šíření opačným směrem, většinou patologické, se nazývá an tid rom ní 
vedení. Jednosměrnost vedení zajišťují synapse.

extraceluláfni 
tekutin£'+ + + JtJh(i:_

membrána

HL

VL

Skali / ¿ l

+ + + + + WMW +m. j *

4; ,-7

v

i ' ' u
T í.r s  + IftíshC-m  velin

šíření vzruchu Mření vzruchu
Obr. 19.5 Šíření vzruchu po nemyelinizovaném (A) a myelinizovaném (B) nervovém vláknu

19.3 Spojení mezi neurony -  synapse

Synapse zajišťují kontakt mezi neurony. Foto spojení se uskutečňuje mezi dvěma neurony, 
/  nichž jeden vytváří presynaptickou a druhý postsynaptickou část synapse; mezi nimi je 
synaptická štěrbina (průměrná šířka 20 nm). Rozšířená presynaptická část axonu obsahuje 
u chemických synapsí synaptické váčky (vezikuly), v nichž se soustřeďuje neurotransm i- 
tcr (přenašeč). Synaptické váčky mají různý tvar a velikost podle druhu transmiteru, který 
obsahují. Část buněčné membrány, kudy prochází transmiter, je ztluštělá (zvýšená denzita) 
a označuje se jako presynaptická membrána, rovněž část membrány kontaktního neuronu 
má větší dcn/.itu a nazýváme ji subsynaptickou m em bránou.

l
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Typy synapsí

1. Jednoduché — chemické!
a) axo-dendritické — kontakt axonu a dendritu (nejčastější),
b) axo-axonální — kontakt axonů dvou neuronů,
c) axo-somatické — spojení axonu a těla neuronu.

2. Jednoduché -  elektrické
Mají velice těsné membránově spojení (synaptícká štěrbinaje široká jen 2 nm), označo 
vané jako nexy (gapjimclion). Přenos podráždění se uskutečňuje konexony, které pře 
vádějí informace z jednoho neuronu na druhý prostřednictvím iontů.

Obr. 19.7 /úkladní typy synapsí: I axo-somatické, 2 axo-dcndritické, .1 axo-uxomdni
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19.3.1 Neuronové receptory a iontové kanály 
Neuron má na povrchu receptory a iontové kanály.
Neuronové receptory jsou útvary bílkovinné povahy, skládající se z několika podjed- 

notek, které procházejí lipoproteinovou částí buněčné membrány a vyčnívají z ní na obě 
strany -  na zevní straně (obvykle aminová skupina—NH2) a dovnitř (karboxylová skupina 

COOH). Toto uspořádání umožňuje transmiterům vazbu na jejich aktivní místo. 
Iontové kanály jsou otvory (póry) v membráně neuronu, které se otevírají dvěma způsoby:

1. přímo — působením iontů (napěťové),
2. nepřímo -  působením transmiterů na receptory v membráně neuronu; tato vazba umožní 

otevření iontového kanálu.

Obr. 19.8 Vztah mezi receptorem a iontovým kanálem -  přímý vliv. Vazba mediátoru na receptor 
zmíní propustnost iontového kanálu.

Podle místa účinku rozeznáváme na neuronech dva typy receptorů:
1. lonotropní receptory -  navázáním transmiterů (ligandu) otevřou iontový kanál přímo.
2. IMctabotropní receptory — navázáním ligandu aktivují řetězec metabolických dějů 

a ten umožní otevření iontového kanálu.

Mezi ionotropní receptory řadíme:
1. acetylcholin-nikotinové a některé glutamátové receptory, které působí na iontové 

kanály prostupné pro Na+ a Ca2+,
2. receptory pro GABAa (y-aminomáselnou kyselinu) a glycin, které působí na kanály 

prostupné pro Cl~.

K metabotropním patří receptory:
1. ncetylcholin-muskarinové,
2. katecholaminergní,
3. některé glutamátové,
4. g a b a „.

Aktivace m ctahotropnícli receptorů
Aktivace metabotropních receptorů začíná aktivací některého proteinu ze sku

piny (í (proteiny vázané s guanozintrifosfátem GTP), který aktivuje primární enzym.



Primární enzym produkuje druhého posla (second messenger), ktorv prunáíl signál na 
další enzym, nebo přímo na regulační protein.

Mezi nejúčinnější molekuly při metabolickém přenosu z G-proteinů patři o n /s  m ixlmylikl 
cykláza. Ta katalyzuje vznik cyklického adenozinmonofosfátu (cAMP), kteiS je iic/ln tm pro 
působeníproteinkinázy A a otevření iontového kanálu. Význam v presynaptiekém, ale hlas ně 
v postsynaptickém přenosu mají Ca2+ ionty. Jeden transmiter může mít několik účinků, a u> 
proto, že působí na různé druhy receptorů (např. acetylcholinové a glutamátové).

Obr. 19.9 Vztah mezi receptorem a iontovým kanálem -  následný vliv. Vazba mediátoru nu receptor 
aktivuje adenylátcyklázu, Adenylátcykláza působí na ATP, vzniká cAMP. Ten aktivuje proteinkinázu. 
která spolu s fósforylací změní prostupnost iontového kanálu.

19.3.2 Elektrické projevy synaptického přenosu

1. Na chemických synapsích
Impulz, který přichází po presynaptiekém axonu, nevybaví v postsynaptickém axonu vzruch 

okamžitě. Nejprve se působením transmiteru depolarizuje jen subsynaptická membrána 
a to nedostačuje k aktivaci celé membrány. Vzniklá potenciálová změna se označuje jako 
excitační postsynaptický potenciál (EPSP). Ten vzniká na větším počtu synaptických 
spojení a jejich sumací (prostorová sumace) vzruchová úroveň stoupá, až vybaví akční 
potenciál. Vzruchová úroveň stoupá také sumací vzruchové aktivity v čase časová 
sumace. Změny, které vznikají při obou druzích sumace, se označují jako faciliíaee. Z po/ 
dění vznikající příchodem vzruchu k presynaptické části synapse, uvolněním transmiteru
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z váčků a ději na postsynaptické membráně se nazývá synaptické zpoždění. Čím větší je 
počet synapsí na nervové dráze v určitém senzorickém systému, tím je  synaptické zpoždění 
včtší a aferentace (příchod vzruchů) z periferie do mozkové kůry delší.

Obr. 19.I0 Excitačnípostsynaptický potenciál (EPSP'). Při stimulaci hernany/mmch aferentních 
vláken registrujeme na synapsi motoneuronu EPSP, jehož amplituda se zvětšuje se stoupající 
intenzitou stimulace.

Obr. 19. II Inhlbični postsynaptický potenciál (IPSP). Při stimulaci antagonistických aferentních vláken 
vzniká v motoneuronu. prostřednictvím vmezeřených interneuronů. IPSP. Jeho amplituda se zvětšuje se 
xlouixiilcí Intenzitou stimulace.
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Kromě excitačních synapsí, jejichž projevem je  EPSP, nacházíme v CNS i inhi- 
biční synapse, jejichž eletrickým projevem je hyperpolarizace a vznik inhibičního 
postsynaptického potenciálu (IPSP). IPSP je  zprostředkován hlavně interneurony 
při reciproční inervaci a na Renshawových buňkách (RB) v míše. Útlum při reci
proční inervaci se vyskytuje na motoneuronech antagonistických svalů. Druhý typ 
inhibičního útlumu je  zprostředkovaný RB, která je  umístěna v eferentní části /a  
motoneuronem. Kolaterála axonu motoneuronu tvoří synapsi s RB. Aktivace RB 
uvolní inhibiční transmiter na jejích eferentních axonech a ten tlumí výchozí moto
neuron.

2. N a elektrických synapsích
Vzruch se na elektrických synapsích přenáší tak, že v postsynaptickém neuronu vzniká 

EPSP elektrickým můstkem s nízkým odporem, a přenos je proto rychlejší. Další příči
nou rychlého přenosu je odpadnutí výlevu transmiterů z váčků.

19.3.3 Změny synaptického přenosu
Účinek neurotransmiterů na synapsích může být změněn:

1. Neuromodulátory -  látky, které mohou mít pozitivní (zvyšují), nebo negativní (sni
žují) vliv na tvorbu nebo uvolnění transmiterů. Jako neuromodulátory působí lokální 
hormony (VIP, somatostatin), z exogenních látek, např. psychofarmaka.

2. Agonisty a antagonist)'. Na receptor se kromě specifického transmiterů vážou i jiné 
látky (ligandy), které se vyznačují afinitou k receptorů. Jsou to: a) agonisté -  mají 
stejný účinek jako specifický transmiter, b) antagonisté —blokují působení specific
kého transmiterů tím, že se vážou na jeho místo.

3. Inverzní agonisté -  jejich působení se projevuje opačným účinkem než působení 
agonistů.

4. Alosterickou m odulací -  buď potlačuje vazbu, nebo schopnost receptorů vázat 
ligand. Oslabení reakce může být způsobeno navázáním modulující látky na některé 
jiné místo receptorů, než je původní místo pro vazbu neurotransmiteru. Příkladem je 
vazba diazepamu na GABA. receptor.

19.3.4 Funkční vlastnosti synapsí
Děje na synapsích jsou charakterizovány:

-  jednosměrností vedení vzruchu,
- synaptickým zdržením,

— sumací a facilitací dějů,
- excitací nebo inhibid,
- únavou.

Zatímco nervové vlákno je téměř neunavitelné, chemická synapse je  unavitelná hlavně 
proto, že po opakovaných podnětech nestačí vytvářet transmiter. Zotavení synapse závisí 
na jejím metabolizmu. Nedostatek kyslíku nebo acidóza snižují dráždivost a zvyšují únavu. 
Alkalóza a hypokapnie dráždivost zvyšují.
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19.4 Funkce neuroglie a extracelulárního prostoru

Intersticiální složkou nervového systému je neuroglie, která zabezpečuje metabolismus 
neuronu, podílí se na homeostáze a vytváří bariéru proti vstupu látek do CNS, Neuroglie 
spolu s mozkomíšním mokem a extracelulámím prostorem tvoří 50 % extraneuronového 
objemu nervstva. Dělíme ji na makroglii a mikroglii.

Makroglii tvoří:
- Astroglie -  zprostředkovává styk mezi neuronem a krevními vlásečnicemi. 

Oligodendroglie — tvoří myelin pro pochvy axonů v mozku.
- Ependymální buňky -  vystýlaji dutiny CNS a společně s cévami tvoří plexus chorioi- 

deugy v němž vzniká mozkomíšní mok.

Mikroglie pomáhá odstraňovat z extracelulárního prostoru K+ a svou fagocytárníschop
ností se uplatňuje při některých chorobách.

leptomeningeální tepna

Obr. 1(). 12 Systém mozkových bariér. Rozhraní: 1 -  krevní kapilára: astrocyt, 2 -  astrocyt: neuron, 
.i astrocyt: ependym.

Kxtrucelulární prostor tvoří 15—25 % extraneuronového objemu centrálního nervo
vého systému. Jeho hlavní funkcí je zajištění stálé koncentrace iontů. Nejvíce jsou na kon
centraci jednotlivých iontů v extracelulámím prostoru závislé děje na synapsích (např. změn) 
koncentrace K' v extracelulámím prostoru mohou změnit polarizaci membrány neuronů).

240
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19.5 Některé zvláštnosti cévního zásobení a metabolizmu mozku

Oba základní typy buněk tvořící nervovou tkáň (neurony i neuroglie) mají intenzívni 
metabolický obrat, jemuž odpovídá i bohaté cévní řečiště. Mozkem proteče 20 % minu
tového objemu srdečního.

Zvláštnosti cévního řečiště mozku jsou: 1. kapilárami protéká stálé množství krve, neboť 
v mozku nejsou arteriovenózní anastomózy; 2. tlak krve v mozku nezávisí na změnách 
systémového tlaku, což je způsobeno uspořádáním oběhu (circulus arteriosus -  Willísí).

19.5.1 Systém mozkových bariér
Látky z krve nepřestupují do nervové tkáně přímo, ale systémem bariér. Rozeznáváme 

tyto druhy mozkových bariér: 1. hematoencefalickou — mezi krví a nervovou tkáni.
2. hematolikvorovou -  mezi krví a mozkomíšním mokem, 3. likvoroencefalickou mc/i 
likvorem a nervovou tkání (její existence je však sporná).

A extracelulární prostor mozku

4ÍS*
bazální kapilára těsně
membrana spojem

endoteliální buňky

B

endoteliální buňky

Obr. 19.13 Hematoencefuhcká (A) u hematolikvorovú (B) buřič v u. [' Iwmutocncť/ulickt1 bariery 
kapilární endotel nemá fenestrace, je  těsně spojen (light junctions). Gliální buňky mají intcn clulánu 
prostory. I ' liemntolik vorové bariéry kapilární endotel má fenestrace. Baňky chorioidálniho plcut jsou 
v pniximálni části těsně spojeny.

241

chorio ídální
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Hcmatoencefalická bariéra 
Strukturálním podkladem je  systém céva -  astrocyt -  neuron. Endotelie mozkových 

kapiiár j sou těsně spojeny, nemajífenestrace, mají velice těsný kontakt s astrocyty. Z těchto 
strukturálních podkladů vyplývají i funkční změny: aktivnější transport ve směru mozek
-  krev, nemožný prostup látek s velkou molekulou.

Transport látek hematoencefalickou bariérou se uskutečňuje: 
prostou difúzi -  např. kyslík, oxid uhličitý, voda, 
aktivním transportem -  např. D-glukóza, laktát, 1-tyrozin.

I lematolikvorová bariéra 
Morfologickým podkladem je plexus chorioideus. Jeho kapiláry jsou více prostupné 

než kapiláry hematoencefalické bariéry, a to i přesto, že mají těsné spojení (tight junction)', 
mají fenestrace a uvnitř endotelu jsou mikrovezikuly. Vyšší permeabilita je důležitá pro 
tvorbu likvoru.

19.5.2 Mozkomíšní mok
Mozkomíšní mok (cerebrospinální likvor) se tvoří z krevní plazmy v plexus chorioideus 

ve III. mozkové komoře a v postranních komorách, a to nepřetržitě v množství 0,5 ml/min, 
720 ml/24 h. Mozkomíšní mok cirkuluje subarachnoidálním a komorovým prostorem.

arachnoidální klky

'plexus
-chorioideus

O hr. IV. H  Schihnu cirkulace miizkomfíního maku
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Resorpce likvoru do venózního systému je  realizována subarachnoidálními klky a závisí 
na jeho tlaku. Rovnováha vstřebávání a tvorby je  při tlaku 1 kPa.

Složení: mozkomíšní mok je čirý, bezbarvý, pH dosahuje hodnoty 7,33, specifická 
hmotnost 1 003 -  1 008, obsahuje malé lymfocyty a monocyty. Ve srovnání s plazmou 
má méně bílkovin, lipidů a Ca2+ a více C l ,  Na+, Mg2+; jeho množství je 150 ml.

Tlak: vleže 0,7 -  1,4 kPa, v sedě je dvakrát vyšší.
Funkce: pro mozkovou tkáň tvoří ochranu, vyrovnává změny jejího objemu, má ne/a- 

stupitelnou úlohu trofickou a distribuční.

19.5.3 Energetický metabolizmus nervstva
Hlavním energetickým substrátem pro činnost nervstva je glukóza, která tvoří 20 % 

její celkové spotřeby v organizmu. Energetický zisk se uskutečňuje převážně oxidaci 
(97 %) a jen v nepatrném množství (3 %) anaerobní glykolýzou. Mozek nemá rezervní 
akumulující mechanizmy pro kyslík. Dodávka kyslíku proto závisí na sycení arteriální 
i venózní krve a udržení jejich plynulého oběhu. Nejvyšší spotřebu kyslíku mají oblasti 
vývojově nejmladší (mozková kůra) a oblasti funkčně zatížené.

Nedostatečné zásobení mozku kyslíkem i glukózou se projeví ztrátou vědomí; při déletrv a 
jícím nedostatečném zásobení krví ireverzibilními změnami na neuronech. Kritické je při 
normální teplotě období 5 minut, protože po době delší než 5 minut dochází ke smrti neuronil. 
Při poklesu glykémie nastává nejprve zmatenost, bezvědomí, křeče a nakonec smrt.

4



20. Fyziologie svalů

Svalová tkáň je složena z buněk, které jsou schopny reagovat na podráždění změnou 
své délky nebo napětí. Slouží k pohybu a udržování polohy organizmu v prostoru, tvoří 
stěny dutých orgánů a umožňuje jejich funkce. V průběhu fylogeneze se vyvinulo několik 
typů svalů: svaly kosterní (příčně pruhované), srdeční (modifikovaný kosterní) a hladké 
svaly. Kosterní svaly tvoří přibližně 40 % tělesné hmotnosti, svaly hladké se srdečním 
přibližně 10 % tělesné hmotnosti.

Základní fyziologickou vlastností svalů je dráždivost a stažlivost (schopnost reagovat 
stahem na podněty elektrické, humorální i mechanické). Základní fyzikální vlastností 
svalů je pružnost a pevnost.

20.1 Příčně pruhované svaly

Příčně pruhované svaly jsou složeny z množství svalových vláken tvořených svalovými 
buňkami válcového tvaru s velkým počtem jader. Svalové vlákno je ohraničeno sarkole- 
mou, membránou stejnou jako u jiných buněk, která má na povrchu plášť tvořený vrst
vou polysacharidů a kolagenních vláken, přecházejících ve šlachu. Sarkolema se místy 
vchlipuje a tvoří transverzální tubuly (T-tubuly), které umožňují rychlejší přenos akč
ního potenciálu dovnitř buněk. Vlastním kontraktilním aparátem buňky jsou myofíb- 
rily, dlouhá vlákna tvořená aktinem amyozinem, jichžje ve svalové buňce velké množství. 
Jedna myofibrila obsahuje asi 1 500 aktinových vláken a 3 000 vláken myozinových. 
Jsou uloženy v sarkoplazmě, buněčné matrix, svým složením odpovídající cytoplazmě 
ostatních buněk.

Aktin a myozin — kontraktilní aparát svalu
Aktinová a myozinová vlákna jsou vysoce polymerizované proteiny, které svým uspo

řádáním způsobují proužkování myofibril. Jsou totiž ve svalovém vlákně uloženy tak, že 
stejné proužky leží vedle sebe, a proto vzniká proužkování svalových vláken viditelné 
v optickém mikroskopu, které dalo kosternímu svalu název příčně pruhovaný sval.

Funkční jednotkou příčně pruhovaného svaluje sarkomera, ohraničená dvěma Z-liniemi. 
Každá Z-linie je součástí dvou vedlejších sarkomer a je tvořena silnou vazivovou pře
pážkou, do níž se ukotvují aktinová vlákna. Rovnoběžně saktinovými vlákny, a tedy 
paralelné s podélnou osou svalové buňky, jsou uložena myozinová vlákna, která přechá
zej í přes střed sarkomery a jsou v něm fixována bílkovinou tvořící jemnou M-linii. Akti
nová a myozinová vlákna se částečně překrývají a vytvářejí tak proužkování typické pro
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příčně pruhovaný sval. V místě, kde se vyskytují jen aktinová vlákna, je zóna stejnorodá 
(izotropní, proto 1-proužek). Uprostřed je předělena Z-linií. Pás, kde se překrývají aktinová 
a myozinová vlákna, je nestejnorodý, anizotropní, proto se tato část nazývá A-proužek.
V miste, kdejsou přítomna pouze vlákna myozinová, mluvíme o H-zóně. H-zóna je sou
částí A-proužku a uprostřed je rozdělena M-linií,

Obr. 21). I PNČni pruhované svaly. Organizm e kosterního svalu.

245



K a p i t o l a  2 0

Myozinové vlákno tvoří myozinové molekuly, které jsou jedna do druhé zapleteny 
jako květiny ve věnečku. Jedno vlákno tvoří více než 200 myozinových molekul.

I llavy odstupující z myozinového vlákna mají ATPázovou aktivitu (jsou schopné ště
pit ATP) a zajišťují energii pro svalový stah.

Aktinové vlákno je  tvořeno komplexem aktinu, tropomyozinu a troponinu. Aktin je 
dvojšroubovice s aktivními místy, krytými dvojšroubovicí tropomyozinu, která se otáčí 
mezi vlákny aktinu. Troponin je  regulační bílkovina spojující aktinové a tropomyozinové 
vlákno a umožňující po navázání Ca2+ iontů aktivaci celého komplexu (viz níže).

t>hr. 20.2 Aktinové vlákno tvořené aktinem a tropomyozinem. Tropomyozin kryje aktivní místa na aktinu. 
Aktin a tropomyozin jsou spojeny troponinovým komplexem, který má tři časti: část A je  vázána na 
uklin. Tse váže na tropomyozin a C je  připraveno pro vazbu Ca2' iontů. Po navázání vápenatých iontů 
ve tropomyozin zanoří mezi vlákna aktinu, odkryje jeho aktivní místa a dovolí hlavám myozinových 
vláken vytvářet můstky.

Surkoplazm atické retikulum

Velice důležitou organelou svalové buňky je sarkoplazmatické retikulum. Je to velmi 
bohaté endoplazmatické retikulum, jehož hlavní funkcí je  skladovat vápenaté ionty, 
nezbytné pro činnost svalu. Čím rychleji je  svalové vlákno schopno reagovat, tím více 
má sarkoplazmatického retikula a tím více také vápenatých iontů.

Stah příčně pruhovaného svalu

Akční potenciál, který se přenese na svalovou buňku, putuje po membráně, depolarizuje 
ji a dostává se vchlípeninami sarkolemy hluboko do vlákna. Způsobuje depolarizaci sar
koplazmatického retikula, které uvolní velké množství iontů vápníku a  vyplaví je  do sarko- 
plazmy. Ionty se přiblíží k troponinu a navážou se na něj. Troponin změní svoji prostorovou 
konfiguraci a umožní tropomyozinu zanořit se mezi vlákna aktinu, a odkrýt tak jeho 
aktivní místa. Po těchto aktivních místech se „natahují“ hlavy myozinu, kloužou po nich 
a vytvářejí spojení neboli můstky mezi aktinem a myozinem. Myozinové vlákno tak ak
tivně přitahuje dvě aktinová vlákna zakotvená do protilehlých Z-proužků, a tím k sobě 
tyto proužky přitahuje. Výsledkem je  zkrácení sarkomery, zkrácení myofibrily, a tím 
i zkrácení svalu čili svalový stah.

Čím více hlav myozinu se spojilo s aktivním místem aktinu, tím větší je  síla kontrakce. 
Cim více se k sobě přiblíží dva vedlejší Z-proužky, tím více se sval zkrátí. Aktinová 
vlákna se však nesmějí překrývat, pak by se síla stahu výrazně snížila.

Sval se může maximálně zkrátit na 50 -- 70 % své klidové délky (je to dáno velikostí 
snrkomcr a přesahováním aktinu) a prodloužit až na 180 % klidové délky.

I
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Obr. 20.3 „Klouzání“ myozinových hlav po aktinovém vlákně umožňuje zasouvání vláken a vede k i- 
kontrakcí svalové buňky.

20.1.1 Typy příčně pruhovaných svalů
Příčně pruhované svaly je  možno makroskopicky rozdělit na dva typy:

1. červené svaly,
2. bílé svaly.

Červené svaly obsahují velké množství myoglobinu (bílkoviny vážící ve svalu kyslík), 
který je  červený, a červená barva dává tomuto svalu jméno. Velké množství mitochondrií 
a bohaté prokrvení je  důkazem, že se tento typ svalu specializuje na aerobní metaboli/- 
mus (metabolizmus probíhající v podmínkách dostatečného přívodu kyslíku, viz kapitola
12. Metabolizmus). Aerobní metabolizmus je  energeticky výhodnější než metabolizmus 
anaerobní, takže červené svaly šetří energii, ale pracují poměrně pomalu, proto se jim
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také říká pomalé svaly. Vyskytují se hlavně tam, kde je třeba spíše udržovat tonus (např. 
sljové svaly).

Bílé svaly mají poměrně málo myoglobinu, jsou relativně méně prokrvené a mají méně 
mitochondril. Mají však velmi bohaté sarkoplazmatické retikulum a velké množství gly- 
kolytických enzymů. Proto u nich převládá hlavně anaerobní metabolizmus a jsou schopné 
velmi rychlých pohybů. Nevýhodou je, že spotřebují velké množství energie a velice 
snadno se unaví.

Většina kosterních svalů v těle je směsí červených a bílých vláken, některé svaly 
však mají výraznou převahu vláken určitého typu: šíjové svaly — červená vlákna, 
okohybné svaly bílá vlákna. Je zajímavé, že zastoupení jednotlivých typů vláken 
například v lýtkovém svaluje dáno geneticky, takže z dobrého skokana nebo sprintera 
(s převahou bílých vláken) není dobrý maratonec (s převahou červených vláken) 
a opačně.

20.1.2 M otorická jednotka příčně pruhovaného svalu
Příčně pruhovaný sval je řízen motorickými nervovými vlákny z předních rohů míš

ních. Jeden motoneuron inervuje několik svalových vláken a vytváří motorickou jed
notku.

Motorická jednotka je soubor svalových snopců, které jsou funkčně závislé na jednom 
motoneuronu. Malá motorická jednotka je tvořena 3 -  8 vlákny. Impulz z motoneuronu 
se rychle převede na celou motorickou jednotku a ta rychle zareaguje stahem. Tento typ 
jednotek je častý u svalů, které mají pracovat rychle a jemně (například okohybné svaly 
nebo drobné svaly ruky). Velké motorické jednotky obsahují 1 500 až 2 000 svalových 
snopců najeden motoneuron. Vyskytují se hlavně tam, kde se jedná především o dlouho
dobé udržování napětí (svalového tonu) k zajištění vzpřímené polohy těla (např. antigra- 
vitační svaly). Většina svalů obsahuje oba typy motorických jednotek, ale podle funkce 
svalu vždy jeden typ převládá.

Motoneurony malých motorických jednotek jsou menší než motoneurony velkých 
jednotek a jsou citlivější ke změnám vnitřního prostředí. Důkazem jsou například 
křeče rukou a nohou (karpopedální spazmy) při snížené hladině vápníku v krvi 
(hypokalcémii).

Stahy různých motorických jednotek mohou probíhat buď postupně, nebo střídavě. 
Při postupném zapojování se nejdříve aktivuje malý motoneuron malé motorické jed
notky. protože je excitabilnější (snadněji se aktivuje). Při přibývání vzruchů se postupně 
zapojují další a větší motorické jednotky (tzv. nábor -  reverberace). Větší jednotky 
mají až padesátkrát větší sílu stahu nežjednotky malé, takže sval s přibývajícími zapo
jenými jednotkami zvyšuje sílu svého stahu (gradace svalové aktivity).

Střídavé zapojování jednotlivých motorických jednotek vede k dlouhodobému udržo
vání tonu (hlavně antigravitačních svalů) bez známek únavy.

Neměli bychom v této souvislosti zapomenout na svalový třes (jeden z mechanizmů 
tvorby tepla v organizmu). V tomto případě se většinou nejprve zvýší svalový tonus, 
ale pokud to nestačí, začnou se střídavě nekoordinovaně stahovat svalové snopce. 
Právě nekoordinovanost zapojování vede k tomu, že se svaly nezkracují, ale vzniká 
svalový třes.

1’ř í ř n ř  p ru h o v a n é  svaly  jsou ř ízen é  vůlí.
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20.2 Hladké svaly

Jednotkou hladkého svalu je vřetenovitá svalová buňka s jedním jádrem. Je prostoupená 
rozptýlenými aktinovými a myozinovými vlákny, takže se netvoří proužkování. Aktinová 
vlákna v buňce hladkého svalu neobsahují troponin a jsou zakotvena do pevných aktino- 
vých tělísek, která nahrazují Z-proužek příčně pruhovaného svalu. Tato tělíska jsou buď 
volně rozptýlena v cytoplazmě, nebojsou spojena se sarkolemou.

Obr. 20.4 Buňka hladkého svalu: uspořádání aklinových a myozínoyých vláken. Aktin je aktinovými 
tělísky fixován v  cytoplazmě nebo v membráně. Zasouvání aktinových a myozinových vláken vede ke 
změně tvaru buňky.

Po aktivaci myozinu (regulační funkci troponinu zde zastává kalmodulin) se myozinové 
hlavy navážou na aktivní místa aktinu, přitahují k sobě aktinová tělíska, a tak uskutečňu j í 
stah buňky. Protože tolik potřebné vápenaté ionty mohou přestupovat do buněk hladkých 
svalů přímo iontovými kanály přes membránu, má hladký sval téměř neznatelné sarko- 
plazmatické retikulum. Je to však také důvod, proč je hladký sval (a také myokard) daleko 
výrazněji závislý na extracelulámí hladině vápníku.

Dva typy hladkého svalu
Vícejednotkový hladký sval je složen z několika na sobě vzájemně nezávislých bunčk, 

které mají každá zvláštní inervaci a které se mohou kontrahovat každá zvlášť. Vícejed- 
notkový hladký sval se vyskytuje hlavně tam, kde je třeba jemný a cílený pohyb (napf. 
musculus ciliaris). Tyto svaly jsou vůlí neovlivnitelné, nemají automacii (schopnost 
pohybu bez nervového podnětu) a řízeny mohou být jen vegetativním (autonomním) 
nervovým systémem.

Utrobní hladký sval je tvořen sty až miliony buněk, které jsou velmi těsně spojeny 
a chovají se jako jeden celek. Říká se jim syncytium. Jsou uloženy hlavně ve stěnách 
dutých orgánů: v děloze, cévách, trávicím ústrojí a v močovém měchýři. Buňky tohoto 
typu svalu k sobě přiléhají tak těsně, že z jedné buňky na druhou přecházejí ionty i akční 
potenciál. Mají schopnost automacie a kromě vegetativního systému mohou být řízeny 
i hormonálně (hlavně adrenalinem a noradrenalinem z dřeně nadledvin), látkovými vlivy 
(např. změnou pil, parciálním tlakem kyslíku) a reflexně (reakcí na mechanické napětí).

Ž á d n ý  ty p  h la d k é h o  sv a lu  n e m ů že  bý t řízen  vulí.
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20.3 Nervosvalový přenos

K tomu, aby se akční potenciál nervového vlákna přenesl na svalové vlákno, je třeba, 
aby existovalo účinné spojení.

Nervosvalový přenos na kosterním svalu
Spojením mezi nervovým vláknem a svalovou buňkou kosterního svaluje modifikovaná 

synapse, zvaná nervosvalová ploténka. Během vývoje ploténky přichází motorické vlákno 
ke svalu, budoucí postsynaptické části, a indukuje změny: vchlípení (invaginaci) mem
brány (tím se zvětší aktivní povrch synapse) a vznik receptorů pro mediátor. V nervové 
části ploténky (presynaptické) se hromadí váčky s mediátorem, které se při průchodu 
akčního potenciálu nervovým vláknem otevřou do synaptické štěrbiny. Mediátor se 
vyplaví a naváže na postsynaptické receptory.

Obr. 20.5 Nervosvatový přenos ihi hladkém u příčně pruhovaném svalit. I e^cliitivin (autonomní) nervoví’ 
vlákno ¡nervující liladkv sval vytváří v jeho blízkosti zduřeni (voríkozity), z nichž se uvolňuji tnediátor\ • do 
pnntoiv kolem buněk. No buňkách jsou receptory, ktere po navázáni mediátoru zprostředkuji svalový stah. 
Na příčně pruhovaném svalu se \ytváři ntodi/ikovanci synapse nervosvalová plotenka. Po uvolněni se 
meihátnr vi/.V na acetylcholininv ntvptory (nikotinového typu) umístěné na postsvnapticke membráně.



V kosterním svaluje mediátorem acetylcholin. Navázání mediátoru na receptor (ace- 
tylcholinový, podtyp nikotinový) způsobí v postsynaptické membráně otevření kanálu 
pro sodné ionty, a vyvolá tak vznik akčního potenciálu svalové buňky. Tento potenciál se 
šíří po celé svalové buňce a T-tubuly je odváděn také k hlubším strukturám, takže cisterny 
sarkoplazmatického retikula jsou aktivovány v podstatě najednou. Po aktivaci sarko- 
plazmatického retikula se do sarkoplazmy vylijí ionty Ca2', které se navážou na troponin, 
a tím umožní kontrakci. Asi po jedné sekundě jsou vápenaté ionty aktivně pumpovány 
zpět do sarkoplazmatického retikula, kde zůstanou uskladněny do příchodu dalšího akčního 
potenciálu.

Acetylcholin se po přenosu impulzu uvolňuje z reeeptoru a odbourává v synaptické 
štěrbině enzymem acetylcholinesterázou. Bez její přítomnosti by bylatato ploténka vyřa
zena z další činnosti a sval by zůstal ve stahu. Při průchodu nového akčního potenciálu 
by se další vylitý acetylcholin neměl kam navázat. Například šípový jed kurare obsazuje 
dlouhodobě acetylcholinový receptor a způsobuje tak ochrnutí všech svalů včetně dýcha
cích, což vede ke smrti. Bojové plyny organofosfáty blokují enzym acetylcholinesterázu; 
vyplavený acetylcholin se nemůže rozložit a ploténka jě vyřazena z provozu. To vede ke 
křečím, až smrti udušením.

Nervosvalový přenos na hladkém svalu
Na hladkých svalech nejsou vytvořeny speciální struktury pro přenos impulzu. Vegeta

tivní (autonomní) vlákna, jež hladké svaly inervují, se v blízkosti hladkých svalových 
buněk mohutně větví a na zakončeních vytvářejí terminální zduření (varikozity), která 
obsahují vezikuly s mediátorem. Receptory pro mediátory jsou přítomny na celé mem
bráně hladkého svalu a při průchodu akčního potenciálu se vyplavený mediátor rozlije 
po celém jeho povrchu. Navázáním mediátoru na receptory vznikne akční potenciál na 
hladkém svalu.

Mediátory vegetativního nervstva, které výhradně inervuje hladké svaly, jsou norachv- 
nalin a acetylcholin. Noradrenalin je mediátorem sympatiku a acetylcholin parasympatiku.

20.4 Projevy činnosti svalstva

Činnost svalů provázejí různé děje, které jsou buď podmínkou svalové práce (napi 
získávání energie, elektrické, strukturní a mechanické změny), nebo následkem prače 
svalů (tepelné změny).

Projevy činnosti svalstva můžeme rozdělit do několika typů: projevy mechanické, elek
trické, strukturální, chemické a tepelné.

20.4.1 P ro jevy  m echanické
Na první pohled zjevný projev činnosti svaluje projev mechanický: zkrácení a posléze 

ochabnutí svalu, tedy stah a relaxace.
Stah může být i/.otonický -  to znamená, že se při něm nemění tonus (napětí) vláken, 

ale jejích délka. Příkladem může být lýtkový sval při chůzi: střídavě se protahuje a zkra
cuje a nemění své napětí.
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Izometrický stah naproti tomu znamená, že se nemění délka vláken, ale jejich napětí. 
Izometricky pracují například všechny antigravitační svaly.

Mechanické projevy činnosti svalu se zaznamenávají myograficky.
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Obr. 20.6 Elektrická a mechanická odpověď vlákna příčně pruhovaného svalu na podnět v čase nula

20.4.2 Projevy elektrické
Membrána každého svalového vlákna je  stejně jako u jiných buněk polarizována 

/  vnitřní strany buňky negativně a na povrchu pozitivně. Takto vzniklý klidový potenciál 
se po stimulaci mění na akční potenciál, který se pak šíří po svalovém vlákně a vyvolává 
kontrakci. Příčinou vzniku akčního potenciálu ve svalovém vlákně jsou  změny 
v propustnosti membrány pro ionty sodíku, draslíku a případně vápníku v závislosti na 
podnětu.

Akční potenciál příčně pruhovaného svalu
Klidový potenciál příčně pruhovaného sva lu je  přibližně -80  až -9 0  mV a akční 

potenciál dosáhne hodnoty kolem +20 až +30 mV; hodnota akčního potenciálu koster
ního sva lu je tedy přibližně 120 mV. Hodnota klidového potenciálu je  dána aktivně 
udržovanou nerovnováhou iontů na membráně. Po příchodu impulzu se otvírají kanály 
pro rychlý vstup Na+ dovnitř buňky, a tím se mění vnitřní elektronegativita na elektropo- 
/ítí vitu (dochází k depolarizaci membrány). Před dosažením vrcholu (peaku — maxi
mální hodnoty) se však pomalu otevírají kanály pro K+, který vystupuje z buněk ven, 
a tím buňce nebezpečnou elektropozitivitu vrací zpět do negativních hodnot (repo- 
larizace).

Akční potenciál kosterního svalu trvá přibližně 10 ms a svým průběhem se velmi 
podobá akčnímu potenciálu nervového vlákna, který je  však kratší (1 až 2 ms).

Akční potenciál hladkého svalu

Hladký sval nemá skutečný klidový potenciál, jeho hodnota neustále mírně kolísá. 
I Idává sc průměrná hodnota kolem -50 m V. Akční potenciál má hodnotu přibližně 60 m V
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a délka jeho trvání je  poměrně značná: několik desítek milisekund až 3 sekundy. Průběh 
může být různý podle typu svalu -  buď s fází plató (vysvětlení viz u akčního potenciálu 
srdečního svalu), nebo bez ní, v závislosti na typu svalu. Fázi plató mají hladké svaly, 
u nichž přetrvává určitý tonus, proto je průběh tohoto akčního potenciálu pomalejší. Pří
kladem je svalovina dělohy a myokard.

Akční potenciál srdečního svalu
Hodnota klidového potenciálu srdečního svaluje kolem -80 až -90 mV, akčního poten

ciálu 120 mV a délka trvání 200 až 300 ms.
Otevřením sodných kanálů dochází k rychlé depolarizaci. Fáze plató je  způsobena ote

vřením kanálů pro vápenaté ionty a průnikem iontů Ca2+ do buňky. Tím se prodlouží fáze 
depolarizace a repolarizace nastane až po úplném otevření kanálů pro K+ (ven). Tvar 
akčního potenciálu je  na různých místech srdeční svaloviny různý, v pracovním myokardu 
je  to však vždy průběh s plató (viz kapitola 10. Fyziologie srdce a krevního oběhu).

Obr. 20.7 Srovnání akčního potenciálu na příčně pruhovaném svalu, srdečním svalu a nervovém 
vlákně. Všimněte si, že nervový akční potenciálje desetkrát kratší než akční potenciál na příčné prulm 
váném svalovém vlákně.

20.4.3 Projevy strukturální
Projevy strukturální spočívají v zasouvání vláken aktinu mezi vlákna myozinu.

20.4.4 Projevy chemické
Aby mohl sval pracovat, potřebuje energii. Všechny chemické změny vedoucí k vyiáiti 

energie svalem jsou zahrnuty do chemických projevů činnosti svalstva.
Bezprostředním zdrojem energie pro sval jsou stejně jako v jiných buňkách mak- 

roergní fosfátové vazby v adenozintrifosfátu -  ATP (viz kapitola 12. Metaboliznuis). 
Zásoba ATP však vystačí pouze na 1 až 2 sekundy činnosti svalu, proto se zpracovává 
i kreatínfosfát, ale jeho zásoba také není příliš velká (na 7 až 8 sekund). Dalším
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možným zdrojem energie je glukóza, vznikající ze svalového glykogenu — z ní může sval 
získávat energii buď aerobně (aerobní glykolýzou — štěpení za přítomnosti kyslíku), 
nebo anaerobně (anaerobní glykolýzou). Vznik ATP v anaerobních podmínkách je
2.5 x rychlejší, ale ze stejného množství glukózy vznikne méně ATP než za podmínek 
aerobních. Nevýhodou anaerobního metabolizmu je  také vznik kyseliny mléčné, která 
se sice odvádí ze svalu a stává se zdrojem energie pro srdce, ale při hromadění způ
sobuje pokles pH krve a svalovou únavu. Dalším zdrojem energie mohou být mastné 
kyseliny a po delším hladovění i aminokyseliny z bílkovin.

20.4.5 Projevy tepelné
Účinnost svalové práce je nízká, přibližně 20 až 25 %, část energie se vždy ztrácí 

v podobě tepla. Teplo, které se vytváří, vzniká v okamžicích, kdy ve svalu probíhá 
nějaký aktivní děj, při němž se spotřebovává energie. Podle toho se teplo dělí na: teplo 
iniciační (vzniká při strukturálních změnách ve svalu) a teplo opožděné neboli zota
vovací (objevuje se při aktivním uvádění svalu do výchozího stavu -  čerpání iontů 
Na', K C a 2+proti koncentračnímu gradientu a při regeneraci ATP). Iniciační teplo se 
ještě dále dělí na:

teplo iniciační aktivační -  vzniká při aktivaci myozinových hlav, 
teplo iniciační kontrakční — vzniká při tvorbě můstků mezi aktinem a myozinem, 
teplo iniciační relaxační -  vzniká po uvolnění myozinových hlav z aktivních míst na 
aktinu.

20.5 Svalová síla

Výsledkem činnosti svaluje svalový stah, jehož charakteristikou je svalová síla. Sva
lová síla je maximální hmotnost, kterou sval udrží v rovnováze proti gravitaci. Měří se 
dynamometry (siloměry) a udává se v [kg/cm2], to znamená v kilogramech zvednuté 
hmotnosti na jeden centimetr čtvereční příčného průřezu svalem. Někdy se udává také 
v Newtonech (N). Zjistilo se, že se usilovným tréninkem nezvětšuje svalová síla, která je 
ti muže i ženy stejná (asi 3 — 4 kg/cm2), ale svalový objem.

20.6 Svalová práce

Svalová práce je definována jako svalová síla působící po určité dráze. Její jednotkou 
je 1 Joule (J).

Práci lze dělit na práci statickou, při níž se mění svalový tonus aktivních vláken, 
nemění se však délka svalu (stah je izometrický), a na práci kinetickou, při které se 
mění délka svalu, ale nemění se svalový tonus (stah je  izotonický). V případě, že 
člověk skáče nebo běží, fungují svaly jako motor a jde o pozitivní kinetickou práci. 
Při chůzi ze schodů však pracují svaly jako brzda a práce je sice kinetická, ale 
negativní.

4
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Obr. 20.8 Práce na kyslíkový dluh. Při práci šR 2Výšt$ 0  spotřeba kyslíku pótřebňého v energetickém 
metabolizmu (viz kapitola 12. Metabolizmus). Pokud jeho dodávka nestačí, je  sval schopen po krátkou 
dobu práce na tzv. kyslíkový dluh. Po ukončení práce je  kyslíkový dluh odbouráván.

20.7 Svalový výkon

Svalový výkon je práce vykonaná za časovou jednotku.

20.8 Svalová únava

Dlouhá a silná nebo opakovaná svalová kontrakce vyvolá svalovou únavu. Stupeň únavy 
odpovídá snížení zásob glykogenu, zvýšené hladině kyseliny mléčné, sníženému pl I ve 
tkáni a změně prokrvení. Svalová únava je signál pro přerušení práce, než dojde k úplnému 
vyčerpání a případně poškození svalu. Tento signál však má značnou rezervu, takže při 
dalším pokračování v práci se sice svalová únava zvyšuje, ale sval se ještě nepoškodí. 
Odolnost proti svalové únavě se dá zvyšovat tréninkem, při němž sval postupně přizpů
sobuje svůj metabolizmus zvýšené zátěži. Dráždění sympatiku může svalovou únavu 
zmenšit a oddálit (Orbeliho fenomén).



21. Fyziologie centrálního nervového systému

Mezi oddíly centrálního nervového systému řadíme: 
páteřní míchu (medulla spinalis), 
prodlouženou míchu (medulla oblongata),

- most (pons Varoli),
- střední mozek (mesencephalon), 

mozeček (cerebellum),
mezimozek (diencephalon): thalamus a hypothalamus, 
bazální ganglia,
Iimbický systém, 
mozkovou kůru (neopallium).

Jednotlivé oddíly CNS jsou vzájemně propojeny vzestupnými a sestupnými drahami 
a tvoří funkční celky (systémy).

21.1 Funkce páteřní míchy

Páteřní mícha je uložena v páteřním kanálu. Vstupy zadních a výstupy předních míš
ních kořenů vytvářejí 8 krčních (cervikálních), 12 hrudních (torakálních), 5 bederních 
(lumbálních) a 5 křížových (sakrálních) segmentů. Na horizontálním řezu míchou vidíme, 
že se skládá z šedé (neuronová těla) a bílé (nervové axony) hmoty.

Šedá hmota vytváří velké zadní a přední a malé postranní rohy míšní. Buňky šedé 
hmoty míšní se dělí do deseti vrstev (laminae), které odpovídají funkčnímu rozdělení. 
Jednotlivé vrstvy, označované podle svého autora jako Rexedovy zóny, jsou uloženy 
tak, že v zadních rozích jsou neurony zóny I -  VI spojeny se senzorickými funkcemi, 
v postranních rozích v zónách VIL jsou jádra nervů zabezpečující autonomní funkce 
a v předních rozích v zónách V II I - IX jsou motoneurony předních rohů míšních, spo
jené s motorickými funkcemi. Zóna X, uložená okolo centrálního kanálu míšního, 
všechny funkce integruje. Přední rohy míšní mají somatotopické uspořádání v rámci 
jednotlivých segmentů s výrazným rozdílem pro projekci jednotlivých svalů a jejich 
skupin.

Bílou hmotu míšní tvoří vzestupné a sestupné dráhy spojující míchu s vyššími oddíly 
centrálního nervového systému.

Funkce páteřní míchy spočívá převážně v její účasti na motorice, kterou uskuteč
ňuje na základě míšních reflexů a zprostředkováním vjemů z celého těla s výjimkou 
hlavy.
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21.1.1 Míšní reflexy
Základem míšních dějů je reflexní okruh, kletý má pět základních oddílů:

1, receptor -  ve svalech, šlachách nebo v kůži,
2. dostředivá vlákna (aíerentní) — senzitivní,
'. centrum  -  v míše (motorická buňka)»
1, odstředivá vlákna (eterentní) -  motorická,
5. efektor -  nervosvalová ploténka a sval.

Mezi efektorem a receptorem existuje zpětná vazha.
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Obr. 21.3 Bisyrtaptický reflexní okruh

Míšní reflexy dělíme na:
1. proprioreceptivní- monosynaptické.
2. exteroreceptivní -  polysynaptické.

K |)roprioreceptivním reflexům patří napínací reflexy, které vznikají:
1. p ř i  stimulaci svalového vřeténka: aktivace reflexního okruhu se uskutečňuje protažením 

svalu; tím se stimulují primární receptory — anul&spimlní 4 fytíckovi ■* ve svalovém 
vřeténku; vzruch se pak vede alerenlními vlákny od receptorú do zadních rohů míšních, 
kde se přepojí na motorické neurony předních rohů míšních; odtud jde eferentní axon 
k motorické ploténce téhož svalu;

2. při stimulaci Golgiho Šachového těliska: nastává aktivace reflexního oblouku růstem 
napětí (protažení svalu bez izometrické kontrakce) a působí útlum motoneuronů téhož svalu.

Proprioreceptivní reflexy mají velice krátkou reakční dobu (25 ms), nepodléhají únavě, 
uplatňuje se u nich sumace, nepodléhají činnosti mozkové kůry (nelze je  vůlí potlačit); 
projevují se jako nekoordinovaný pohyb -  trhnutí. Příkladem jsou reflexy bicipitový 
a tricipitový na horní končetině a patelární a Achillovy šlachy na končetině dolní.

A iemosynaptické reflexy napínací mohou být také vyvolány intrafuzální kontrakcí "/-klič
kou I )čje pak probíhají následovně: podráždění y-motoneuronů v předních rozích míšních 
(z retikulárni formace středního mozku) kontrahuje intrafuzální vlákna svalových vřeté
nek, která se protáhnou, aktivují své receptory (hlavně anulospirální), a tím reflexní 
oblouk. Většinou jsou a i y-motoneurony stimulovány současně (propojení« a y-systému).

receptor íkiiiej

efektor (sval%
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reflexy: ascendentní
propnoreceptivni 1

Obr. 21.5 Nervosvalové vřeténko a y-systém

exteroreceptívni

receptory:
anulospirální
kytičkové -----

vlákna

ascendentní kolaterála___

vlákno

Obr. 21.4 Schematické srovnání různých druhů míšních reflexů

autonomní descendentní kolaterála (d. k.)

orgán
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Kxteroreceptivní reflexy se vyvolají stimulací receptora mimo vlastní motorickou 
ncrvosvalovou jednotku. Patří k nim:
1. reflex flexorový (většinou obranný),
2. reflex extenzorový,

Kxteroreceptivní reflexy mají ve srovnání s proprioreceptivními: delší reakční dobu, 
jsou závislé na mozkové kuře, podléhají únavě, projevují se jako koordinovaný pohyb.

Při pohybu musí být mezi svalovými skupinami souhra, která uskutečňuje koordinovaný 
děj. Když se jedna Svalová skupina kontrahuje (agonista), druhá relaxuje (antagonista). 
Podstatou tohoto děje je útlum při reciproční inervad -  uplatňuje se např. u zkříženého 
cxtenzorového reflexu.

la lb

Obr. 21.6 Princip reciproční (vlevo) a inverzní (vpravo) inervace. M. E. -m . extensor, M. F.-m.flexor.

21.1.2 Přerušení páteřní míchy
Při porušení páteřní míchy celé nebo její části zraněním nebo nádorem nastává míšní šok. 

Při něm se zastaví reflexní činnost, což je způsobeno vyřazením vlivu vyšších částí CNS. 
Trvání míšního šoku závisí na stupni fylogenetického vývoje (u žáby 1 -  3 minuty, u labo
ratorního potkana 1 -  3 hodiny, u člověka může trvat 1 -  4 týdny i déle). Míšní šok odeznívá 
postupně. Nejprve se objevují vegetativní reflexy, později flexorové. Extenzorové reflexy se 
obnovují nej později nebo vůbec ne. Člověk s porušenou míchou je ohrožen infekcí z proleženin.

Při příčném poškození poloviny míchy nastává tzv. hemisyndrom míšní (Brownův- 
•Sequardův syndrom), který je charakterizován:
1. poruchou motorických funkcí — homolaterální spastická obrna pod místem léze (poru

cha pyramidové dráhy);
2. poruchou citlivosti -  homolaterální ztráta hluboké a povrchové citlivosti (porucha zad

ních provazců), kontralaterální ztráta termického a bolestivého čití (přerušení spinota- 
lamickóho traktu); nad místem přerušení je oblast zvýšené citlivosti (hyperestézie).
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Obr. 21.7 Hemisyndrom míšní při pravostranné lézi míchy

21.2 Funkce mozkového kmene

Mozkový kmen tvoří:
-  prodloužená mícha,

Varolův most,
- střední mozek.

Ve všech těchto částech jsou kromě jader mozkových nervů uloženy nervové buňky, 
jež jsou seskupeny do jader víceči méně ohraničených. Tato jádra jsou součástí systému 
retikulárni formace (RF).

21.2.1 Prodloužená mícha
Začíná kaudálně jako pokračování páteřní míchy a kraniálně přechází ve Varolův most 

Obsahuje jádra, která jsou součástí retikulárni formace a jsou zapojena do řízení auto 
nomních funkcí: řídí činnost srdce — kardioexcitační a kardioinhibiční centra, činnost 
cév — vazokonstrikční a vazodilatační centra, dýchání — vdechové a výdechové neurony, 
trávení -  přijímání potravy (žvýkáni, polykáni). Prodloužená mícha se účastní řízeni 
obranných reflexů spojených s dýcháním (kašel, kýchání, apnoe) a s pohyby žaludku 
(zvracení). Centrum pro zvracení leží v oblasti nc. tractus solitarii a dorzolaterálnč od 
vagových jader leží chemorecepční spouštěcí oblast, která je ovlivnitelná centrálními 
emetiky. V prodloužené míše jsou uložena rovněž motorická centra, která kontroluji 
svalový tonus a posturálni reflexy.
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21.2.2 Varolův most
Prodloužená mícha přechází plynule ve Varolův most, kde jsou uložena další nakupení 

neuronů, náležející retikulámí formaci a účastnící se nervové regulace dýchání -  apneus
tické centrum (dolní část mostu) a pneumotaxické centrum (horní část mostu). Apneustické 
centrum má tonizující vliv na neurony vdechového centra a nadřazené pneumotaxické cent
rum je  tlumeno jednak vagovou aferentací, jednak samo tlumí apneustické centrum. Toto 
rozdělení je v poslední době zpochybňováno. Jádra nc. raphae prodloužené míchy a mostu 
jsou zdrojem serotoninu a endorfinii.

21.2.3 Střední mozek
Hlavní části středního mozku (mesencephalon) jsou tectum a tegmentum. Tectum, 

tvořené čtverohrbolím (corpora quadrigemina), se dělí na horní (colliculi superiores) 
a dolní (colliculi inferiores) hrboly. Mezi nimi leží ploténka (lamina quadrigemina). Pod 
tektem je  uloženo tegmentum. Mezi tegmentem a další částí středního mozku tvořeného 
nervovými vlákny (pedunculi cerebri) leží nakupení šedé hmoty—substantia nigra (hlavní 
součást dopaminergního systému). Colliculi superiores jsou centrem nepodmíněných 
zrakových reflexů spojených s pohyby očí, hlavy a těla vyvolaných světelnými podněty. 
Colliculi inferiores jsou centrem nepodmíněných, hlavně sluchových reflexů, pohybů 
uší, hlavy a těla vyvolaných zvukovou stimulací.

Lamina quadrigemina je centrem pohotovostního strážného reflexu (úleková reakce
startle reflex), což je soubor nepodmíněných reflexů vybavovaných náhlými podněty 

působícími na zrakové a sluchové receptory. Další zde uložené jádro, locus coeruleus, je  
hlavním zdrojem noradrenalinu v mozku a významně se podílí na regulaci bdění a spánku.
V tegmentu jsou uložena jádra okohybných nervů (III. a V.) a je odtud řízen zornicový 
reflex. Jádro středního mozku — nucleus ruber — se významně uplatňuje v motorice při 
koordinaci vlivů z mozkové kůry a mozečku.

šedá hmota bílé destičky

Obr. 2l.fi Schétnu při čit ¿ho řezu středním mozkem: vlevo šedá hmoto, vpravit bílá hmoto
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21.3 Funkce retikulární formace

Retikullární formace (RF) je systém jader, ascendentních a descendentních drah. Začíná 
v prodloužené míše a prostřednictvím nespecifických talamických jader se projíkuje do 
celé mozkové kůry. Jádra RF přijímají kolaterály ze specifických senzorických systémů, 
takže vytvářejí multisenzorický, polysynaptický systém, který se významně podílí na kooi 
dinaci a řízení životně důležitých funkcí (např. činnost srdce, činnost cév, dýchání).

Ascendentní aktivační část RF prochází mozkovým kmenem, přes talamus do moz
kové kůry a zajišťuje bdění. Při elektrické stimulaci této části RF ve spánku nastane 
probuzení (arousal reaction), které se na záznamu spontánní bioelektrické aktivity (I -I ( i ) 
projeví desynchronizační reakci (přechod pomalé spánkové aktivity v rychlou -  činnostni). 
Poruchy činnosti této části RF zhoršují učení i paměť.

thalamus
mesencephalon^ \ s  \O p -  v r 

pons Varoli'K :FWl£ 
medulla oble>ngata*\ |

[n.2mV J j j

Obr. 21.V Ascendentní uktivačni systém retikulární formace (nahoře). Schéma řezu při encéphale isolt 
. | a červenu isolé K (uprostřed), Bioeíektrieká aktivita m o z k o v é  kury při řezu I a li (dole).
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Dcscendentní inhibiční část RF vychází z mozkové kůry. Je aktivována z bazálních 
ganglií a spinálního mozečku. Její funkcí je útlum úmyslných pohybů (tlumí míšní reflexy, 
hlavně tonus extenzorů).

Descendentní facilitační část RF je uložena v mozkovém kmeni a přechází až do 
talamu, Je aktivována ze statokinetického čidla, vestibulárního mozečku i z mozkové 
kůry. Její funkcí je udržení vzpřímeného postoje (facilituje prostřednictvím interneuronů 
tonus antigravitačních svalů) a polohy těla obecně. Při její funkční převaze nastává dece- 
rebrační rigidita, charakterizovaná převahou extenzorů.

21.3.1 Mozková kůra a systém retikulární formace
Mozková kůra působí na RF tak, že upravuje průchod aktivačních a inhibičních 

vlivů. Tyto funkční vztahy demonstrují dva pokusné preparáty: encéphale isolé a cerveau 
isolé.

Kncéphale isolé vznikne přerušením míchy mezi páteřní a prodlouženou míchou v oblasti 
C, a Cr  Mozek zůstává intaktní, pokud je preparát uměle ventilován. Reaguje na zevní 
podněty zrakové, sluchové i kožní z oblasti hlavy, pohyby očí, boltců i jazyka jsou zacho
vány, střídá se bdění a spánek. Při záznamu spontánní bioelektrické aktivity (EEG) regis
trujeme činnostní spektrum (rychlou, nízkovoltážní aktivitu).

Cerveaux isolé vznikne přerušením mozkového kmene mezi colliculi superiores 
a inferiores. Přední mozek (telencephalon) je  oddělen od středního a zadního mozku: 
preparát nereaguje na zevní podněty — spí. Na EEG registrujeme spánkovou aktivitu 
(6 a 0-vlny).

U člověka existuje patologická situace, která tento model kopíruje -  je  to traumatický 
apalický syndrom, vznikající při zlomeninách lební báze. Člověk je v hlubokém komatu, 
nelze jej probudit, ale má některé patologické podkorové aktivity (např. sexuální).

21.4 Funkce mozečku

Mozeček (cerebellum) leží v zadní jámě lební nad prodlouženou míchou a Varolovým 
mostem. Podílí se na koordinaci pohybů, udržování svalového tonu a rovnováhy. S mozko
vým kmenem je spojen nervovými vlákny mozečkových stonků (pedunculi cerebelli). Jeho 
relativně velký povrch (téměř 3/4 povrchu velkého mozku), tvořený jemným zvrásněníni 
(gyri), je kryt hemisférami velkého mozku. Mozeček je tvořen dvěma hemisférami, které 
jsou uprostřed spojeny útvarem označovaným jako červ (vermis). V hloubce mozečku jsou 
uložena čtyři jádra: nc.fastigii, nc. emboliformis, nc. dentatus a nc. globosus. Kůra mozečku 
na rozdíl od kůry velkého mozku je tvořena pouze třemi vrstvami buněk:
1. zevní (molekulární) — obsahuje košíčkové buňky,
2. střední (vrstva gangliových buněk) -  v ní jsou velké Purkyňovy buňky,
3. vnitřní (granulární) — obsahuje drobné zrnité buňky.

K těmto vrstvám přicházejí dva hlavní druhy vláken:
1. mechová končí u granulárních buněk,
2. šplhavci končí u dendritů Purkyňových buněk.
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stratum
molécula
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gangliosum
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Obr. 21.10 Kůra mozečku a přívod nervových vláken. A -aferentace extracerehelární, B -  aferen 
tam  i  (ÚiParttičh jader predloužené míefíy. FM mechová vlákna, FG — šplhavá vlákna, P Půrky 
novy buňky, Gr. — glanulární buňky, CE — hvězdicové buňky, C C —košíčkové buňky, NC  — mozečková 
jádra.

Dendrity Purkyňových buněk jsou jedinými aferentními vlákny mozečkové kůry, které 
tvoří v neuronech mozečkových jader pouze inhibiční synapse (s GABA jako ncuro- 
transmiterem).

Funkčně rozdělujeme mozeček na: spinální (paleocerebellum), vestibulární (archlce 
rebellum) a korový (neocerebellum).

Spinální mozeček dostává aferentace z páteřní míchy, z proprioreceptorů a exterorecep 
torů. Integruje činnost a  ay-motoneuronů, aktivuje descendentní inhibiční část RF. I Jčastní 
se pomalých cílených pohybů.

Vestibulární mozeček zpracovává aferentace z vestibulárního ústroji. IJčastní 
se na posturálních reakcích orientace v prostoru, udržování svalového tonu a rov
nováhy.

Korový mozeček přijímá rovněž informace z proprioreceptorů a exteroreceptorň 
a účastní se rychlých cílených pohybů. Na mozečkovou kůru se promítají aferentace 
somestetické, a to jednak ipsilaterální a bilaterální a společná aferentace audiovizuální. 
Proto se mozeček uplatňuje při podmíněném pohybovém učení (hra na hudební nástroje, 
sport).
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paleocerebellum
(spinální)

neocerebellum
(korový)

archicerebellum
(vestibulární)

bilaterální -

somesfetická
projekce:

unilaterální
audiovizuální

projekce

Obr. 21.11 Funkční rozdělení mozečku (naho^ji Smyslová aferentace na povrchu mozečku 
(dole).

Život bez mozečku je možný, aleje provázen poruchami rovnováhy, závratěmi, nekoor
dinovanými pohyby očních bulbů (nystagmem), ataxiemi (porucha chůze a stoje), třesem 
(Iremor) při cílených pohybech.

21.5 Talamus

I a  1 ¡ u m i s  je párový orgán, mezi jeho dvěma částmi vloženými v obou mozkových 
hemisférách prochází 3. mozková komora, do níž ústí Sylviiiv kanálek. lalamus je

2 6 6
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tvořen několika jádry. Je to integrační mozkové centrum a podílí se na řízení důleži
tých funkcí organizmu.

Z funkčního hlediska můžeme talamická jádra rozdělit do 4 skupin: 1. specifická 
senzorická j ádra. 2. nespecifická, převážně senzorická jádra, 3. motorická jádra, 4. aso
ciační jádra.

21.5.1 Specifická senzorická jádra
Specifická senzorická jádra jsou jádra s určitými specifickými funkcemi, vázanými na 

smyslové orgány.
Základní charakteristiky: 1. jsou přesně ohraničená, 2. mají jasně definovanou funkci.

3. při jejich elektrické stimulaci vzniká augmentační reakce, kdy se při určité frekvenci 
elektrické stimulace zvyšuje amplituda odpovědí, 4. mají fototopické, tonotopické a somato- 
topické uspořádání.

Patří k nim:
1. Corpus geniculatum laterale (CGL) -  je součástí zrakové dráhy. Vstupují do něj 

vlákna z tractus opticus a z coUiculi superiores a vystupují vlákna do radiatio óptica 
vedoucí zrakové informace do zrakové mozkové kůry. Toto jádro má jasné foto
topické uspořádání.

2. Corpus geniculatum medíale (CGM) - j e  součástí sluchové dráhy. Má tonotopické 
uspořádání, vstupují do něj vlákna z coUiculi inferiores ze středního mozku a vystu
pují vlákna do primární sluchové kůry.

3. Ventrobazální komplex ( VB) se skládá ze dvou jader — jádra nucleus ventroposiero- 
lateralis (VPL), které přijímá informace ze somatosenzorických a kožních perifer
ních oblastí těla, a jádra ventroposteromedialis (l'FM), přijímajícího somatosenzorické 
a kožní informace z obličeje. Impulzy do tohoto komplexu přivádí dráha začínající 
v mechanosenzorech trupu, končetin a obličeje. Ty jsou z mechanosenzorů vedeny 
do jader zadních provazců drahami fasciculus gracilis (Golli) a fasciculus cuneutus 
(Burdachi). Po jejich zkřížení vzniká lemniscus medialis, který přivádí impulzy na 
protilehlou stranu do VB. Z něj jdou dráhy do gyrits postcentralis v mozkové kůře 
(primární somatosenzorická kůra -  S,).

21.5.2 Nespecifická, převážně senzorická jádra
Tato jádra jsou charakterizována tím, že nemají zcela přesně definovanou funkci 

a nemají rozsáhlou korovou projekci. Vstupují do nich extralemniskální dráhy a vvstu 
pují z nich vlákna do korových oblastí. Nespecifická jádra jsou funkční součástí budí 
vého systému začínajícího v retikulární formaci. Součástí nespecifických jader jsou 
jádra střední linie. K nim patří nucleus centralis lateralis -  CL, centrum mediánům
-  CM, nucleus parafascicularis — pF  a nucleus habenularis — HB. Uvedená jádra jsou 
zajímavá tím, že i v nich existuje určitá lokalizace, např. somatotopická, a dále tím, že 
mají význam pro některé obecné funkce, např. pro bolest. Zejména informace o bolesti 
visceráiní (útrobní) se vedou do těchto jader. Jádra se projikují do frontálních a prefron
tálních oblastí mozkové kůry, především do Brodmannových areí 4, 6 a 9. Při elektric
kém dráždění uvedených jader frekvencí 6 — 10 Hz vzniká podobně jako při dráždění 
retikulární formace reeruiting response (náborová reakce), projevující se i desytt- 
chronizační reakcí v mozkové kůře ((i-aktivitou o frekvenci 15 - 30 II/).
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gyrtis postcentralis

Ohr. 21.12 Talamická jádra a jejich projekce do různých části mozkové kůry. PIJ pulvinar, VPM 
a,’ ycntmnoslcronicilutlis, VPI. nc. ventropostemlateralis, MD - nc. mediodorsalis, LP nc. latv- 

ralis postvríor, 17. nc. ventralis lateralis, A nc. anterior.



21.5.3 Motorická jádra
Jejich nejvýznamnějším představitelem je nucleus ventralis lateralis -  VL. Přijímají 

aferentaci převážně z bazálních ganglií a z mozečku a projikují se do motorické kůry, do 
gymsprecentralis (Brodmannovy oblasti 4 a 6). Podílí se významně na regulaci motoric
kých funkcí.

21.5.4 Asociační jádra
Podobně jako asociační oblasti v mozkové kůře přijímají polymodální aferentaci, 

tzn. aferentaci z více modalit, např. zrakovou, sluchovou a kožní. Asociační jádra 
mají převážně integrativní funkce. Jejich představiteli jsou nucleus medialis dorsa
lis -  MD a nucleus anterior -  A. Převážně se projikují do frontální asociační kůry. 
ale i do ostatních asociačních korových oblastí. Mezi asociační jádra můžeme zařa
dit i nucleus reticularis thalami -  nRT. Toto jádro je na pomezí mezi nespecific
kými a asociačními jádry. Obkružuje talamus a umožňuje integraci intratalamických 
funkcí. Projikují a spojují se v něm jádra střední linie s jádry laterálními, konkrétně 
rte. VB s ne. pF, CL a CM. nRT umožňuje spojení talamu i s dalšími oblastmi mozku
— s bazálními ganglii, mozečkem a mozkovou kůrou. nRT je tedy jádro s mnoha integrativ- 
ními funkcemi, dokonce v něm byla prokázána i určitá somatotopická organizace.

Talamus přijímá svou aferentaci především ze spinotalamických provazců, které 
se rozdělují na tractus spinothalamieus lateralis a tractus spinothalamieus ventru 
lis. Z hlediska funkce rozlišujeme tractus paleospinothalamicus, kdy část ventro- 
laterálních provazců nese aferentní informaci z termosenzorů a nocisenzorů. Axony 
se kříží segmentálně a dostávají se do mediálních talamických jader, kam se projikuje 
viscerální (útrobní) bolest. V mozku se připojí i k lemniscus medialis, s ním přichá
zejí do VB a z něj do gyrus postcentralis mozkové kůry. Zatímco informace z trac
tus spinothalamieus jdou převážně do frontální mozkové kůry, informace k nucleus 
trigeminus se vedou ze spinálního trigeminálního jádra z termosenzorů a nocisenzorů 
obličeje a úst a končí jednak v retíkulární formaci mozkového kmene a jednak 
u mediálních talamických jader. Existují specifické a nespecifické lemniskálni systémy 
drah. Specifické jsou tvořený zadními provazci, které vedou tzv. hluboké čití z mecha- 
noreceptorů a procházejí jádry zadních provazců do zadních provazců a jsou vedeny 
lemniscus medialis do VB talamu a do gyrus postcentralis mozkové kůry. Druhým 
specifickým lemniskálním systémem je  tractus neospinothalamicus, který se rov 
něž připojuje k lemniscus medialis', do něj vcházejí ventrolaterální provazce vedoucí 
informace z termosenzorů a nocisenzorů; třetím specifickým lemniskálním systémem je 
nervus trigeminus, jenž se opět připojuje k lemniscus medialis a dostává se do VB talamu.

Nespecifické extralemniskální systémy jsou:
1. tractus paleospinothalamicus (již popsán);
2. část vláken z nervus trigeminus, která se dostává k mediálním talamickým jádrům;
3. tractus spinoreticular is, který začíná u termosenzorů a nocisenzorů, přichází do for- 

matio reticularis a z nich k mediálním talamickým jádrům — tato dráha se nazývá 
tractus spinoreticulothalamicus; je důležitý i proto, že předává informace i do lim- 
bického systému.

2ři')
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Talamus je tedy důležitým integračním mozkovým centrem majícím schop
nost nejen kontroly, ale také určité samostatné integrace vzruchů senzorických
i motorických.

21.6 Bazální ganglia

Bazální ganglia jsou tvořena jádry, která jsou uložena v podkoří obou mozkových 
hemisfér. Anatomicky je tvoří: 1. nucleus caudatus -  ocasaté těleso; 2. nucleus lenti- 
formis -  těleso čočkovité. To se skládá z corpus striatum — žíhaného tělesa a globus 
pallidus (pallidum). K bazálním gangliím patří funkčně i nucleus subthalamicus (cor
pus Luysi) a substantia nigra ve středním mozku. Do striata přicházejí především afe- 
rctní dráhy z celé mozkové kůry a ze smyslových orgánů. Mediátorem těchto vstupuje 
Klutnmová kyselina a její soli — glutamáty. Z corpus striatum se vedou inhibiční impulzy 
do substantia nigra ve středním mozku a do globuspallidus. Jejich mediátorem je GABA 
(y-aminomáselná kyselina). Výstupy jdou zčásti přímo do mozkového kmene a zčásti 
do motorického talamu (MD% mediátorem je opět GABA. Z MD se vedou vzruchy do 
motorické mozkové kůry. Důležité jsou zpětnovazebně dráhy mezi substantia nigra 
a corpus striatum. Bazální ganglia mají velice intenzivní spojení jak s talamem, tak 
s mozkovou kůrou, ale i s dalšími podkorovými oblastmi, především s oblastmi jader 
mozkového kmene. Nejdůležitější jsou ovšem spojení s talamem, se středním mozkem 
a s mozkovou kůrou.

mozková kůra
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V substantia nigra se tvoří dopamin -  hlavní mediátor bazálních ganglií, který je do 
nich transportován dopaminergní dráhou. Hlavním úkolem bazálních ganglií je převádění 
plánovaných pohybů do pohybových programů. Jedná se o časoprostorové i m pul/ní vzorky, 
které stanovují pohybové parametry, jako jsou síla, směr a amplituda pohybu. Důležité 
je, že dopaminergní systém z nigrostriátové dráhy končí difuzně v celém striatu; frekvence 
dopaminergních impulzů je  1 Hz. Při každém impulzu je vždy uvolněn dopamin. Ten 
působí modulačně na glutaminergní kortikostriátový přenos v různých funkčních okru
zích. Při Parkinsonově nemoci produkce i projekce dopaminu chybí.

Parkinsonova choroba. Hlavními klinickými příznaky Parkinsonovy choroby jsou: 
akinéze, především porucha začátku pohybu a jeho dokončení, jakési zamrznutí vol
ních pohybů. K tomu přistupuje maskovitý, bezvýrazný obličej a špatně modulovaná 
řeč. Chybí souhyb paží a chůze je charakterizována drobnými krůčky v předklonu. 
Dalším symptomem je svalové ztuhnutí (rigor), při němž vzniká svalová hypertonie, 
zvyšují se tonické, ale ne fázické reflexy. Při pasivních pohybech se objevuje voskový 
odpor, který se periodicky mění (je znám jako fenomén ozubeného kola). U parkinso- 
nizmu se vyskytuje klidový třes, na rozdíl od třesu intenČního při arteriosklerotických 
onemocněních. Klidový tremor je charakterizován především na rukou frekvencí 4 -7 1 1 /. 
ale může se vyskytovat i na rtech a jiných částech těla. Přestává při cílené aktivní 
motorice, ale po jejím skončení znovu nastupuje. Intenční tremor se kromě arterioskle- 
rózy vyskytuje zejména u mozečkových lézí (při dosahování nějakého cíle se začne 
ruka nebo noha třást).

Parkinsonovu chorobu je možné léčit substitučně přímou aplikací dopaminu. Tlumí se 
ještě enzym štěpící dopamin -  monoaminooxidáza B (MAO-B). Mohou se použil anta- 
gonisté dopaminu, např. bromocriptin. Jestliže nastane hyperfunkce cholinergního systému, 
pak je možno podávat anticholinergika, např. deriváty atropinu (např. fyzostigmin). 
Cholinergní systém vždy zvýší svoji aktivitu při nedostatku dopaminu.

Další nemocí vyskytující se při poruchách bazálních ganglií je Huntingtonova choroba 
Je to dědičné, degenerativní onemocnění bazálních ganglií, které je způsobeno nedosta
tečnou činností gabaergní striatopalidové a striatonigrální dráhy. Stejně tak může tato 
nemoc vzniknout i při poruše cholinergních neuronů. Substituční léčba je obtížná, protože 
jakákoliv léčba jak cholinergiky, tak gabaergiky není zatím příliš účinná.

21.7 Funkce mozkové kůry

Mozková kůra (neopallium) tvoří největší část mozku, pokrývá mozkovou hemisťéru 
vrstvou širokou 2 - 5  mm. Je složená z 15 — 25 miliard nervových buněk. Toto číslo 
vychází z aproximativního odhadu, protože se ví, že 1 mm3 mozkové kůry obsahuje 
přibližně 150 000 nervových buněk.

První mapa Brodmannových oblasti byla podle histologických nálezů publikována 
v roce 1909 a Brodmann v ní rozlišil celkem 51 areí, zatímco cytoarchitektonicky je 
definováno 17 okrsků.

Mozková kůra je histologicky rozdělena do 6 vrstev, které jsou důležité i funkčně: 
v /. karové vrstvě se nacházejí dendrity korových buněk a tangenciálně probíhající axony
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hvězdicových buněk sloužící především k asociačnímu spojení. Pozor— jde o asociační 
horizontální spojení neuronů v jejich bezprostřední blízkosti. Ipsilaterální spojení je 
zajištěno asociačními vlákny, kontralaterální spojení vlákny komisurálními. 2. a 3. korová 
vrstva obsahují malé buňky. V nich začínají vlákna důležitá především pro interkortikální 
přenos informací. 4. vrstva obsahuje hvězdicové (stelátové) buňky; je důležitá jako cíl 
specifických talamických aferentních drah a slouží k přijímání talamokortikálních infor
mací. Hlubší vrstvy, počínaje 4. vrstvou, jsou důležité pro přijímání talamokortikálních 
specifických informací, kdežto vyšší vrstvy (1, 2, 3) mají význam pro přijímání informací 
z nespecifických talamických jader. V 5. vrstvě se nacházejí velké pyramidové buňky 
Becovy, zvláště v motorické kůře. Jejich axony dosahují až do subtalamických oddílů
-  do bazálních ganglií, do mozkového kmene a do páteřní míchy.

centrální rýha

Obr. 21.14 Mozkové laloky

V mozkové kůře jsou uloženy různé analyzátory, které se dělí na 3 hlavní systémy:
I. a II. Primární a sekundární projekční oblasti. Jsou charakterizovány tím, že se do 

nich projikují určité přesně definované funkce. Ty jsou v dané oblasti převažující ajsou 
jasně a zřetelně určené. Primární projekční oblasti přijímají většinou aferentaci z tala
mických specifických jader anebo se projikují do motorických specifických talamických 
jader. Patří mezi ně následují analyzátory:

I. Somestetický (také somatomotorický či somatosenzitivní) analyzátor. Je to analy
zátor kožní senzitivity, uložený v gyrus postcentralis v parietálním (temenním) laloku. 
Do něj je přiváděna aferentace z ventrobazálního jádra talamu (VB) a končí zde dráhy, 
které přivádějí vzruchy z receptorů pro dotyk, teplo, chlad a bolest. V tomto analyzároru 
vnímáme jednak bolest a jednak senzitivní podněty z nejrůznějších analyzátorů. Analy
zátor je uspořádán ve formě homunkula, kdy největší projekci má oblast ruky, zejména 
palce, dále oblast obličejová a speciálně oblast jazyka. Velikost projekce svědčí o funkč
ním významu jednotlivých orgánů. Popsaná primární somatosenzorická projekce se 
nazývá S . Vedle ní existuje i somatosenzorická projekce S . umístěná kaudálně a dorzálnč 
od oblasti S Na mediální straně hemisféry se nachází horizontální homunkulus je
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uložen kolmo na popsaný vertikální homunkulus, uložený na laterálním povrchu moz 
kové kůry. Přesná úloha horizontálního homunkula není zcela známa, nicméně se zdá. že 
by mohl být jakousi rezervou při poruchách primární projekční oblasti. Sekundární sen- 
zorická mozková oblast S„ je organizována somatotopicky tak, že na každé hemisféře 
jsou projekce z obou polovin těla — bilaterální projekce, zatímco v primární oblasti S je 
projekce vždy kontralaterální. Zdá se, že oblast Sn má význam pro bilaterální koordinaci 
motorických a senzorických funkcí. Např. pro současnou činnost obou rukou při hře na 
klavír.

2. Zrakový analyzátor je uložen v mozkové kůře v okcipitálním laloku. Ve zrakové kůře 
končí radiatio optica, která přivádí vzruchy z corpus geniculatum laterale. Primární 
zraková kůra leží v oblasti Brodmannovy arey 17. Nazývá se také area striala. K dal
ším zrakovým oblastem patří extrastriatální arey v okolí oblastí 18 a 19, což jsou sekun
dární zrakové oblasti. Tyto se ještě rozdělují na podoblasti V* V3> V , V5 (V znamená 
vizuální). V nich jsou lokalizovány speciální kvality vidění: v oblasti V, kontury, ve V, 
a V5 pohyby a ve V4 barvy. Zraková kůra je uspořádána fototopicky. Fovea centrális 
nemá zdaleka největší reprezentaci ve zrakové kůře. V ní se zpracovávají informace 
v dominantních sloupcích (barrels), které jsou uspořádány kolmo k mozkové kůře. 
Zejména oblast V, má mnoho okulárníeh dominantních sloupců. Hubel a Wiesel určili 
kolumnární uspořádání u opic a zjistili, že existují specifické neurony nejen pro různé 
barvy a jejich různé odstíny, ale i specifické neurony reagující na různé pohyby — vertikální, 
horizontální, šikmé i rotační. Směrově orientované neurony mají jednoduchá receptivní 
pole, v nichž jsou neurony pro on a off-efekty. Tyto zóny reagují dobře na rozhraní světlu 
a tmy. Komplexní pole reagují nejlépe na přerušení obrysů, např. když dojde k pohybu 
předmětů při jízdě vlakem. Hyperkomplexní receptivní pole reagují nejlépe v situaci. kdv 
se proti sobě pohybují kontrastní hranice určitých předmětů. Zpracování informací se 
odehrává na povrchu mozkové kůry.

3. Sluchový analyzátor je uložen v kůře spánkového (temporálního) laloku v BrodmannovO 
oblasti 41. Sluchová oblast je zanořena v Heschlových závitech a přijímá informace z corpus 
geniculatum mediale cestou radiatio acustica. Opět má tonotopická i kolumnární (sloup 
cová) uspořádání. V primární oblasti 41 je  vnímána výška a barva tónu. Sekundární 
projekční oblasti jsou uloženy v Brodmannově oblasti 42.

4. Vestibulární analyzátor je lokalizován především v oblasti 38. Zpracovává podněty 
přicházející z periferních částí vestibulámího analyzátoru, především změny pohybů hlav v 
a pohybů těla v prostoru.

5. Čichový analyzátor zpracovává čichové informace. Čichový mozek patří k nejstai 
ším částem mozku, je součástí limbického systému. Čichová korová projekce je lokali
zována na spodině mozku v regio entorhinalis, v bulbus olphactorius, v area prepyrijormis 
a area pyriformis.

6. Chuťový analyzátor je uložen v dolní části oblasti SM.
7. Motorický analyzátor je uložen v kůře Čelního laloku v gyrus precentralis v Brod- 

mannových areách 4 a 6. Zde začíná pyramidová dráha v Becových pyramidách, z nich? 
se vede do capsula interna a kříží se v decussatio pyramidům. První neuron konči na 
míšních motoneuronech. Tato dráha je jedna ze tří rozhodujících drah pro řízení motoríky 
(vedle dráhy extrapyramidové a drah mozečkových). Pyramidová dráha z primární moto
rické oblasti je ale pro řízeni motoriky nejdůležitější, zejména proto, že řídí jemnou
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motoriku. U člověka je  tato dráha nenahraditelná. Při přerušení pyramidové dráhy člo
věk kompletně ochrne (plegié). Obrna nastává nečastěji při mozkové mrtvici při krvácení 
do oblasti capsula interna. U centrální obrny dochází nejprve ke kontralaterálnímu ochr
nutí (chabá hemiplegié), později nastává hypertonicita (spastická hemiplegie). Tím se 
liší centrální obrna od periferní -  je  spastická, kdežto periferní chabá. Centrální obrnu 
provází několik dalších symptomů -  afázie, omezení vědomí a psychická hyporeaktivita. 
Spastický stav je  někdy podobný decerebrační rigiditě. U opic lze činnost pyramidové 
dráhy částečně kompenzovat dráhou extrapyramidovou. Motorická mozková kůra je uspo
řádána somatotopicky v podobě vertikálního hornunkula. Opět má diferencované pro
porce podobné jako u hornunkula somatosenzorického. Největší projekci má opět ruka 
a zejména palec, dokonce větší než u somatosenzorické projekce, dále obličej a speciálně 
jazyk. Takto je uspořádána area 4. Area 6 představuje suplementámí motorickou oblast 
neboli motorickou oblast ÍL  Další motorická area je v premotorické kůře v oblasti 9. 
Volní pohyby vyžadují především spolupráci oblastí 4 a 6. Vstupy do motorické korové 
oblasti přicházejí především z bazálních ganglií přímo anebo přes talamus (VB a dalších 
senzorických jader). Hlavním výstupem je pyramidová dráha, která vysílá kolaterály do 
všech supraspinálních motorických center -  do extrapyramidového systému a do mozečku. 
Nepřímé výstupy se vedou mimopyramidovým systémem. Jak už bylo uvedeno, tractus 
corticospinalis neboli tractus pyramidalis je  důležitý především pro Jemnou motoriku
ii zejména pro motoriku ruky. Jakmile je  omezena jeho selektivní funkce, je pohyb zpo
malen a je nemožné přesné uchopení předmětů mezi palec a ukazovák. Při klinických lézích 
suplementámí motorické oblasti (oblasti M,f) se zřetelně snižuje motorická variabilita a je  
ochuzena řeč. Nelze např. opakovat slova. U poruch premotorické kůry jsou chybné 
posturálrtí adaptace a není dobrá časová souslednost komplexních pohybových aktivit.

III. Oblasti asociační. Přijímají pelymodální informace a nevykonávají žádné senzo
rické nebo motorické funkce. V mozku člověka jsou 3 velké asociační oblasti:
1. Oblast parietotemporookcipitální -  přijímá aferentaci akustickou a vizuální. Tím 

plní určité vyšší senzorické úlohy. Je v ní uloženo Wernickeúvo centrum řečí. Při jeho 
poruše vzniká senzorická afázie, kdy člověk může mluvit, ale nevnímá řeč.

2. Oblast prefrontální -  účastní se na vyšších motorických aktivitách, např. na strate
gii pohybu, na řízení naučené kontroly vrozeného způsobu chování a jiných vyšších 
motorických funkcích.

3. Limbická asociační kůra -  má vliv především na řízení motivace a emocí a na afek- 
tivní aspekty chování.

/. elektrofyziologického hlediska lze v primárních projekčních oblastech vyvolat krát- 
kolatentní evokované odpovědi, zatímco v oblastech asociačních evokované odpovědi 
s delší latencí.



22. Senzorické systémy

Nervová soustava je souborem analytických a syntetických funkčních systémů. Roz
bor podnětů ze zevního a vnitřního prostředí, které na organizmus působí, se uskutečňuje 
v analyzátorových systémech. Ty se skládají z:
-  receptoru — senzoru,
-  aferentních vláken, která vedou informace ke korovým oblastem,
-  podkorových jader mozku,
-  projekčních korových oblastí,
- efektorových korových oblastí, z nichž vlákna směřují k efektoru.

Receptory přijímají podněty z prostředí v různých formách energie; přeměňují ji ve 
vzruch; ten se šíří po dalších částech senzorických systémů do mozkové kůry.

Při působení podnětu na receptor vzniká v mozku počitek- základní prvek vnímání. Vjem je 
soubor počitků, který hodnotí podnět na základě porovnání s předchozí zkušeností paničtí.

Receptory reagují specificky na určitou formu stimulace, při níž je potřeba minimální 
množství energie -  adekvátní stimulace (např. pro člověka zvukové podněty v rozsahu 
16 Hz — 20 000 Hz, nebo světelné v rozsahu 400 — 600 nm).

Neadekvátní stimulace — představuje méně účinnou formu energie pro daný receptor.
Absolutní senzorický práh je nejnižší hodnota adekvátního podnětu, kterou lze za 

optimálních podmínek vnímat.
Relativní senzorický práh je poměrem intenzit dvou podnětů. Aby se mohly odlišit 

dva různě silné podněty, je třeba, aby jejich intenzity byly v určitém poměru. Při tom není 
důležitý absolutní rozdíl těchto intenzit, ale jejich relativní poměr. Tato závislost je vy ja 
dřena Weberovým-Fechnerovým zákonem'. AS/S = konstanta (přírůstek intenzity AS 
silnějšího podnětu k intenzitě podnětu základního S).

Receptory označované také jako senzory rozdělujeme na:
- exteroreceptory -  přijímají podněty ze zevního prostředí; patří k nim tzv. klasické 

smysly (zrak, sluch, hmat, čich a chuť);
proprioreceptory — registrují polohu a pohyby těla (svalová vřeténka, šlachová těliska); 
interoreceptory — odpovídají na mechanické (mechanoreceptory) a chemické (clwinn 
receptory) podněty vnitřního prostředí.

Mezi senzorické systémy řadíme systém:
- čichový, 

chuťový, 
somatoviscerální, 
sluchový, 
vestibulámí, 
zrakový.
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\2 .\  Čichový systém

Receptorem čichu jsou smyslové buňky lokalizované na malé ploše (2,5 cm2) v čichovém 
rpitelu nad horní konchou nosní v obou nosních dutinách.

Obr. 22.1 Čichové smyslové buňky

Dendrity recepčních buněk vyčnívají nad úroveň nosní sliznice a jsou stimulovány 
vdechovanou látkou. Adekvátním podnětem pro receptorové buňky jsou plynné molekuly 
sloučenin, které se na receptorových buňkách rozpouštějí ve vodě nebo v tucích. Pro 
č ichový vjem rozlišujeme dva prahy: 1. práh pro vnímání je vyvolán nízkou koncentrací 
vdechované látky — nespecifický čichový vjem, 2. práh pro rozeznání — vyvolán vyšší 
koncentrací vdechované látky -  specifický čichový vjem. Pro prahové dráždění je účinná 
koncentrace 107 molekul/ml vzduchu.

Z těl receptorových buněk vycházejí neurity, které jsou nemyelinizované a vytvářejí 
čichová vlákna (Ji/a olfactoriá). Tato vlákna prostupují otvůrky v kosti čichové (laminu 
crihriformis), zanořují se do bulhus olfactorius a přivádějí vzruch k dendritům mitrál- 
nich buněk. Neurity mitrálních buněk přecházejí do tractus olfactorius a do čichové kúry 
(tura praepyriformis, tuberculum olfactorium, regio entorhinalis a amygdald). Jiná vlákna 
/  mitrálních buněk procházejí přední komisurou do kontralaterálního olfaktorického bulbu. 
1 )uRÍ spoje jdou do talamu a do orbitofrontálního neokortexu nebo do limbického systému 
a odtud do hypotalamu a do retikulární formace.

čichových buněk terminální membrány



Citlivost čichu je vysoká u většiny savců (makroosmati) kromě člověka a opice (mik 
roosmati). Čich má výraznou adaptaci na podněty. Zvláště u zvířat má čich význam pro 
sociální chování a jeho vývoj (pachové značky, feromony). Snížení čichového prahu 
označujeme jako hypoosmii, zvýšení jako hyperosmii.

22.2 Chuťový systém

Chuťové receptory umístěné v chuťových pohárcích jazyka, tvrdém, měkkém patře 
a v hltanu jsou stimulovány látkami obsaženými v potravě. Přitom každý pohárek, 
ať je lokalizován v kterékoliv části jazyka, je citlivý na základní chuťové kvality 
(slano, sladko, hořko, kyselo) a ne tak, jak se doposud předpokládalo, že na Spičcc
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jazyka jsou lokalizovány pohárky pro detekci sladkých podnětů, u kořene pro hořké 
podněty a po stranách pro slané a kyselé, Citlivost chuťových pohárků je  malá. Pro 
prahové dráždění je  potřeba 106 molekul/ml roztoku. Rovněž chuť. stejně jako čich, 
má výraznou adaptaci. Neurity chuťových pohárků jsou myelinizovaná vlákna s poma
lým vedením (průměr 4 - 6  |xm), která vytvářejí synapse s chuťovými nervy (VII. a IX. 
hlavový nerv).

Obr. 22.3 Chuťový pohárek

Aferentace jde do prodloužené míchy, vytváří tractus solitarius', v  nc. tracti solitarii 
pak končí první neuron. Odtud vedou vlákna cestou lemntscw mediatts do ventrálního 
lalamu a odtud do gyrus postcentralis mozkové kůry, v  blízkosti operkula a temporální 
kůry. Z talamu vycházejí rovněž spoje do hypotalamu a do amygdaly.

I i chuťového vjemu rozeznáváme chuťový kontrast a kompenzaci. Chuťový kontrast 
nacházíme při následné aplikaci dvou rozdílných látek (např. hořká chuť kávy bude výraz
nější po předchozím podání cukru).

l .xistují látky s centrálním i periferním účinkem, které mohou změnit chuťový počitek. 
I lživá se jich při léčbě závislosti (např. na alkohol). Aplikace látky změní původní vjem 
lak, že vyvolá zvracení. Opakovaným spojováním látky s podáváním alkoholu se vytváří 
podmíněný reflex, který má dlouhodobou pamětní stopu -  vzniká podmíněná chuťová 
averze. Podobný podmíněný reflex může způsobit to, že se opakovaně nepožije potrava, 
která organizmu Škodí.
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Obr. 22.4 Chuťová dráha

22.3 Somatoviscerální systém

Rozlišujeme čití:
- hmatové imechanorecepcé),
- teplotní (termorecepce), 

hluboké (propriorecepce),
- útrobní (viscerorecepce).

22.3.1 Hmatové čití
Somestetický systém umožňuje vnímání různých kvalit: lechtání, dotyk, tlak, napětí, 

natažení. Jednotlivá kvalita je vnímána zvláštními mechanoreceptory, které jsou 
lokalizovány v různých vrstvách kůže. Na dotyk a tlak reaguje většina hmatových 
mcchanoreceptorů, na vibrace rychlejší Paciniho, na lechtání pomalejší Mťi.ssnc 
rovci léliska.
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Různé druhy receptorů se nestejně rychle adaptují. Rychlou adaptaci mají Paciniho 
;i Meissnerova tělíska, středně rychlou Ruffmiho tělíska a pomalou Merkelovy disky. 
1 (matová tělíska mají nejmenší hustotu na zádech, největší na bříškách prstů a na rtech. 
Mohou se izolovaně stimulovat esteziometry (Freyovými vlásky). Absolutní práh dotyku 
je 10 l'J při deformaci kůžeo 10 pm. Simultánní prostorový (dvoubodový) práh]& nejmenší 
( 1 - 3  mm) na špičce jazyka, rtech a bříškách prstů. Sukcesivní prostorový práh (po sobě 
následující dotek) je  na stejných lokalitách lepší než simultánní. Prostorové prahy se 
učením zlepšují, což lze pozorovat u slepců.

Paciniho tělíska Krauseho tělíska Meissnerova těliska

Merkelovy disky

Ohr. 22.5 Druhy hmatových receptorů

22.3.2 Tepelné čití
I*ro kožní tepelné čití existují specifické receptoiy. Pro teplo volná nervová zakončení, z nichž 

vedou nemyelinizovaná vlákna C, informace o chladu kromě nemyelinizovaných vlá
ken ( ' vedou také vláknamyelinizovaná-Ad. U člověkajsouchladovéreceptory lokalizovány 
v epidermis. tepelné ve škáře; chladových receptorů je více. Jejich reakční doba je kratší.

Předměty, které mají teplotu stejnou jako je teplota kůže (34 °C), jsou indiferentní (ani 
teplé, ani studené), to znamená, že teplota kůže je „fyziologickou nulovou teplotou“. 
Icploty vyíší než 45 °C registrují nespecifické termoreceptory, které odpovídají jak na 
vysokou, tak i na nízkou teplotu -  jsou to polymodální C-nociceptory. Podle některých 
současných představ se mohou receptory pro jednotlivé druhy kožního čilí vzájemně 
lunkčnč zastupovat.

280

Ruffmiho tělíska volná nervová zakončení
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Obr. 22.6 Závislost tepelného a chladového prahu na teplotě. Osa x  -  výchozí teploty, osay změny 
kožní teploty.

22.3.3 Hluboké čití
Receptory pro hluboké čití patří k interoreceptorům -proprioreceptorům, řadíme k nim: 

svalové, kloubní a částečně i kožní receptory.
Mezi svalové receptory zahrnujeme matová vřeténka a Golgiho šlachová tělíska. Obojí 

se účastní provedení pohybu.
Svalová vřeténka jsou uložena paralelně s vlastními exírafuzálnimi kontrakt i 1 n ím i vlákny. 

Vlákna, která tvoří vlastní svalové vřeténko, jsou intrafuzální. Na intrafuzálních svalo
vých vláknech začínají dva typy nervových vláken — vlastních receptorů: anulospirální 
a kytičková. Z anulospirálních receptorů vycházejí nervová vlákna typu Aa a z kytičkových 
pak vlákna Ap. Obojí vedou aferentaci do zadních rohů míšních. Na obou koncích intrafu- 
zálních svalových vláken končí motorická inervace uskutečňovaná vlákny typu Ay 
z retikulární formace mozkového kmene.

Golgiho šlachová tělíska jsou méně dráždivá než svalová vřeténka, jsou uložena 
ve šlachách v sérii s extrafuzálními svalovými vlákny. Jejich podráždění vyvolá pro
střednictvím vmezeřeného interneuronu útlum motoneuronu příslušného svalu.

Ke kloubním receptorům patří mechanoreceptory, které jsou uloženy v kloubním 
pouzdře a jsou podobné Ruffiniho a Paciniho tělískům kožních receptorů. Reagují na 
změnu polohy kloubu. Někteří je pokládají za detektory akcelerace.

Kožní receptory mají pro hluboké čití pouze druhořadý význam. Stimulují se pohy
bem kůže při pohybu v kloubu.
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Obr. 22.7 Svalové vřeténko a jeho receptory. Současně je  znázorněn monosynaptický reflexní okruh 
i zakončení y-vláken.

22.3.4 Útrobní čití
Utrobní receptory jsou lokalizovány v dutině hrudní a břišní. Jsou spojeny s autonomním 

systémem a reagují na výkyvy vnitřního prostředí (změny tlaku krve, změny množství HC03). 
K útrobním receptorům řadíme:

1. Kardiovaskulární receptory:
a) reagují na změny krevního tlaku; jsou umístěny v oblouku aorty a v karotickém sinu;
b) reagují na naplnění srdečních předsíní.

2. Pulmonální receptory:
a) reagují na změny objemu plic -  patří k mechanoreceptorům (deflační a inflační 

receptory);
b) ovlivňují dýchání v závislosti na změnách množství kyslíku a oxidu uhličitého 

v krvi -  patří k chemoreceptorům.
3. Gastrointestinální receptory:

a) jsou stimulovány náplní střev -  mechanoreceptory;
b) řídí pocit hladu a nasycení v závislosti na hladině glukózy v krvi -  chemoreceptory.

4. Renální receptory:
v ledvinách, močovodech a močovém měchýři, jsou stimulovány jejich náplní -  patří 
k mechanoreceptorům.

22.3.5 S om atov iscerá ln í aferentace
Somatoviscerální podněty jsou vedeny lemniskálním systémem do talamu ke specific

kým jádrům ncc. ventrobasales (VB), která se dělí na nc.ventroposterolateralis (VPL) 
a ne. ventroposleromedialis (VPM). Z těchto jader vycházejí vlákna směřující do gyrus 
postccntralis mozkové kůry, kde nacházíme dvě primární projekční oblasti: somatosen- 
zorickou oblast I a kolmo na ni ležící somatosenzorickou oblast II.

V těchto oblastech je  lokalizována somatotopická projekce jednotlivých částí těla 
(liomimciihts), uspořádaná tak, že v prvé somatosenzorické oblasti „stojí homunkulus na 
hlavě" a homunkulus druhé somatosenzorické oblasti „leží kolmo na něj". Reprezentace 
jednotlivých částí těla je definována jejich významem pro jedince. IJ člověka je  relativně

2K2
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největší projekce pro ruku a jazyk. Tato specifická somatosenzorická aferentace, stejné 
jako u jiných specifických aferentací (sluchové a zrakové), končí v hlubších vrstvách 
mozkové kůry (IV a V).

Obr. 22.8 Somestetická aferentace. Vlevo nespecifická, vpravo specifická.

22.3.6 Bolest
Již Hippokrates učil, že utišit bolest je zázrak. Světová zdravotnická organizace defi

nuje bolest takto: „Bolest je  nepříjemná senzorická a emocionální zkušenost spojená 
s akutním nebo potenciálním poškozením tkání, neboje výrazy takového poškození popi 
sována. Bolest je  vždy subjektivní. “

Bolest je fenomén, který je  na jedné straně dobře pópsatelný anatomicky i fyziologicky, 
ale na druhé straně jde o i fenomén vysoce subjektivní. Proto je také velmi obtížné bolest 
přesně definovat. Další rozpor fenoménu bolesti spočívá v tom, že bolest je velmi důležitá, 
protože nás upozorňuje, že v organizmu není něco v pořádku, naproti tomu přechod bolesti 
do chronické fáze je velmi nepříjemný atraumatizující. Chronická bolest je v současnost i 
chápána jako nozologická jednotka.

Pokusme se definovat bolest z hlediska anatomického a fyziologického.
1. Senzory (receptory) bolesti jsou volná nervová zakončení, polymodální nocisen- 

zory a vysokoprahové mechanosenzory, které se nacházejí v kůži, ve svalech, kloubních 
pouzdrech, ve stěně trávicí trubice, v srdci a cévách. Některé orgány nemají receptory bolesti, 
a proto také nebolí. Např. tkáň centrálního nervového systému sice bolest vnímá, ale 
sama nebolí. Nebolí také některé tkáně oka, vlastní kostní tkáň (na kosti bolí jen periost), 
chrupavky a některé parenchymatózní orgány, jako játra a ledviny. IJ nich způsobují 
bolest jejich obaly, v nichž jsou volná nervová zakončení podobně jako v periostu. Na 
I env' kůže připadá přibližně 100 volných nervových zakončení vnímajících bolest.
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Stimulatory bolestivých nocisenzorů jsou různé chemické látky jako bradykinin, sero
toninhistamin, draslík, prostaglandiny a leukotrieny. Tyto látky se vyskytují v různých 
tkáních a mohou vyvolat bolestivý podnět.

Podle lokalizace může bolestivý podnět způsobit:
1. bolest povrchovou — v kůži;
2. bolest proprioceptivní -  hluboká, vychází ze svalů a z kloubních pouzder;
.1. bolest orgánovou -  pochází z jednotlivých orgánů a různých systémů.

Specifickými nocisenzory jsou volná nervová zakončení, která se vyskytují i ve vyš
ších etážích nervového systému. Jako nocisenzory mohou za určitých okolností působit 
i mechanoreceptory reagující na nadprahová mechanická podráždění. Většina nocicepč- 
ních mechanoreceptorů není úzce specializována, většinu tvoří polymodální nociceptory, 
které reagují i na mechanické, chemické i tepelné stimulace.

Periferní nocicepční mechanizmy jsou velmi podobné zánětlivým procesům, kdy se 
při poškození uvolňuje kyselina arachidonová, mění se množství iontů vodíku a draslíku, 
uvolňují se prostaglandiny, histamin, serotonin, VIP (vazoaktivní intestinální peptid), 
cnkefuliny, fosfolipidy, interleukin a bradykinin. V nocisenzorech je velmi aktivní sodí
kový kanál. Při bolestivém podráždění je uvolňována substance P vyvolávající vazodila- 
tací, která zvýší permeabilitu cév a způsobí edém. Nocicepční zakončení jsou lokalizována 
v adventicii malých cév a v lymfatických cévách, ale také v lumen trávicí trubice a even
tuálně v pojivové tkáni. Nocisenzory se nacházejí dokonce i v endoneuriu. Nocisenzory 
mění svůj práh, a proto můžeme uvažovat o jejich senzitizaci a desenzitizaci.

Obr, 22, V Axonový reflex, Axonový (Lungleyův) reflux je lokální reflex, kdy .se podněty z periferie vedou pouze

povrch kůže r—  ostrý předmět

•rvu Oiltntl se vrací zpět. Nejčastěji jde o nervi ně pleteně, které řídi ěinnost cév



2. Bolestivý impulz z nocisenzoríi je veden do míchy dvojím způsobem: nemyelinizovanými 
vlákny Ca. slabě myelinizovanými vlákny AS. Na vodivost těchto vláken působí různé látky, 
např. volné mastné kyseliny, oxid dusnatý (NO) a NMDA. Ke svému postnatálnímu růstu 
potřebují tato vláknanervovýrůstový fáktor(NGF-nervegrowthfactor). Vlákna C i vlákna AÖ 
přicházejí zadními kořeny míšními do zadních rohů míšních a v nich končí v Rexedových 
vrstvách (zónách) 1,11, III a dále ve vrstvách V a VIII. V povrchových Rexedových vrst
vách končí vlákna somatosenzorická, v hlubších vrstvách pak vlákna vedoucí viscerální 
bolestivou informaci, 80 % všech bolestivých vjemů je vedeno vlákny C, tzn. velmi poma
lými vlákny. Ta se dostávají do substantia gelatinosa Rolandi a do Lissauerova traktu. 
Tento mechanizmus je základem vrátkové (hradlové) teorie podle Melzacka a Walla (1965). 
Zakončení vláken aktivuje buňky v substantia gelatinosa Rolandi, z nichž vycházejí impulzy 
a pokračují cestou ascendentních spinotalamických a spinoretikulotalamických vláken do 
retikulámí formace a do talamu. Tyto impulzy jsou později interpretovány v mozkové kůře 
jako bolest. Z míchy jsou tedy bolestivé podněty vedeny spinotalamickými drahami, a to 
buď tractus spinoretikulothalamieus, nebo tractus spinothalamicus lateralis, který vede 
impulzy do ventrobazálního talamu — VB (do nucleus ventropósterolateralis -  VPL 
a ventroposteromedialis — VPM). Tractus spinoreticulothalamicus vede impulzy do retiku- 
lární formace mozkového kmene a odtud do limbického systému a do mediálních jader 
talamu (nucleus centrum mediánům — CM, nucleus centralis lateralis — CL a nucleus puru- 
fascicularis-pF). Do těchto jader se projikují impulzy převážně z Rexedových zón V a VI11. 
Vlákna z této dráhy končí také v hypotalamu, kde byly rovněž nalezeny nocisenzory. Před
pokládá se, že vlákna A8 vedou většinou rychlejší a ostrou bolest a končí ve ventrobazál- 
ním talamu, zatímco vlákna C vědou déletrvající a tupou bolest a končí převážně 
v mediálních (intralaminámích) jádrech talamu.

Ve ventrobazálním talamu je bolest přesně somatotopicky lokalizována. Vlákna z obou 
skupin talamických jader (VB i intralaminámí jádra) vstupují do různých oblastí mozkové 
kůry. Vlákna z ventrobazálního komplexu do gyrus postcentralis, z intralaminámích jader 
do gyrus cinguli a do premotorické korově oblasti. Při elektrické stimulaci VB nedochází 
k bolestivým fenoménům, zatímco stimulace intralaminámích jader bolest vyvolává.
V gyrus postcentralis je lokalizována ostrá přímá bolest, zatímco bolest tupá a přede
vším bolest viscerální je lokalizována zejména v gyrus cinguli.

Z hypotalamu a z limbického systému vůbec je ovlivňována především emotivní složka 
bolesti. Retikulární systém má vztah k ¡ocus coeruleus, který má přímý vztah k emocím 
strachu a úniku, a proto se významně účastní na modulaci bolesti. Tento mozkový útvar 
je zodpovědný za to, že před bolestí unikáme.

Bolest je možno modulovat prostřednictvím enkefalinů a endorfinů (Koster! it/, 
1975). Enkefaliny působí především v míše, ve středním mozku, v hypotalamu. pro
dloužené míše a v periakveduktální šedi. Endorfiny se vyskytují zejména 
v prodloužené míše a vyšších mozkových etážích. Endorfiny jsou velmi intenzivně 
blokovány naloxonem nebo naltrexonem. Kromě endorfinů a enkefalinů existuje 
mnoho dalších látek, jež modulují bolest. Jsou to některé excitační aminokyseliny, 
např. kyselina glutumová a asparágová, působící na NMDA receptory v zadních rozích 
míšních. Ketamin jako nekompetitivní NMDA antagonista působí jako látka, která 
moduluje postoperační bolest.

Terapie bolesti vychází převážně z poznatků anatomických a fyziologických studii.
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Obr. 22.10 Percepce bolesti z periferních orgánů na míšní úrovni

elektrické 
■ H p M  ¡ i

, středni mozek

vzestupné 
j ; dráhy

périůkw&iúktáltá šeď  
(PAG)

Obr. 22.11 Supraspinálni ovlivněni bolesti
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fosfolipidy
zraněni 

poškozeni tkáně

Obr. 22.12 Ovlivněni receptorů bolesti a její vedení do dalších etáži nervového systému. SSR / selcclive 
serotonine reuptake inhihitors, SNRI selective noradrenergic reuptake inhihitors.
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Typy bolesti:
1. Akutní bolest -  dostaví se okamžitě po bolestivém podnětu, je tó většinou bolest pálivá 

a ostrá. Jde o bolesti svalové, kožní a kloubní, řadíme sem i bolesti kolikovité.
2. Chronická bolest -  dříve se považovala za chronickou bolest každá bolest trvající déle 

než 3 měsíce. Ukázalo se, že toto omezení není správné* protože některé typy chronic
kých bolestí mohou trvat kratší dobu, a přesto mohou mít chronické charakteristiky.

3. Projikovaná -  přenesená bolest (referred pain) -  její původ je lokalizován jinde než 
v orgánu, v němž je bolest pociťována. Projikované senzorické impulzy se mohou 
vyskytovat ve všech senzorických modalitách. Často vzniká např. kompresí spinál- 
ních nervů při lumbosakrálním syndromu a projikuje se do celé dolní končetiny, do 
dutiny břišní a do varlat. Vyskytuje se zejména u yíscerální bolesti. Nocicepční stimu
lace vnitřních orgánů vyvolá bolest nejen v příslušném víscerálním orgánu, ale také 
ve vzdáleném orgánu čí na povrchu těla.

n. gíosopharyngeus s

ti. vagus - n. laryngiens sup

it. vagus-

n. splanchnicus (T, J  
n. splanchnicus 

n. splanchnicus (T, u)I

splanchnicus plexus 
y - r brachialis

ň,\splanchnicus\ 
(T ..-L J  ,

>/

*Ci
'"9 í*

(T u^íd  b^centrální 
n. phrenicus

fundus
! somatické nervy (T„ - L J  (J  -  l j  

U É d  ritoneum

i
parasympatikus

W  ( s , j

cervix 
a horní vagína 

- varle (S1J
n. sacralis (S! t) 
n. genitofemoralis (L,_J 
plexus spérmaticus (Tl0)

Obr. 12,1.1 llranicc bolestivé percepce a jim korespondující somatická a vegetativní inervace visce 
rálnich orgánu



SCN/ORICkf SVSI

4. Neuralgie. Neuralgická bolest vzniká prudkým a trvalým  drážděním hlavový 
a periferních nervů.

5. Kauzalgie vzniká při nervovém poranění, zejména při střelných ranách. Je to l i ' /  
chronická bolest.

6. Allodynie je  bolest způsobená nebolestivou stimulací normální tkáně; v /iiik ; i | 
vyšší senzitizaci různých receptorů, zejména nocisenzorů.

7. Hyperestézie je  zvýšená citlivost na mechanickou a termální stimulaci.
8. Hyperpatie představuje bolestivý syndrom, který je  charakterizován zvýšenc 

reakcí na bolestivou stimulaci a při opakované stimulaci.
9. Hypoalgézie je  snížené vnímání bolesti.
10. AnaSgézie znamená necitlivost k bolesti.
11. Centrální bolest je  způsobená organickým i funkčními poruchami v míše neb< 

v supraspinálních částech nocicepčního systému mozku. Příkladem centrální bolest 
je  anesthesia dolorosa -  při poškození zadních kořenů míšních, např. při avu l/i zad 
nich kořenů míšních (zvířecím modelem tohoto typu bolesti je  dorzální rizotomic).

12. Fantomová bolest je  bolest vnímaná v amputovaných částech těla, je jí podstatou 
jsou fixované projekce v centrálních strukturách.

13. Talamická bolest je  spojena s onemocněními ventrálních talamických jader, přede 
vším však VPL a VPM. V podstatě je  léčitelná pouze stereotaktickým zásahem.

Bolest můžeme modifikovat různými chemickými a farmakologickými látkami, např. k\ se 
linou acetylosalicylovou, morfiem, ale také fyzikálně-chemicky, neurologicky a psychologicky 
(obr. 22.12). Důležité je, že znalost fyziologických a patofyziologických mechanizmu miíA* 
významně přispět ke kauzálnímu léčení bolestivých syndromů i bolesti jako nozologické jed 
notky.
Psychofyziologie bolesti

Jde o fenomén u člověka zcela speciální. I když nelze konstatovat, že by vyšší živočichov é 
neměli určitou psychogenní složku bolestivého vnímání, přesto u člověka je  tato sloAa 
nejvíce vyvinuta. Důkazem je  i to, že některými psychickými vlivy můžeme bolest účinné 
modulovat. A to je velice významné. Např. při neztišitelných nádorových bolestech dobré 
slovo pomáhá téměř stejně tolik jako morfium. Při verbálním působení je však zároveň 
nutné působit i somaticky ■ hlazením, držením za ruku. Dosud ale není zcela vyjasněný 
vztah mezi působením somestetickým a psychickým.

22.4 Sluchový systém

Sluchový systém přijímá a analyzuje zvukové podněty, umožňuje komunikaci a ochranu 
před nebezpečím. Sluchové receptory uložené v Cortiho orgánu vnitřního ucha registruji 
zvukové vlny, které vznikají podélným kolísáním tlaku vzduchu. Rychlost šíření těchto 
vln je 340 m/s. Oblast slyšitelnosti se u člověka nachází v rozmezí od 16 I Iz do 20 000 11z. 
Rozsah řeči je v oblasti 250 — 4 000 Hz. Jednotkou hladiny zvukového tlaku je / deci 
hel (dli). 11 lad i na hlasitosti se měří vefonech a při frekvenci I 000 I Iz se kryje se stupnicí 
hladiny zvuku v decibelech.
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22.4.1 Mechanizmus přenosu zvuku
Sluchový systém je tvořen: zevním, středním a vnitřním uchem. Zvuková tlaková 

vlna je příj íinána boltcem, soustřeďována zevním zvukovodem na bubínek středního ucha, 
přenášena sluchovými kůstkami (kladívko, kovadlinka a třmínek) do vnitřního ucha.

Střední ucho, ohraničené na zevní straně bubínkem a na vnitřní oválným okénkem, má 
při přenosu zvuku nezastupitelnou funkci: přenáší do vnitřního ucha 98 % tlakových vln 
(při vyloučení středního ucha by se přenesla jen 2 % -  ostatní vlny by se odrazily, a to 
proto, že vzduch má menší impedanci než emlolymfa vnitřního ucha).

Obr. 22.14 Střední ucho -  umístění a pohyb sluchových kůstek při přenosu zvuku

V nitřní ucho je tvořeno kochleou, která je rozdělena přepážkou na horní -  scala 
ves li bulí (začíná oválným okénkem) a dolní -  scala tympani (začíná okrouhlým okén
kem). Obě dutiny jsou vyplněny perilymfou, která má stejné složení jako krevní 
plazma. Vlastní funkční jednotkou kochley je kochleární přepážka; ta je  na jedné 
straně tvořena Reissnerovou membránou (u scala vestibuli) a na druhé bazilární mem
bránou (u scala tympani) -  vytváří tak dutinu (scala media), jež je vyplněna endo- 
lymfiou. Endolymfa vnitřního uchaje jedinou extracelulární tekutinou obsahující více 
K než Na1 iontů (140 — 160 mmol/1 K+a 12 -  16 mmol/1 Na+). Na bazilární membráně 
leží vnitřní a zevní vláskové buňky, které jsou kryty tektoriální membránou. Z vnitř
ních vláskových buněk vycházejí axony -  přepojují se v ganglion spirále a následně 
tvoří sluchový nerv.
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Obr. 22.15 Vnitřní ucho

22.4.2 Bioelektrické projevy přenosu vláskovými buňkami
Při převodu vzruchu sluchovým receptorem registrujeme bioelektrické potenciály:

1. Endokochleární potenciál -  je proti okolí pozitivní (+80 mV), a to proto, že endolymfa 
je ve srovnání s perilymfou bohatší na draslík (140 mmol/1).

2. Klidový potenciál -  je součtem potenciálů vnitřních vláskových buněk (-40 až -90 m V) 
a vnějších vláskových buněk (-70 mV). To znamená, že mezi nitrem vláskových buněk 
a endolymfou existuje potenciální rozdíl až 155 mV.

3. Receptorový potenciál -  ohnutí řasinek (stereocilií) vláskových buněk endolymfou otevirá 
iontové kanály, jimiž proudí K+ ionty dovnitř a depolarizují buňku. Tato depolarizace vytváří 
receptorový potenciál a současně otevírá napěťově řízené iontové kanály nabazilární mem- 
bráně a K+ proudí do perilymty ve scala tympani a receptorový potenciál se ukončí.

4. Akční potenciál—vznikající receptorový potenciál uvolní transmiter (glutamát), který ve 
vláknech sluchového nervu vyvolá akční potenciál, a tím vede informaci na další synapsi.

22.4.3 Aferentní sluchová dráha
Vlákna druhého neuronu sluchové dráhy probíhají mozkovým kmenem ve třech svazcích 

do homoíaterálního a kontralaterálního olivárního komplexu a laterálním lemniskem. 
jak stejnostranným, tak druhostranným, do talamu. Ze zadního svazku odbočuje Část 
nervových vláken do colliculi inferiores středního mozku. V talamu směřuje sluchová 
aferentace do specifického jádra — corpus geniculatum mediale (CGM) a odtud clo moz
kové kůry -  do oblasti Heschlových závitů (Brodmannova oblast 4 1). V corpus gcnicu- 
Itiiiini mediale i v korové primární oblasti nacházíme tonotopickou organizaci neuronu 
(jsou uspořádány podle odpovědi na tóny určité výšky).
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( )bonstranné slyšení je podmínkou zvukové orientace. Ke vzdálenějšímu uchu přichází 
'vuk nepatrně později (3 ms) a je o 1 dB méně hlasitý. To, že v podstatě vnímáme zvuk 
íinaurálně stejně, je způsobeno mnohostranným propojením sluchové dráhy a hlavně 
schopností olivámích, kolikulámích a korových neuronů tyto rozdíly vyrovnat.

Obr. 22.16 Sluchová aferentace. CGM -  corpus geniculatum mediale, Cl — colliculus inferior, 
NT rte. trapezoideus.

22.5 Vestibulární systém

Vestibulámí systém je úzce spojen s pohybem, polohou a orientací v prostoru. Vestibulární 
receptory jsou uložené ve skalní kosti v kostěném labyrintu ve třech na sebe kolmých 
polokruhových kanálcích a v sakulu a v utrikulu.

V kostěném labyrintu se nachází blanitý labyrint v yplněný endolymfou a v rosolovité hmotě 
blanitého labyrintu jsou na hranách (erista ampularis) umístěny vláskové buňky -  cilie 
s kinacMcmi a stereociliemi. Oblast makul obsahuje ololity (krystaly kalcitu), které stimulují 
vláskové buňky. Prostor mezi blanitým a kostěným labyrintem obsahuje perilymfu,
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Obr. 22.17 Stavba ampulárního receptoru (nahoře). Pohyby kupuly při proudění emlolymjy (dok').

Adekvátním podnětem pro receptory je:
- zrychlení při přemísťování -  pozitivní i negativní zrychlení (např. jízda autem, výtahem) 

aktivuj e receptory v macula sacculi a macula utriculi tím, že posunuj e gel přes otol i ty mak u I;
- úhlové zrychlení -  aktivuje ampuly polokruhových kanálků a endolymfa v nich ohýba 

cilie;
- gravitační zrychlení-zajišťují oběmakuly, podle polohy hlavy a polohy těla v prostoru.

22.5.1 Aferentace do mozkové kůry
Kferentní vlákna recepčních buněk tvoří synapsi v ganglion vestibuli. Vychází z něho 

veslibulární nerv, který se ještě ve vnitřním uchu spojuje s nervem sluchovým a tvoří 
nervus cochleovestibularis. Do mozkového kmene vstupuje v prodloužené míše a končí 
v komplexu vestibulárních jader: nc. lateralis (Deitersovo>), nc. superior (Bechtůrevovo), 
ne. medialis (Schwalbeho) a nc. inferior (Rollerovo). l ato jádra přijímají také afcrcntaci 
/  rcceptorů hlubokého čití a mají eferentní spojení:



k  U’ITOLA 22

1. s vestibulárními jádry kontralaterální hemisféry,
2. s míchou prostřednictvím tractus vestibulospinalis,
3. s vestibulárním mozečkem,
4. s okohybnými nervy -  umožňují zrakovou kontrolu pohybu,
5. s gyrus posícentralis mozkové kůry; pouze tyto poslední spoje zajišťují vědomou 

kontrolu orientace v prostoru.

Obr. 22. IN Vestibulární a pa ni f a jeho spoje. CGM  -  corpus geniculatum mediale. Cl colliculi inferto- 
/v.v, '/' mozečkovájádra, I, vestibulární jádra: /  nc. inferior, L -nc. lateralis. M  nc. medialts.
•V nc superior, Vsp. I. tractus vestibulospinalis lateralis, Vsp. m. tractus vestibulospinalis medialis, 
Rsp. tractus reticulospinalis, III. IV, VI, VIII. X. XII jádra příslušných hlavových nervů. Sc. sup., lit/, 

ganglion scarpae superior, interior.
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22.5.2 Vestibulární reflexy a motorické funkce
Pohybové funkce vestibulámího systému jsou zajišťovány reflexy, které se také ozna

čují jako labyrintové. Můžeme je  rozdělit na sta tické posturální (postojové a vzpři- 
movací) a sta tokinetické, které se objevují během pohybů a samy pohyby vyvolávají. 
Např.: vestibulární nystagmus, obrat při pádu z výšky a obrat z podložky.

Poruchy vestibulámího aparátu se nazývají nemoci z  pohybu a označují se jako kinetózy 
(mořská nemoc, letadlová nemoc, stav beztíže).

22.6 Zrakový systém

Zrakový systém je  jedním z nej složitějších senzorických systémů. Analyzuje světelné 
podněty a  tím napomáhá orientaci v prostředí, umožňuje také registrovat psané informace.

Receptory pro zrak jsou uloženy v oku. Koule oční (bulbus))e, tvořena sklérou, choroi- 
deou a sítnicí. Bělima přechází vpředu v rohovku, za níž je  duhovka (iris) s otvorem 
uprostřed —zornicí (pupila). Duhovka, k terá určuje barvu oka, obsahuje hladké svaly 
— m. dilatator pupillae (¡nervovaný sympatikem) a m. sphincter pupillae (¡nervovaný 
parasympatikem). Tyto svaly mění velikost zornice (zúžení — mióza a  rozšíření -  mydriáza). 
Mezi rohovkou a čočkou je  komorový prostor oka, jež  duhovka rozděluje neúplně na 
přední (mezi zadní plochou rohovky a přední plochou duhovky) a zadní komoru (mezi 
zadní plochou duhovky a přední plochou čočky). Obě komoiy vyplňuje komorová voda. 
Sklivec je sklovitá, gelovitá, průhledná hmota vyplňující vnitřní prostor oka.

předr 
kom o

zadní 
koni o

rohox 
duho1

Obr. 22.19 Stavbu oka



K a p it o U i  22

22.6.1 Optický systém oka
Optický systém oka, který vytváří na sítnici obrácený a zmenšený obraz vnějšího světa, 

je tvořen rohovkou* komorovou vodou, čočkou a sklimtm. Světelný paprsek vstupující 
do oka se nejprve láme na rohovce, pak znovu na přední (konkávní) ploše čočky a dále 
na její zadní (konvexní) ploše; poté prochází sklivcem a dopadá na sítnici. Elastická, prů
hledná tkáň čočky je  obklopena pouzdrem a zavěšena na giliéritím kruhovém svalu (hladký 
sval ¡nervovaný parasympatikem). Kontrakce m. ciliariS vyklenuje čočku dopředu, a tím 
umožňuje zaostření blízkých předmětů.

Mechanizmus akomodace závisí nejen na ciliárním svalu, ale hlavně na jeho závěs
ném aparátu: při kontrakci svalu povolí tah závěsných vláken a  čočka se vlastní pružností 
vyklene, zornice se zúží a bulby konvergují. Akomodace je řízena reflexně cholinergními 
vlákny z Edingerova-Westphalova jádra ve středním mozku.

Obr. 22.20 Mechanizmus akomodace

Při pohledu do dálky se zobrazují na sítnici předměty, z  nichž vycházejí paprsky 
rovnoběžně. Teoreticky leží tyto předměty v nekonečnu-vzdálený bod {punctum remo- 
tum), protože od 5 m není oko schopno akomodace — čočka má stále stejné zakřivení.

Při pohledu do blízka (méně než 5 m) musí nastat akomodace, aby vidění bylo ostré. 
Nejbližší bod, které akomodované oko vidí ostře, se označuje jako blízký bod (punctum 
proximum). Jeho vzdálenost od oka závisí na stáří, protože s věkem se snižuje pružnost 
čočky. Vzdálenost mezi blízkým a vzdáleným bodem se nazývá akomodační šíře. Její 
hodnota s věkem klesá (od 12 D ve 20 letech k I D v 70 letech), ztrátou pružnosti čočky 

označuje se jako vetchozrakost (presbyopie).
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Dvě třetiny optické lomivosti oka připadají na rohovku (42 D) a jedna třetina na čočku 
(18 D). Optická mohutnost (lomivost) oka je 60 D.Dioptrie je jednotkou lomivosti (reci
proční hodnota ohniskové vzdálenosti).

Poruchy optického systému oka se mohou projevit jako:
— sférická a chromatická aberace,
— astigmatizmus,
— krátkozrakost (myopie) a dalekozrakost (hypermetropie).

— brýle a zaostření na dálku

+ brýle a zaostření na dálku

Obr. 22.21 Základní oční vady a jejich korekce (dpt -  dioptrie)

Sférická aberace je způsobena větší lomivosti okrajových částí čočky proti středu. 
Projevuje se hlavně při vidění za šera, kdy se zornice rozšíří. Při mióze se sférická abcrucc 
neprojeví a předmět se zobrazí ostře.

Chromatická aberace vzniká v důsledku nestejné lomivosti paprsků o různých vlnových 
délkách. Světlo s kratší vlnovou délkou se více láme než světlo s delší vlnovou délkou.

A stigm atizm us je způsobený poruchou zakřivení rohovky a je charakterizován tím, že 
paprsky procházející rohovkou se na sítnici nezobrazí v bodovém ohnisku, ale jsou roz 
ptýlené. V normě je rohovka více zakřivena ve vertikálním směru (o 0 ,1 mm), což změní
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lomivost o 0,5 dioptrie (D) a  označuje se jako fyziologický astigmatizmus. Při astigma- 
lické vadě je  zakřivení větší než 1 D, a to buď ve vertikálním směru — astigmatizmus 
podle pravidla, nebo v horizontálním směru -«astigmatizmus proti pravidlu. Astigma
tizmus korigujeme cylindrickými čočkami.

Krátkozrakost (myopie) -  při ní je bulbus přilil dlouhý, vzhledem k refrakční mohut
nosti, a paprsky se sbíhají před sítnicí. Akomodační šíře krátkozrakého oka je malá, protože 
blízký a vzdálený bod se nacházejí blízko u sebe. Korigujeme čočkami rozptylkami 
(minus D).

Dalekozrakost (hypermetropie) -  při ní je  bulbus naopak přilil krátký a paprsky se 
sbíhají za sítnicí. Vzdáleně předměty jsou zaostřeny pouze akomodací {m. cilliaris je  hyper- 
trofický). Korigujeme spojnými čočkami (plus D) (obr. 22.21).

22.6.2 Analýza a syntéza na sítnici
Světlo musí projít několika vrstvami sítnice, než se dostane k vlastním receptorům, 

k čípkům a k tyčinkám. Mezi gangliovými buňkami, z nichž vychází zrakový nerv a na 
něž dopadá světlo jako první, leží ještě interneurony buněk bipolárních, amakrinních 
a horizontálních.

tyčinky

M HHnnÉr
vrstva
bipolárni
buřšy
amakrinní
bufity
WĚfaĚ
plexiformni
vrstva

gangliové
buňky

T  dopad světlen

Obr. 22.22 Průchod světla různými vrstvami nervových buněk přeci dopadem světla na vlastní světelné 
recťptnry (tyčinky a čípky)
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Obr. 22.23 Množství (N -  osay) čípků (plně) a tyčinek (čárkovaně) v úhlových vzdálenostech (osa v/ 
od fovea centralis (F) ve směru nazálním (n) a temporálním (t). C -  macula (fovea) caeca.

Maximální hustota Čípků je ve fovea centralis. Maximální hustota tyčinek je  20 " 
temporálně od fovey. V sítnici člověka jsou tři druhy čípků s rozdílnou maximální 
citlivostí: krátkovlnné (415 “ 440 nm), středněvlnné (520 -  540 nm) a dlouhovlnné 
(550 “ 570 nm). Nejyětší citlivost tyčinkového pigmentuje v oblasti 500 nm. Zatímco 
tyčinky jso u  nejcitlivější k rozdílům intenzity světla, což umožňuje vidění za šera
— skotopické. čípky jsou maximálně citlivé k rozdílům vlnové délky a to umožňuje viděn í 
za světla — fotopieké, Oba typy recepčních buněk obsahují substance pro vidění: 
tyčinky rodopsin, čípky tři druhy ne zcela definovaných pigmentů. Rodopsin prodělává 
působením světla konfbrmační změny. První změnou je  izomerizace 11-cis-retinalu na 
all-trans formu retinalu. Ta odštěpením od opsinu vstoupí do pigmentového epitelu 
abledne. Resyntéza rodopsinu v pigmentovém epitelu nastává zpětnou konverzí 11-cis-reti
nalu a připojením opsinu.

Barevné vidění vzniká míšením tří základních barev; červené, zelené a modré; tím se 
tvoří ostatní barvy a jejich odstíny. Normální vidění je proto trichromatické. Snížení 
citlivosti pro určitou barvu je označováno jako malie; výpadek citlivosti jako anopie. 
Rozeznáváme:
1. červenozelenou záměnu -  oslabení nebo chybění citlivosti pro červenou barvu se 

označuje jako protanomalie nebo protanopie;
2. zelenočervenou záměnu »  oslabení nebo chybění citlivosti pro barvu zelenou se 

označuje jako deuteroanomalie nebo deuteroanopie;
3. niodrožlutou záměnu -  oslabení nebo chybění citlivosti pro modrou barvu se ozna

čuje jako tritanomalie nebo tritanopie.

Zatímco červenozelená záměnaje častější u mužů (8 %) než u žen (0,4 %), modrožlutá 
záměna je u obou pohlaví vzácná. Rovněž vzácná je  achromázie (monochromá/.ic) 

úplný výpadek funkce čípků; vidění je pak černobílé.
B in o k u lá rn í  v id ě n í vzniká spojením obrázků z obou očí v jednotný vjem. Uprostřed 

existuje oblast, kde se obrázky z obou očí překrývají (binokulární krycí pole).
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Obr. 22.24 Lokalizace fovea centralis (macula lutea) a fovea caeca (slepé skvrny) na očním pozadí (A) 
a na perímetru (B) levého oka. Na perimétru je označen irozsah .&tmfchpolí pra jednotlivá barvy.

22.6.3 Zraková aferentace
Axony gangliových buněk sítnice vytvářejí zrakový nerv (n. opticus). Místo jeho výstupu 

na sítnici je označováno jako slepá skvrna "  fyziologický skotom. Skotomem ozna
čujeme výpadek určité části zorného pole. Fyziologický skotom leží 18 ° nazálně v hori
zontální linii.

Část vláken zrakového nervu se v chiasma opticum kříží a část jde nezkříženě jako 
trad tis op!icus\ z něho vystupují vlákna ke čtverohrbolí středního mozku (colliculi 
suneriores). Kříží se pouze vlákna z mediálních polovin sítnice, zachycující obrazy vněj
ších polovin zorného pole, kdežto z laterálních polovin se obrazy vnitřní části zorného 
pole v cliiasma opticum pouze ohýbají a pokračují nezkříženě. l)o levé hemisféry mozku

«(■}



se promítají obrazy z levých polovin sítnice, tj. z pravé poloviny zorného pole (u pravé 
hemisféry je  to naopak). Část nervových vláken jde do středního mozku, kde končí 
v colliculi superiores. Větší část nervových vláken končí v talamu, ve specifickém primár
ním jádře corpus geniculatum laterale (CGL). Odtud vedou axony vytvářející ruiiiatio 
óptica do primární zrakové korové oblasti v okcipitálním laloku (Brodmannova 
oblast 17). Zraková oblast čtverohrbolí je spojena s motorickými reflexními pohyby očí. 
Zraková oblast talamu CGL je vrstvovitě uspořádána a do jednotlivých vrstev směřuje 
různá aferentace jednak z homolaterálního a jednak kontralaterálního oka.

mozková kůra týlráho laloku

Obr. 22.25 /raková aferentace



23. Elektrofyziologická diagnostika 
v neurofyziologii

23.1 E lektroencefalografie

Nejstarší z neuroelektrofyziologických diagnostických metod je  elektroencefalografie — EEG. 
Ta byla zkoušena u zvířat už začátkem 20. století a  do humánní diagnostiky byla zavedena 
v roce 1929 H. Bergerem. Metoda prožila mnoho peripetií a  dlouho byla velice důležitou 
a vlastně jedinou elektrodiagnostickou metodou v neurologii. Dnes je  její význam limitován 
na diagnostiku různých druhů epilepsií, kde je  jednoznačnou a  nenahraditelnou metodou. 
I )alší její uplatnění je  při diagnostice poruch spánku. V ostatních oblastech (diagnostika 
tumorů, metabolických mozkových poruch, řečových poruch atd.) byla nahrazena metodami 
modernějšími, zejména ultrasonografíckými, kom puterovou tomografu' (obr. 23.1), 
nukleární magnetickou rezonancí, eventuálně pozitronovou emisní tomografií a metodou 
měření regionálního průtoku krve mozkem (RCBF -  Regional Cerebral Blood Flow).

V E E G  z á z n a m u  se hodnotí frekvence a amplitudy vln. Obecně platí, že čím je větší 
f rekvence, tím menší je  amplituda vlny. Základními vlnami v EEG u dospělého člověka 
jsou vlny a, ({, 0, 5 (obr. 23.2).

u(alfa)-aktivita má frekvenci 8 - 1 3  Hz; je to základní typ EEG v tělesném a duševním 
klidu při zavřených očích. Zvláště výrazná je  okcipitálně, vychází ztalamického pacema- 
keru (udavače kroku), její rytmus je  modifikován hlavně retikulámími strukturami.

(i(bcta)-aktivita -  frekvence 14 — 30 Hz. Objevuje se fyziologicky jako deprese a-rytmu 
pří otevření očí nebo jiných smyslových stimulacích, stejně jako při emocionálním 
podráždění; tomuto mechanizmu říkáme (i-blokáda.

0 ( t h ť t a ) - a k t i v i t a  frekvence 0,5 3,5 liz. Vyskytuje se u zdravých dospělých lidí 
pouze v hlubokém spánku.

()hr. 2.1.1 Počítačový 
tomograf



5(delta)-aktivita -  frekvence 4 -  8 Hz. Je normální u malých děti, u dospělých se 
vyskytuje pouze ve spánku. Jakmile se objeví mimo spánek, je  to aktivita patologická.

y(gama)-aktivita má frekvenci 30 -  60 Hz.
Elektroencefalogram se vyvíjí u člověka do 18 let. V nejmladších věkových obdobích 

převažují v EEG pomalé vysoké vlny, které se postupně zrychlují a snižuj í svoj i ampl itudu.
EEG záznam zachycuje i emoční změny, při nichž vzniká desynchronizace a nízká 

amplituda. Mohutná aktivace EEG nastává při zvýšené pozornosti, kdy se objevují stří
davě rychlejší frekvence, které však nejsou trvalé.

EEG změny při spánku jsou popsány v kapitole o spánku a  bdění (kapitola 29).
Patologicky se mohou vyskytnout nízkofrekvenční vlny ( 2 - 3  Hz) střídané rychlými 

hroty (rytmus hrot -  vlna), nebo série rychlých hrotů. Je to typický nález pro epilepsii, 
záchvatové onemocnění, které můžeme díky EEG diagnostikovat. Registrace elektroen- 
cefalogramu je  důležitá i při diagnostice mozkové smrti. V případě mozkové smrti musí 
izoelektrický záznam trvat nejméně 20 minut a  v této době nelze vyvolat žádný evokovaný 
potenciál. Diagnostika mozkové smrti je  pak ještě potvrzována dalšími vyšetřeními (atro- 
pinový test, mozková arteriografie).

A alfa

beta

theM

-< •  / W A J W

psy x'hom ot orická 
epilepsie

Obr. 2.12 EEG. A /.úkladní lypy eleklroencefalograjických vln B l-.leklnienceftili^riijieká aktivu 
při různých typech epilepsie
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23.2 Magnetoencefalografie

Kromě registrovatelných elektrických změn se v mozku mění i magnetické pole, které 
je snímáno magnetoencefalografií. Výhodou proti EEG je, že mozek je lépe zobrazen, 
ale nevýhodou značná nákladnost na vybavení.

23.3 Evokované potenciály

I vokované potenciály jsou sumační potenciály, které korelují s různými změnami vyvo
lanými senzorickou stimulací jader a oblastí, což vyvolá odezvu ve formě excitačního 
postsynaptického potenciálu -  EPSP. Prostorovým vedením v mozku je signál přenášen 
až na povrch kůry, kde jej můžeme snímat podobně jako EEG. V podstatě snímáme 
difuzní projekční potenciály na jednotlivé druhy stimulace tak, že jedna elektroda je 
umístěna na nejvyšším bodě lebky -  veríexu a druhá elektroda na bradavkovém výběžku 
kosti spánkové (processus mastoideus) anebo uprostřed čela (na přechodu nosní a ielní 
kosti). V tomto bipolárním uspořádání pak můžeme snímat čtyři druhy evokovaných 
potenciálů:
I . KRA -  evoked response audiometry -  objektivní audiometrie (obr. 23.3). Snímají 

se při ní akustické evokované potenciály. Sluchová stimulace vyvolá elektrické změny 
ve sluchové dráze a sluchových jádrech, které se šíří difuzně v mozku a jsou snímány 
jako evokované potenciály výše popsaným způsobem z povrchu hlavy. Latence 
odpovědí je 50 — 350 ms (obr. 23.4).

Obr. Metodu HRA (objektivní audiometrie) a ECOG (elektrokochIeogrufie). HRA je  snímána zpii 
sobem popsaným v textu ECOG je záznam elektrické aktivity kochleárniho jádra  podkorového stu 
i hově ho jádro v prodlouženě míše.
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Obr. 23.4 Sluchové evokované odpovědi, vývoj jejich amplitud a zkracování latencí v závislosti nu 
intenzitě stimulace. Frekvence I 000 Hz, počet zprůměrovaných odpovědí 60. N -  negativní vlna. 
směřuje podle konvence směrem nahoru (nad izoelektrickou rovinu), Pt a P2 —pozitivní vlny. směřuji 
směrem dolů (pod izoelektrickou rovinu).

2. VER -  visual evoked responses — světelnou stimulací vyvolané odpovědi slouží 
k diagnostice zrakových poruch. Závisí na typu světelné stimulace -  je rozdílná podle 
toho, zda stimulujeme zábleskem světla, či šachovnicovou černobílou obrazovkou. 
Latence podobná jako u ERA (obr. 23.6).

3. SER — somatosensory evoked responses — somatosenzorické vyvolané odpovědi 
jsou vyvolané drážděním periferních somatických nervů nebo receptorů. Latence 
odpovědí jako u ERA (obr. 23.6).

4. BEAR -  brain-stem evoked auditory responses -  hodnotí se vlny odpovídající reakci 
jednotlivých etáží podkorové sluchové dráhy -Cortiho orgán, olivám!jádra, cor/xini 
Irapezoidea, corpora geniculata medialia. Tato diagnostická metoda se využívá 
nejen k určení sluchových poruch, ale i k časné diagnostice roztroušené mo/komíSní 
sklerózy. Latence odpovědí je do 10 ms.
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Obr. 23.5 ERA v bdělém stavu a ve čtyřech stadiích non-REM spánku. N  — negativní vlny (směřují 
nahoru) s udáním jejich latence (90 ms, 320 ms), P — pozitivní vlny (.směřují dolů) s udáním jejich 
Intence (170 ms. 200 ms); ms -  milisekundy, p  V — mikrovolty. Potenciály byly vyvolány tónem o hlasi
tosti 30 dli a frekvenci 1 200 Hz.

I ) všech těchto metod pozorujeme primární evokovaný potenciál, který je  obrazem 
primární korové projekce, dále sekundární evokovaný potenciál, jen ž  je  odezvou na sti
mulaci retikulární formace mozkového kmene.

Uvedené metody používám e k přesné diagnostice senzorických poruch přísluš
ných analyzátorů, a to zvláště tam, kde nemůžeme použít metody subjektivní (subjek
tivní audiometrie, subjektivní měření zrakových odpovědí). Důvodem je, že vyšetřo
vaný:
1. nemůže spolupracovat (je v komatu, v bezvědomí);
2. není schopen spolupracovat (u dětí): včasnou diagnostikou poruchy analyzátoru můžeme 

nasadit kompenzační léčbu; tím např. při poruchách sluchového analyzátoru, při 
zachovaných zbytcích sluchu, můžeme s pomocí přístrojů zahájit výuku řeči, a zabrá
níme tak senzorickým deprivacím; při úplné ztrátě sluchu musíme použít jiné metody 
komunikace, např. znakovou řeč;

í. nechce spolupracovat (simulanti i disimulanti).
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SER VER

Obr. 23.6 Ontogenetický vývoj somestetických (SER) a zrakových (VER) evokovaných potenciálu (l:P). 
rns milisekundy. D -  dny, M  měsíce, R -  roky. Všimněte si změny tvaru EP. velikosti amplitud a :n 
lateneí jednotlivých vln.

23.4 Snímání stejnosměrných nebo střídavých potenciálu 
mozkové kůry

Při registraci stejnosměrných potenciálů (DC —direct current) snímáme klidový clck 
trický potenciál, jehož normální hodnota se pohybuje v rozmezí -50  až -80  mV. Stojím 
směrné potenciály DC vznikají proto, že povrch mozkové kůry (šedá hmota) jc vlcc 
negativní oproti bílé hmotě. DC se mění velice pomalu např. při kolísání pozornosti. Mom 
se také při výraznějších stimulacích nervového systému. Toho se využívá při metodě ( ’.VI 
(conlingent negative variulions): při opakované sluchové stimulaci se zvyšuje úroveft 
stejnosměrného potenciálu. Jeho změny jsou velice citlivým indikátorem poruch sluchu 
Stejnosměrné potenciály se snímají u člověka bipolárními elektrodami, které umisťujeme 
na hlavu v oblasti vertexu a čelní kosti.

Měřením elektrických střídavých /.měn (AC alternativě current) registrujeme /ejm éiu 
/měny postsynaptických potenciálů excitačních EPSP. nebo inhibičních IPSP.
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ms

Obr. 23.7 Jednotková extracelulární aktivita z talamického jádra u laboratorního potkana, snímaná 
skleněnými mikropipetami

23.5 Jednotková aktivita

Jednotková aktivita je aktivita jednotlivých nervových buněk. Přispěla k pochopení 
fyziologie a patofyziologie různých senzorických analyzátorů. Pro technickou náročnost 
je však zatím diagnostická možnost této metody omezena, používá se spíše experimen
tálně (obr. 23.7).

Můžeme ji snímat buď extracelulárně, nebo intracelulárně kovovými nebo skleně
nými mikroelektrodami. Touto metodou můžeme velice přesně zjistit aktivitu jednotli
vých neuronů v jádrech mozkových struktur. Tak bylo zjištěno, že v každém mozkovém 
jádře, byť i velmi specifickém, jsou neurony, které reagují kromě příslušné hlavní moda
lity i na modality jiné. Např. ve sluchovém ústrojí jsou i buňky reagující na světelnou 
nebo somestetickou stimulaci. Tato metoda pomohla určit nejen specificitu neuronů, 
ale např. i specializaci neuronů zrakové oblasti na vertikální, horizontální, rotační a šikmý 
pohyb oka.



24. Motorický systém

Motorický systém patří k tzv. efektorovým oblastem nervstva, které řídí pohyb a polohu 
Klá. Patří k nim:

motorická jednotka, 
páteřní mícha, 
mozkový kmen, 
mozeček, 
talamus, 
bazální ganglia, 
oblasti mozkové kůry.

Motorická jednotka je periferní částí motorického systému. Je tvořena motané ur o 
>u m v předních rozích míšních a nervem, který zásobuje příslušná svalová vlákna.

Páteřní mícha -  motoneurony a interneurony šedé hmoty míšní jsou součástí reflexního 
okruhu monosynaptických a polysynaptických reflexů, jež uskutečňují elementární postojové 
¡i pohybové reakce.

Mozkový kmen -  součástí motorického systému jsou jádra retikulámí fonuace prodloužené 
míchy, mostu a středního mozku, která se účastní regulace svalového tonu a kontroly pohybu.

Mozeček -  spinální a vestibulámí mozeček se podílejí na udržování stoje a polohy. 
Korový mozeček zajišťuje kontrolu pohybů, 

l alamus -  zejména jeho ventrolaterální jádra jsou důležitá pro registraci pohybů. 
Ilu/ální ganglia -  jsou významná hlavně pro pohybový program, modulují informace 

/ mozkové kůry a mají obecně tlumivý vliv namotoriku. Při přenosu informací se uplat
ňují transmitery, hlavně acetylcholin, dopamin a GABA.

Motorická kůra -  nachází se v precentrální Brodmannově oblasti 4, kde začíná pyra 
nlidová dráha, a v oblasti 6, kde začíná dráha mimopyramidová.

Motorický systém můžeme rozdělit do dvou podsystémů:
1 .systém polohy -  mimovolní -  opěrná motorika; zajišťuje polohové a vzpřimovaci reflexy,
2 systém pohybu -  volní -  cílená motorika; umožňuje pracovní činnost a komunikaci.

24.1 Systém polohy — mimovolní motorika

Koordinace polohových, postojových a vzpřimovacích reflexů je součástí opěrné 
moloriky. Na její realizaci se podílejí: páteřní mícha, mozkový kmen, spinální a vestibu- 
lárnf mozeček.
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Obr. 24.1 Motorická kůra a pyramidová dráha. 1 —2 = kortiko-subkortikální dráha, 3 — 9 = kortiko- 
spinálni dráha, NR -  nc. ruber, NO -  n. oculomotoricus.

Aícrentace z proprioreceptorů a exteroreceptorůjde do uvedených podkorových oblastí, 
které podléhají eferentním vlivům jdoucím z efektorových oblastí mozkové kůry. Moto
rický systém polohy — opěrný systém — je ve své činnosti řízen informacemi z motorického 
systému pohybu — cílené motoriky.

24.2 Systém pohybu — volní motorika

NejdůležitčjSí složkou  volní motoriky jsou cílené pohyby, které u člověka umožňují 
programování pohybů. Na volní motorice se podílejí: mozečková kůra, bazální ganglia 
a mozková kůra.
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Aferentace pro úmyslné pohyby je zajišťována součinností všech receptorů včetně zrako- 
vých a sluchových, je  analyzována v somatosenzorické oblasti mozkové kůry, porovná 
vána s předchozími informacemi, a to za účasti asociačních oblastí.

Eferentní informace jdou pyramidovou a mimopyramidovou dráhou, podkorovými 
oblastmi do páteřní míchy. Bez účasti motorické pyramidové oblasti mozkové kůry není 
možný úmyslný pohyb. Bez činnosti nižších oblastí mozku není možné přesné řízeni 
úmyslného pohybu.



25. Autonomní nervový systém

Autonomní nervový systém řídí činnost hladkého svalstva, srdce a žláz. Liší se od 
somatického nervstva anatomicky i funkčně:

nervová vlákna jsou tenčí, proto vedou vzruch pomaleji;
pregangliová vlákna, která mají myelinovou pochvu, vedou vzruch rychleji nežpost- 
gangliová bez myelinové pochvy;
autonomní reflexy mají delší reakční dobu, protože mají ve svém průběhu více synapsí. 

Autonomní nervový systém se skládá z části periferní a z části centrální.

25.1 Periferní část autonomního nervového systému

Periferní část autonomního nervového systému se dělí:
1. podle mediátoru na postgangliových zakončeních na:

a) adrenergní -  sympatikus; mediátorem je noradrenalin;
b) cholinergni - parasympatikus; mediátorem je acetylcholin;

2. podle výstupu eferentních neuronů z míchy na:
a) torakolumbálni - sympatikus;
b) kraniosakrálni parasympatikus.

I I



k 
cé

vá
m

, 
k m

m.
 e

re
cto

re
s 

pil
or

um
 

a 
kp

ot
ní

m 
žl

áz
ám

A u t o n o m n í  n ir v o v y

Obr. 25.2 Periferní část autonomního systihttu

3 1



K a p i t o l a  2 5

Většina vnitřních orgánů, kromě cév, je ¡nervována sympatikem i parasympatikem. O jejich 
výsledném účinku rozhoduje funkční stav efektoru. Tvorba vzruchů v neuronech auto
nomního nervstva, vyvolávaná Ereceptorů v různých částech centrálního néřvového systému, 
je označována jako tonus autonomního nervstva. U cév, které jsou ¡nervovány pouze 
sympatikem, změny jeho tonu zabezpečují výsledný -efekt -* kontrakci nebo dilataci.

25.2 Centrální část autonomního nervstva

Činnost sympatiku a parasympatiku je řízena:
- spinální míchou,
- retikulární formací mozkového kmene,
- hypotalamem,
- mozkovou kůrou.

Páteřní mícha: zajišťuje autonomní reflexy a  integraci somatických a vegetativních 
reakcí, které se uskutečňují vegetativním reflexním okruhem. Ten má tři synapse, dvě 
v šedé hmotě míšní a jednu ve vegetativním gangliu. IJ autonomních reflexů tvoří vege
tativní neurony jak aferentní, tak eferentní část reflexního okruhu. Patří k nim reflexy: 
kardio-kardiální a  intestino-intestinální. Existuj® další druh reflexů, kdy somatická afe- 
rentace tvoří dostředivou dráhu spinálních vegetativních reflexů. Příkladem jsou kožně- 
viscerální reflexy. Viscerální aferentace může být rovněž propojena s motoneurony, 
příkladem jsou viscerosomatické reflexy.

M ozkový kmen: činnost sympatiku a parasympatiku je  koordinována jádry reti
kulární formace prodloužené míchy, Varolova mostu a středního mozku. Tato část 
CNS řídí životně důležité funkce jako dýchání, činnost srdce, činnost cév, příjem  
potravy.

Hypotalamus a s ním funkčně spojený limbický systém integrují další somatické 
a vegetativní funkce: termoregulaci, sexuální chování, příjem potravy a emoční chování.

Mozková kůra: autonomní funkce jsou koordinovány částí mozkové kůry, která se 
řadí k limbickému systému (allocortex). Tento vliv se uskutěčňuje vrozenými a získanými 
asociacemi hlavně oběhového a dýchacího systému.

25.3 Mediátory autonomního nervstva

I ilavními mediátory autonomního nervstva jsou acetylcholin anoradrenalin.
Acetylcholin se uvolňuje n apregangliových zakončeních sympatiku i parasympatiku 

a na postgangliových vláknech parasympatiku. Také se uvolňuje na postgangliových 
vláknech cév a potních žláz. Je syntetizován v axoplazmě terminálních vláken působe
ním cholinacetyltransferázy a ukládán do vezikulů. Z nich se při průchodu vzruchu uvol
ňuje do synaptické štěrbiny a váže se na cholinergní receptory. Inaktivuje se 
uceiylchoHiicstcrázou na cholin a acetát. ('holin se dostává zpět do presynaptické části 
a jc  použit pro další syntézu acetylcholinu.
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terminál ní vlákno 
s varikozitou

extracelulární
prostor

buněčná
membrána

receptorové místo pro A Ch

buňka
efektóru

Obr. 25.3 Uvolňování u koloběh acctylcholina (nahoře) a norailrenalinu (dole) na autonomních synapsích. 
ChAc cholinacetyltransferáza. ACh acetylcholin, AChE acetylcholinesteráza. koA koenzym I 
iV. l noradrenalin, MAO monoaminonxiilťca. COMT katechol-0-metyltran.ifer<cti. DOPA 3.4 <lih\tln> 
xylenvlahmin
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Cholinergni receptory jsou jednak nikotinové — v mozku a v kosterním svalstvu, 
jednak muskarinové ~ v mozku, hladkém svalstvu a  ve žlázách.

Noradrenalin se uvolňuje naposigcmgliovych zakončeních sympátiku s výjimkou Cév 
kosterních svalů a potních žláz. Je syntetizován v axoplazmě terminálních neuronů 
/. lyrozinu: uvolněn do synaptické Štěrbiny se váže na adrenergní receptoiy. 80 % noradre- 
nalinu se vrací do presynaptické části, kde Se buď ukládá do vezikul, neboje inaktivován 
monoaminooxidázou. 20 % noradrenalinu se vrací do krve.

Noradrenergní receptory jsou a-receptory a ß-receptory, oba se dělí na další 
podtypy: a ls ap ßt, ßr  Oba hlavní typy receptorů se různě aktivují a jejich účinky 
jsou většinou antagonistické. To, který účinek je dominantní, závisí na jejich aktuál
ním počtu.



26. Limbický systém

Existence živočichů včetně člověka je spojena a budována na subjektivních pocitech, 
které se projevují navenek jako radost, zlost, pláč, strach. Popsat jejich neurofyziologický 
základ je  složité, protože mechanizmus emočních reakcí neznáme; víme jen, že hlavní 
řídicí oblastí těchto dějů je limbický systém.

V časné fázi embryonálního vývoje, podobně jako během fylogeneze, jsou jednotlivé 
části limbického systému uloženy těsně vedle sebe. S vývojem předního mozku sc od sebc 
oddalují a vzniká složitá organizace spojů mezi nimi.

Limbický systém se skládá z podkorových a korových struktur.

přední talamická 
jádra

anterior

septální 
jádra

bíilbi

paraolfaktorická

cc. mamillari

amygdala

g. cingtili 
callosum

...ppocampus

Obr. 26. / Části limbického systému

Podkorové části:
- septum,

paraolfaktorická oblast, 
přední talamická jádra, 
část bazálních ganglií, 
hipokampus, 
amygdaia.
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Korové části:
orbitofrontální (ventrální částfrontálního laloku% 
subkalozální (přední část corpus callosum a g. cinguli). 
ventroibazšfiní část temporálního laloku (g, parahipp&campalis).

■gpňÉ'v.í,-í

ofhíftffiwiitáltil

f p^FaJsM jš^iftpálrtí

Obr. 26.2 Schematické znázornění káravých (žlutě) a podkorových jšsrnij častílimbického systému

Desccndentní spoje: začínají v orbitofrontální a septální oblasti, jdou do středního 
hypotalamu a odtud do retikulární formace mozkového kmene.

Ascendentní spoje: jdou z retikulární formace mozkového kmene do talamu, hypota
lamu a odtud do bazální oblastí temporálního laloku.

Klíčovou funkční částí limbického systému je hypotalamus, který však anatomicky 
patří k mezimozku. Dalšími významnými částmi limbického systému jsou hipokampus, 
amygdala a limbická kůra.

26.1 Hypotalamus

I lypotalamus, který představuje méně než 1 % mozkové hmoty, je  jednou znejdůleži- 
tčjších částí výkonných funkcí limbického systému. Hypotalamus komunikuje s ostatními 
částmi CNS draham i:
1. sestupným i -  do retikulární formace mozkového kmene a odtud do míchy,
2. vzestupným i do předního talamu a odtud do liinbické kůry,
V do infundihulu tato oblast kontroluje sekretorické děje.
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Z těchto spojů také vyplývají jeho základní funkce. Je to kontrola:
— autonomních funkcí,
-  chování,
- endokrinních funkcí (viz endokrinologie -  kapitola 17).

POSTERIOR ANTERIOR

dorzomediální 
jádro  \
(t motility

zadní hypotalamus 
f t TK; *-* pupily; 
reakce na chlad)

perifornikálni — 
jádro
(hlad; tTK; vztek)

paraventrikulárníjádro 
(vodní hospodaření)
(uvolnění oxytocinu)

zadní preoptická 
/  oblast

(řízení tělesné 
teploty;
pocit žízni; pocení)

mediální 
preoptická oblast 
(kontrakce žlučníku. 
i TF; [TK)

éjádro 
(uvolnění 
vazopresinu)

ventromedíálni 
jádro
(sytost; neuroendokrinní 
kontrola)

cc. mamillaria 
(potravové reflexy)
nc. arcuatus +  periventríkulární oblast 
(neuroendokrinní kontrola)
laterální hypotalanúcká oblast/nezobrazena/ 
(ž ten  a hlad)

Obr. 26.3 Hypotalamus a regulační funkce

26.1.1 I lypotalam us a autonom ní regulace
1 lypotalamus se účastní regulace: 

kardiovaskulární, 
příjmu potravy, 
příjmu tekutin, 
teploty,
endokrinních žláz.
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Kardiovaskulární regulace: oblast posterolaterálního hypotalamu se podílí na zvyšo
vání, zatímco oblast preoptická na snižování krevního tlaku.

Regulace příjmu potravy: v laterálním hypotalamu je lokalizováno centrum hladu 
a ve ventromediálním centrum sytosti. Centrum sytosti tvoří neurony -  glukos táty, které 
reagují na hladinu glukózy v krvi. Při snížení hladiny glukózy centrum sytosti stimuluje 
centrum hladu a vzniká pocit hladu. Při zvýšené hladině glukózy centrum sytosti impulzy 
do centra hladu nevysílá a pocit hladu nenastává.

Regulace příjmu tekutin: v nc. supraopticus jsou neurony — osmoreceptory, které 
registrují osmolaritu extracelulámí tekutiny. Zvýšená osmolarita ECT uvolňuje z neuronů 
tohoto jádra vazopresin, který ovlivní zpětné vstřebávání vody hlavně ve sběrném kanálku 
a v distálním tubulu ledvin.

Regulace tělesné teploty: v předním hypotalamu a v area praeoptica jsou lokalizovány 
neurony, jež zvyšují aktivitu při snížení tělesné teploty a snižují aktivitu při jejím zvýšení.

26.1.2 Hypotalamus a chování
Kromě vegetativních a endokrinních regulací se hypotalamus podílí také na emočním 

chování.
Stimulace laterálního hypotalamu vyvolává chování spojené s uspokojením pocitu 

žízně a pocitu hladu, zatímco stimulace ventromediálního hypotalamu chování spojené 
s uspokojením při nevyskytujících se pocitech hladu a žízně.

Stimulace nc. paraventricularis, v blízkosti třetí komory, vyvolává strach -  reakci na trest.
Stimulace předního a zadního hypotalamu vyvolá hypersexuální zvrácené chování.

26.2 Hipokampus

Významná podkorová část limbického systému, tvarem připomínající mořského koníka, 
proto označení — hippocampus. Skládá se z cornu Amonis, gyrus dentatus a subikula. 
Obklopuje jej mediální část temporální kůry; je spojen s amygdalou, hypotalamem, šep
tem a corpora mamillaria.

I lipokampus má důležitou úlohu v tvorbě a fixaci pamětní stopy, zvláště prostorové 
pamětní orientaci a při translaci krátkodobé paměti v dlouhodobou. Význam hipokampu 
pro učení a paměť byl prokázán modelem dlouhodobé posttetanické potenciace (LTV 

long termpotentiatiori) a deprese (LTD -long term depressiori). Bilaterální odstranění 
hipokampu je provázeno neschopností se učit a pamatovat si verbální symboly — nepa
matování si jmen osob; je porušena krátkodobá paměť, zatímco dlouhodobá je  zachována
-  unierográdní amnézie.

26.3 Amygdala

Amygdalu tvoří komplex jader lokalizovaných těsně u temporální kůry, spojených 
s hypotalamem. Dostává aferentní informace ze všech Částí limbického systému
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a z neokortexu, hlavně z okcipitální a temporální kůry. Uvádí s«, íc jť oknem,
kterým se limbický systém dívá na děje spojené s osobou v prostrčili /  ¿tm\ fd.tlv jsou 
informace vedeny zpět do mozkové kůry, hipokampu, talamu a /v lástc ,1,. h> potaliimu 
Proto stimulace amygdaly může vyvolat:
1. stavy jako při stimulaci hypotalamu:

-  zvýšení nebo snížení krevního tlaku a tepové frekvence,
-  zvýšení nebo snížení motility trávicího systému,
-  defekaci, mikci,
-  pupilámí dilataci nebo kontrakci,
-  piloerekci;

2. neúmyslné pohyby:
-  tonickoklonické pohyby hlavy a těla, krouživé pohyby,
-  pohyby spojené s čichem (polykání, sání, žvýkání);

3. reakci zuřivosti:
-  obranný postoj,
-  extenze končetin a ocasu,
-  syčení a vrčení;

4. zvrácené sexuální chování.

Bilaterální ablace amygdaly se projeví:
- ztrátou strachu, sníženou agresivitou,
- změnou způsobu stravy (býložravci se stávají masožravci), 

psychickými poruchami, hlavně zapomínáním,
- excesivním sexuálním chováním, a to  kopulací s nezralými jedinci a s jiným živočiS 

ným druhem.

26.4 Limbická kůra

Limbická kůra je asociační kůrou pro řízení chování. Její funkční význam se ozře jmi 
po ablaci, kdy se zvýší příjem potravy a sexuální aktivita, vzniká nespavost a nese hop 
nost se soustředit, není možný motorický odpočinek -  neschopnost sedčt.

V limbickém systému se nacházejí centra, jejichž stimulace vyvolá libost nebo naopak 
nelibost. Hlavní centra libosti jsou lokalizována ve ventromediálním a laterálním h> po 
talamu, v septu a v amygdale, vedlejší pak v talamu a bazálních gangliích. I llavní centra 
nelibosti jsou ve středním mozku (kolem centrální šedí) a v periventrikulární zónů hy po 
talamu, vedlejší pak v amygdale a hipokampu.



27. Integrační a asociační činnost 
nervového systému

Jednotlivé struktury centrálního nervového systému mezi sebou vzájemně spolupracují 
integrují se. Tato integrace se uskutečňuje přenosem informací ze zevního a vnitřního 

prostředí, jejich zpracováním a adekvátní nebo neadekvátní reakcí. Struktury centrálního 
nervového systému zajišťující integraci jsou sobě vzájemně nadřízeny, nebo podřízeny
-  existuje princip hierarchie. Centrální nervový systém se skládá z dílčích analyticko- 
syntetických subsystémů, které jsou základem integrační činnosti. Základní význam pro 
integrační funkce má: mozkový kmen, mezimozek, limbický systém a mozková kůra.

Obr. 27.1 Schéma znázorňující propojeni integračních struktur nervového systému účastnících se 
na asociační činnosti M páteřní mícha. C mozeček. RF retikulárnl formace. II hypotaíamus. 
I. timhtcký systém. Itg bazáini ganglia. Th taíamus.



Mozkový kmen zajišťuje základní životni funkí. h n llll 
lýze signálů z interoreceptorů a proprioreceptom, na mmiuvnhum i 
střednictvím se uskutečňují složité nepodmíněné reakce pohmiiki .1 mm 

Mezimozek se skládá z talamu ahypotalamu. Talamus přijímá a převádí tle mo/kmé 
kůry všechny senzorické podněty. Hypotalamiis, který je funkčně spojen s limbickým 
systémem, má vztah k řízení příjmu potravy, k rozmnožování, k sexuálním funkcím 
a k řízení dalších vegetativních reakcí.

Limbický systém se účastní koordinace somatických funkcí, které se projevují potra
vovou aktivitou (žvýkání, slinění, polykání), vyprazdňovací aktivitou (mikce a defekace) 
a rovněž sexuální aktivitou, spouští a moduluje emoční chování. Významnou částí lim- 
bického systému je hipokampus — uplatňuje se v kognitivních funkcích.

prostorová
sumace

casova
sumace

Obr. 27.2 Moinosti vzájemného propojeni neuronů
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Mozková kůra je v integračních mechanizmech nejdůležitější. Důležitou roli mají zvláště 
asociační korové oblasti, které spolu s primárními projekčními a efektorovými oblastmi vzá
jemně spolupracují. V nich se uskutečňuje propojení nepodmíněných a podmíněných reakcí 
důležitých pro děje spojené s učením a pamětí, u člověka s abstraktním myšlením.

Mnohočetná propojení asociačních, primárních a efektorových oblastí se uskutečňují 
na synapsích; jejich počet se během života významně modifikuje. Vzájemné propojení 
neuronů se děje na principu konvergence, divergence, prostorové a časové sumace, faci- 
litace nebo okluze, reverberace a potenciace (obr. 27.2). Zapojení synaptických okruhů 
oční konstantní, ale působením zevního i vnitřního prostředí se během ontogenetického 
vývoje mění, vytváří se určitý stupeň plasticity nervového systému.

27.1 Plasticita nervového systému

Plasticita je obecnou vlastností nervového systému zahrnující funkční změny kvantity 
a kvality synaptického přenosu spojené s učením a pamětí, se zvýšenou stimulací (obo
hacením), výživou', projevuje se hlavně v oblastech nervového systému spojených s těmito 
ději (mozková kůra, hipokampus).

Při učení se např. zvyšuje počet dendritických trnů v hipokampu, nebo rozsah senzo- 
rimotorické oblasti opakovaným používáním rukou při manuálním učení.

Obohacené prostředí zvukovými, zrakovými nebo somestetickými podněty se projeví 
zvýšeným obsahem RNA v primárních projekčních oblastech použité stimulace.

Různá kvantita výživy daná rozdílným počtem mláďat v hnízdě při narození se projeví 
ve změnách bioelektrické aktivity mozku, např. v charakteristice evokovaných potenciálů. 
Nejlepší ukazatele (latenci i amplitudu) mají zvířata se středním příjmem potravy.

Plasticita nervového systému je nej větší na začátku ontogenetického vývoje, trvá však, 
při úměrném zatěžování, do pozdního stáří.

27.2 C hování

Pod pojmem chování rozumíme soubor reakcí, jimiž organizmus reaguje na podněty 
zevního a vnitřního prostředí. Uskutečnění těchto reakcí je závislé hlavně na morfologické 
a funkční zralosti:
1. receptorů, které podněty přijímají,
2. aferentních oddílů CNS,
3. struktur zajišťujících neurohumorální regulace,
4. podkorových i korových oblastí limbického systému,
5. mozkové kůry (projekčních, asociačních a efektorových oblastí).

Chování můžeme rozdělit na:
1. mimnvolní -  založené na vrozených reakcích,
2. volní založené na získaných, naučených reakcích.

Oba typy chování se vzájemně překrývají, doplňují a ovlivňují.
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27.2.1 Mimovolní chování
Mimovolní chování je  charakterizováno tím, že podnět, jenž spouští tento děj, je na 

vůli nezávislý (je dán funkčním stavem organizmu). N a tento podnět se váží další děje, 
které jsou  volní a naučené.

Do mimovolního chování můžeme zařadit:
-  pohnutky (drivy),
-  motivace,
— emoce,
— instinkty.

Jejich základním prvkem je  nepodmíněný reflex. Nepodmíněný reflex je  vrozený děj, 
který není vázán na předchozí zkušenost.

Pohnutka (drive) je reflexní děj spojený s uspokojením základních potřeb organizmu, 
a tím zachováním jedince a druhu. Příkladem je  respirační, potravová, sexuální pohnutka.

Motivace je  soubor vnitřních a vnějších příčin, které ovlivňují reflexní reakce, ale 
neprojevují se navenek.

Emoce je  „citový prožitek“ organizmu projevující se navenek somatickými a vegeta- 
tivními reakcemi nervového systému. Příkladem je  změna srdeční frekvence, krevního tlaku, 
prokrvení kůže, motility gastrointestinálního traktu, z projevů chování např. smích, pláč, v/tok.

Instinkt je  komplexní děj obsahující nepodmíněné i naučené prvky. Je iniciován vro
zeným jednáním, typickým pro určité živočišné druhy. Příkladem je  let ptáků do teplých 
krajin, putování ryb do míst rozmnožování (tření).

27.2.2 Volní chování
Volní chování je  chování založené na předchozích zkušenostech, získaných během 

vývoje jedince. Uskutečňuje se na základě učení a paměti. Základním prvkem volního 
chování je  podmíněný reflex, který vzniká na základě dočasného spojení. Dočasným 
spojením se rozumí interakce mezi centry podráždění, a to centrem podmíněného a cen
trem nepodmíněného podnětu. Příkladem je  vznik podmíněného potravového reflexu na

sulcus centralis

ssura
calcarina

Obr. 27..1 Schematické znázorněni dočasného spojení (viz text)
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světelný podnět. Ohnisko podráždění vzniká v centru působení podmíněného podnětu
-  ve zrakové kůře a v centru působení nepodmíněného podnětu — v senzorimotorické 
kůře. Platí přitom pravidlo, že ohnisko silnějšího podráždění -  nepodmíněného podnětu -  
přitahuje k sobě podráždění z centra slabšího podmíněného podnětu (pravidlo dominanty) 
(obr. 27.3). Ve skutečnosti se přitom zapojují další centra, která uskutečňují celkovou 
reakci (včetně motorických a vegetativních složek).

Na základě opakování dočasného spojení vzniká podmíněný reflex, který je  odpovědí 
na podmíněný podnět. Opakované spojování podmíněného a nepodmíněného podnětu se 
nazývá posilování, a to proto, že svým účinkem posiluje vytváření podmíněného reflexu. 
Podmíněné reflexy nejčastěji vznikají na základě reflexů nepodmíněných, nebo také dosta
tečně pevných reflexů podmíněných.

Podmíněné reflexy můžeme dělit:
1. podle biologického významu nepodmíněných podnětů:

a petitivní- působení podmíněného podnětu signalizuje nástup nepodmíněného pod
nětu, který má pro jedince kladný význam, a je proto „odměnou“ (např. potrava, ale 
i teplo, přítomnost matky atd.);
averzivní -  působení podmíněného podnětu signalizuje nepodmíněný podnět, který 
jedince poškozuje a má charakter trestu (např. elektrická rána, chlad, bolest atd.);

2. podle časových vztahů mezi působením podmíněného a nepodmíněného podnětu 
(obr. 27.4):
podmíněné reflexy současné -  podmíněný a nepodmíněný podnět působí téměř 
současně;
podmíněné reflexy odsunuté -  podmíněný podnět působí určitou dobu izolovaně 
a teprve po určité době se připojuje podnět nepodmíněný;
podmíněné reflexy stopové -  mezi působením podmíněného a nepodmíněného pod
nětu je přestávka, při níž vzniká podmíněný útlum; 
zpětné podmiňování -  nepodmíněný podnět předchází podmíněný.

1 současné

2 odsunuté

3 1 stopové

4 ■——i i------------- 1 zpětné podmiňování

5 s 20 s
Obr. 27.4 Ih^lcnípodmíněných reflexů podle časových vztahů (silni působeni nepodmíněného pm! 
iii'tu \liihf působeni podmíněného podnětu).
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Kromě tohoto základního dělení můžeme podmíněné reflexy dělit podle ti 
podmíněný podnět vybaví podráždění-p a k  jde o podmíněné reflexy kladin- 
zda podmíněný podnět vyvolá útlum -  pak jde o podmíněné reflexy /»pum* 
Při jiném dělení můžeme podmíněné reflexy dělit podle efektoru -  na podmíní' n. 
reflexy motorické (výsledným efektem je pohyb) a vegetativní (k nim patří nci< 
klasické reflexy potravové, na nichž byl podmíněný reflex poprvé popsán, ale 
něž podmíněné reflexy oběhové). Zvláštní skupinu tvoří reflexy instrumentální l’t > 
jejich vypracování vyžadujeme, aby experimentální objekt vykonal určitý pohvl 
a tento pohyb zabezpečí posílení.

27.3 Útlum a jeho druhy

Při působení podmíněného podnětu nevzniká v centrálním nervovém systému vždy
jen podráždění, ale rovněž útlum. Oba děje jsou ději aktivními. Rozlišujeme dva typy
útlumu:
1. útlum nepodmíněný -  vrozený, pasivní; vzniká bez předchozího vypracování;
2. útlum podmíněný -  získaný, aktivní; vzniká při vypracovávání podmíněných reflexů.

Nepodmíněný útlum je vyvolán různými vnějšími faktory, které působí současně
s podmíněným podnětem. Rozdělujeme jej na:
1. Nepodmíněný útlum stálý, který vždy vyvolává útlum podmíněného reflexu.
2. Nepodmíněný útlum hasnoucí, jehož účinek se postupně zeslabuje.
3. Nepodmíněný útlum nadhraniční -  vzniká, když podnět vyvolávající podmíněnou 

reakci je tak silný, že překročí funkční schopnost nervového systému.

Podmíněný útlum vzniká při vypracovávání podmíněných reflexů; rozlišujeme:
1. Podmíněný útlum diferenciační -  vzniká při vypracovávání podmíněných reflexů 

tím, že jeden podmíněný podnět se posiluje a druhý se neposiluje. Příkladem je posi
lování určité výšky tónu a neposilování druhé výšky tónu.

2. Podmíněný útlum při vyhasínání podmíněných reflexů -  nastává, když se podmíněné 
podněty přestanou posilovat. Je příčinou toho, že se podmíněné odpovědi snižují, až 
nakonec nedostáváme odpověď žádnou. Útlum při vyhasínání podmíněných reflexů 
zabezpečuje organizmu schopnost nereagovat na podněty, které již ztratily signální 
význam.

3. Podmíněný útlum při zpožďování podmíněných reflexů -  vzniká, když se časový 
odstup mezi podmíněným a nepodmíněným podnětem prodlužuje. Pozorujeme jej 
při vypracování stopových podmíněných reflexů.

27.4 D ynam ika in tegračních  dějů

Z á k la d n í m i  in t eg račn ím i  děj i j s o u  podráždění a útlum. O h a  d ě je ,  j a k  p o d r á ž d ě n i ,  
tak ú t lu m ,  se Síří ( ir ad iu jí ) .  O p a k e m  ¡radiace j e  koncentraci’ p o d r á ž d ě n í  a ú t lu m u ,  Jak
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podráždění, tak útlum vyvolávají (indukují) ve svém okolí nebo v čase děje opačné. 
Když podráždění vyvolá ve svém okolí útlum, nastane záporná prostorová indukce; když 
útlum vyvolá ve svém okolí podráždění, vznikne kladná prostorová indukce. Stejné 
změny mohou nastat i v čase. Když je  útlum je  vystřídán podrážděním, nastává kladná 
časová indukce, pokud je podráždění v čase vystřídáno útlumem, nastává časová indukce 
záporná.

Podle síly, vyrovnanosti a pohyblivosti podráždění a útlumu můžeme rozdělit jedince 
do kategorií, které jsou charakterizovány určitými vlastnostmi. Vždy si musíme uvědo
mit, že se téměř nikdy nesetkáváme s kategorií vyhraněnou. Jednotlivé kategorie popsal 
u lidí již  ve starověku Hippokrates a jejich dynamiku upřesnil Pavlov: 

typ slabý — melancholik, 
typ silný, nevyrovnaný — cholerik, 
typ silný, vyrovnaný, nepohyblivý -  flegmatik, 
typ silný, vyrovnaný, pohyblivý -  sangvinik.

27.5 Učení

Tvorba podmíněných reflexů, jimiž organizmus reaguje na podněty vnějšího a vnitřního 
prostředí, je  podstatou děje označovaného jako učení, které je součástí chování. Aby
chom si něco pamatovali, musíme se nejprve něco naučit. Učení můžeme definovat jako 
vytváření dočasného spojení mezi dvěma ohnisky podráždění v mozkové kůře nebo
i v nižších strukturách CNS. Opakováním dočasného spojení se vytvářejí podmíněné 
reflexy a současně se tvoří i paměťová stopa. Biologicky významné podněty (události) 
se mohou zapamatovat i po jednom spojení.

Učení můžeme dělit na neasociativní a asociativní. Mezi neasociativní učení 
patří:

habituace “ zeslabování reakce na opakující se podnět, který postupně ztrácel biolo
gický význam;
senzitizace -  zvyšování odpovědi na podnět, který se postupně stal biologicky 
významným.

Základní typy asociativního učení představují:
1. klasické podmiňování,
2. instrumentální učení.

Zvláštním druhem učení je  latentní učení a vtisknutí. Latentní učení je  taková 
forma učení, která se projeví až v určité době po naučení. Může se týkat jakéhokoli 
základního typu učení. Setkáváme se s ním v běžném životě, např. když dítě najed
nou užívá slova, která předtím slyšelo, ale neum ělo je  vyslovovat. V tisknutí 
(imprinting) je  forma učení, jež se dá aplikovat jen  v krátkém časovém úseku po 
narozeni u prekociálních (zrale se rodících) živočichů, zejména u ptáků: typickým 
příkladem je vtisknutí podoby rodičů (i adoptivních) např. u slepic, hus a kachen. 
První popsal imprinting Konrad Lorenz. V pozdějším období vzniká imprinting 
sexuální.



27.6 Paměť

In t e g r a Cn í a  a s o c ia č n í  Č i n n o s t  n e r v o v é h o  s y s t i

Paměť můžeme testovat pouze na základě naučení určité informace. Paměť definujeme 
jako uchovávání a vybavování informace získané učením. Učení i paměť probíhá v čase. 
Rozeznáváme:
1. tvorbu pamětní stopy -  vytváření záznamu neboli engramu;
2. fixaci -  konsolidaci pamětní stopy;
3. vybavení pamětní stopy.

Časové dělení rozlišuje paměť podle intervalu mezi naučením a vybavením pamětní 
stopy; podle toho se paměť dělí na: krátkodobou, střednědobou a dlouhodobou.

Krátkodobá paměť obvykle trvá 5 sekund až 10 minut po naučení. Střednědobá 
paměť trvá 20 až 60 minut po naučení a za dlouhodobou paměť se považuje paměť, 
která je vybavena za hodinu po naučení a později. Zvláštním typem krátkodobé paměti je 
paměť okamžitá, která se při registraci zrakového podnětu označuje jako ikonická.

V poslední době je zdůrazňován význam střednědobé (intermediální) paměti pro tvorbu 
paměti dlouhodobé. U intermediální paměti se ještě rozlišují dvě fáze, a sice fáze A 
(od 20 do 30 minut) a fáze B (od 30 do 60 minut po naučení). Obě tyto fáze intermediální 
paměti jsou nestejně ovlivnitelné, jak chemicky, tak funkčně.

Zatímco kapacita krátkodobé paměti je omezena, kapacita paměti dlouhodobé téměř 
omezena není. V dlouhodobé paměti zůstávají často se opakující informace, např. často 
volané telefonní číslo a podobně. Informace s emotivním nábojem -  vývoj prvého dítěte 
přetrvávají velmi dlouho. V dlouhodobé paměti existují pamětní stopy s dlouhodobou 
stabilitou, které se potom automaticky vybavují, jako schopnost řeči, pracovní návyky 
a podobně.

V současnosti se uplatňuje rozlišení mezi pracovní pamětí (odpovídá víceméně krát
kodobé paměti), a referenční pamětí (odpovídá paměti dlouhodobé).

5 °kud sekundy minuty hodiny dny týdny měsíce roky 

Obr. 27.5 Dělení paměti podle časových vztahů mezi naučením a vybavením z paměti

Dlouhodobá paměť se dále dělí podle různých hledisek. Časté je dělení na dva druhy, 
a sice na paměť deklarativní (explicitní) a paměť nedeklarativnf (implicitní). Paměť 
deklarativní je ta, jejíž, obsah může být vědomě vybaven, kdežto paměť nedeklarativní 
obsahuje informace, které si většinou neuvědomujeme.
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K paměti deklarativní patří další podtypy: napi. paměť sémantická, která obsahuje abstraktní 
pojmy, dále paměť dějová -  zaznamenává prostorový sled událostí, epizodická -  zachycuje 
časovou posloupnost a konečně rozpoznávací paměť, která umožňuje poznávání osob a míst. 

Paměť nedeklarativní v sobě zahrnuje:
- tvorbu pohybových vzorců, a označuje se proto jako motorická,
- tvorbu somatických a vegetativních reflexů,
- tvorbu schémat a vzorců, příkladem je čtení.

Paměť deklarativní může přecházet v nedeklarativní a naopak.

27.6.1 Elektrofyziologické projevy učení a paměti
Když se opakovaně spojují podněty dvou různých modalit (zvuk, světlo), vzniká mezi 

projekčními oblastmi v mozkové kůře podmíněné spojení, při němž najdeme evokovaný 
potenciál na adekvátní podnět (zvuk) nejen v oblasti vlastní modality (ve sluchové kůře), 
ale i v oblasti zrakové. Při podmiňování vznikají v mozkové kůře změny i v intervalu mezi 
podmiňováním -  kontingentní negativní vlna nebo vlna očekávání {expectancy wave).

Tvorby a fixace pamětní stopy se účastní i podkorové části limbického systému a nachá
zíme v nich rovněž elektrofyziologické koreláty: amygdalární rozněcování (kindling) 
a dlouhodobou hipokampovou potenciaci a depresi.

27.6.2 Neuronální mechanizmy paměti
Základem krátkodobé paměti jsou funkční změny na synapsích, představující dočasnou 

změnu množství vyplavovaného transmiteru i citlivost (afinitu) receptorů.
Dlouhodobá paměť má rovněž základ v biochemii neuronu, ale hlavně v neuronálních 

okruzích je založena najejich morfologicko-funkčních změnách. Dlouhodobá pamětní stopa 
je spojena se zvýšením počtu aktivovaných synaptických okruhů -  těch, které se podílejí 
na tvorbě a fixaci dočasného spojení. Průvodním jevem dlohodobé paměti je rovněž akti
vace proteosyntézy a zvýšená syntéza nukleových kyselin v nervových buňkách.

27.7 Řeč a myšlení

Abstrakce a zobecnění konkrétních podmíněných podnětů umožňuje člověku vyjádřit 
slovem (řečí) jednoduché i složité vztahy k prostředí, podávat zprávy o událostech, 
a vytvářet tak typické lidské myšlení a jeho projev řeč. I u zvířat jsou přítomny prvky 
myšlení, avšak neucelené a spíše ojedinělé. Komunikace mezi zvířaty se děje na základě 
nepodmíněných reakcí (reflexů) — vrozených vzorců chování.

V mozkové kůře člověka se nacházejí oblasti, které patří k asociačním oblastem; bez 
jejich činnosti by člověk nebyl schopen se dorozumívat. Jsou to hlavně Wernickeovo 

senzorické a Brocovo -  motorické centrum řeči. Kromě těchto dvou základních center, 
ležících v blízkosti motorické a somatosenzorické oblasti, je v parietální oblasti mozkové 
kúry uloženo ještě centrum třetí — diférenciační, které umožňuje rozlišování jednotli
vých slov. Hxistují i další asociační oblasti -  Brodmannovy oblasti 18, 19 a 39 
v okcipitální kúře. které jsou spojeny s řečí, psaním a čtením.
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Wernickeovo centrum, které je u většiny lidí (95 %) větší v levé hem¡sféře, má 
význam pro interpretaci slyšeného i čteného textu. Obdobné centrum v protilehlé hemi- 
sféře se uplatňuje při zaznamenávání slovně i graficky vyjádřeného textu.

Brocovo centrum je důležité pro tvorbu motorických vzorců mluvené a psané řeči. 
Jemná volní motorika — rovněž typická pro člověka, umožňující pracovní činnost 

a p san í-je  asymetricky uložena převážně v levé hemisféře, stejně jako centra řeči. lato 
specializace hemisfér je geneticky zakódována.

Poruchy řeči se rozdělují do dvou základních skupin:
1. poruchy rozumění řeči -  senzorická afázie -  při poškození Wemickeova centra;
2. poruchy reprodukce řečí -  motorická afázie -  při poškození Brocova centra.

Při poruše okcipitální korové oblasti je popisována alexie -  slovní slepota; bývá často 
provázena agrafií -  neschopností psát.



28. Chronobiologie

Veškerý život na Zemi se přizpůsobil rytmu střídání dne a noci do té míry, že si organizmy 
vytvořily vlastní oscilátory, které se i bez přítomnosti vnějších synchronizátorů chovají 
rytmicky. Studiem biologických rytmů se zabývá Chronobiologie.

Rytmus je funkce, která se periodicky opakuje v určitém časovém intervalu. Interval 
od maxima jedné vlny k maximu druhé vlny udává periodu rytmu. Hodnota k periodě 
opačná je frekvence rytmu. Amplituda rytmu je polovina rozpětí mezi minimální 
a maximální hodnotou. Střední hodnota rytmu se označuje jako mezor. Pozice, kterou 
zaujímá rytmus v daném okamžiku, je fáze rytmu. Fáze, během níž rytmus dosahuje 
maximálních hodnot, se označuje jako akrofáze (obr. 28.1).

Obr. 28.1 Průběh a popis periodickéfunkce. Obrázek znázorňuje průběh funkce, která se mění s 2 h o 
dinovou periodou (r). Na dolní ose je čas v hodinách, horní osa je vyjádřena v úhlových jednotkách 
1'liiřinii kruhu 360 0 odpovídá časový interval 24 hodin. Kroužky představují jednotlivá empirická 
mířeni. Témito body lze metodou nejmenšich čtverců proložil kosinovou funkci (plná čára) a odvodit 
li ‘/i ptiriuiwiir. Mezor (M) udává střední hodnotu rytmu. Ij. úroveň, kolem které hodnoty osciluji; atnpli- 
luila (A) udává velikost těchto oscilací; (oje úhlová rychlost, vyjadřující, o kolik stupňů se funkce posune 
:o jednotku času. akrofáze tp označuje úhel nebo hodinu, kdy rytmus dosahuje své maximální hodnoty 
.hon il v.Uchnv tylo parametry známy, můžeme průbih funkce extrapoloval do budoucna, toto je zná- 
zorné no jako pokračováni plné křivky přerušovanou čarou.

1 1 2



28.1 Klasifikace biologických rytmů

Biologické rytmy dělíme na rytmy endogenní a exogenní. Klasifikace vychází ze schop
nosti dané funkce zachovat si rytmický charakter i v nerytmickém prostředí. Endogenní 
rytmy přetrvávají i tehdy, jsou-li všechny vnější synchronizátory odstraněny, kdežto exo
genní rytmy v takovém případě postupně vymizí. Endogenní biologické rytmy mají svůj 
vlastní pacemaker, který se nachází uvnitř organizmu, zatímco pacemaker, nebo lépe 
řečeno synchronizátor, exogenních rytmů je součástí vnějšího prostředí.

Spektrum rytmů je velmi široké a můžeme je rozdělit do několika tříd. Jak vyplývá 
z obr. 28.2, rozpětí period rytmů sahá od několika milisekund až do několika let. Centrální 
pozici mezi rytmy zaujímá rytmus denní.

Podle délky periody dělíme rytmy do tří kategorií:
1. rytmy s přibližně 24hodinovou periodou byly označeny jako cirkadiánní (circa

-  okolo a dies -  den);
2. rytmy s periodu kratší než 24 hodin jsou rytmy ultradiánní (ultra -  nad, frekvence je 

vyšší než jednou za den);
3. rytmy s periodou delší než 24 hodin jsou označovány jako infradiánní (infra -  méně, 

frekvence je menší než jednou za 24 hodin).

Mezi infradiánní rytmy patří také rytmy roční (cirkannuální).
Rytmy cirkadiánní a cirkannuální mají jako jediné z rytmů svůj vnější časovač (syn

chronizátor, zadavatel rytmu neboli z němčiny Zeitgeber). Ostatní endogenní rytmy tyto 
vnější synchronizátory nemají.

1 ms 1 s 1 min 1 h 1 den I rok
I_____________I_______ 1— _____ I______}_____  |

populační rytmy i i
ROČNÍ RYTMY
ovariální rytmy | aiagte i
CIRKADIÁNNÍ RYTMY |
hormonální rytmy, spánkové cykly I d  ;
oběhové rytmy 838181
dýchání IMMIMI
tepová frekvence WlIPf
jednotková aktivita \
e e g  I í

r  i r  i i i i------ 1— i------ r — r -1 - !------ 1
ícr itr1 ío í t f  io1 io r io'

dél ka periody /1 /
Obr. 28.2 Spektrum biologických rytmů. Endogenní biologické rytmy můžeme roztřídit podle dříky 
periody obdobně jako elektromagnetické záření podle vlnové délky. Aby byla patrná celá šíře spektra. /<■ 
na dolní ose použito logaritmické měřítko vyjadřující délky period v sekundách. Na horní časové ose jsou 
pro srovnám uvedeny jim odpovídající běžné časové jednotky. Pouze cirkadiánní a roční rytmy máji své 
geofyzikální ekvivalenty (doba rotace Země kolem vlastní osy a doba oběhu kolem Slunce), které mohou 
sloužit jako jejich synchronizátory. Rytmy ostatních tříd tyto vnější synchronizátory nemají.
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28.2 Cirkadiánní rytmy

Z celého spektra rytmů je nejlépe prostudován cirkadiánní rytmus. Jeho vlastnosti 
můžeme demonstrovat na tvorbě hormonu melatoninu, který vzniká ze serotoninu za 
přítomnosti enzymu N-acetyltransferázy (obr. 28.3).

Obr. 28.3 Struktury a dráhy řídící tvorbu melatoninu. Melatonin (označovaný též jako noční hormon 
nebo hormon tmy) se tvoří v epifýze ze svého prekurzoru aminokyseliny tryptofanu poté, kdy je  stimulo
vánu noradrenalinem uvolňovaným ze sympatických nervových zakončení. V noci se zvýší aktivita supra- 
chiazmatických jader hypotalamu, odkud se informace dál vede nervovými dráhami do horní části 
hrudní míchy a odtud sympatickými nervovými vlákny do epifýzy. Nejdůležitější vstup do suprachiazma- 
tiekýchjader je  tvořen retinohypotalamickým traktem, kterýje přímou drahou spojující sítnici oka s tímto 
jádrem a je jim vedena informace o intenzitě světla.

Cirkadiánní rytmus melatoninu je v přirozených podmínkách řízen světelným podně
tem, a proto i jeho anatomická dráha začíná vstupem světla na sítnici oka. Fotoreceptory 
sítnice zaznamenají světelný podnět a přes retinohypotalamický trakt vedou informaci 
do suprachiazmatických jader hypotalamu. Suprachiazmatická jád ra  jsou pacemakc- 
rem cirkadiánních rytmů. Do epifýzy, kde probíhá vlastní syntéza melatoninu, se infor
mace dostává nervovými vlákny přes míchu a ganglia cervicales superiores. Ve tmě 
množství vzruchů ve vláknech stoupá, uvolňuje se noradrenalin, zvýší se aktivita 
N-acetyltransferázy a syntéza melatoninu. Proto se melatonin označuje jako hormon tmy. 
Světlo tlumí množství vzruchů v sympatických vláknech, sníží se výdej noradrenalinu 
u zastaví sc syntéza melatoninu v epifýze.

I



28.2.1 Vlastnosti cirkadiánního oscilátoru
Amplituda melatoninového rytmu v nočních hodinách postupně narůstá, maximálních 

hodnot dosahuje kolem subjektivní půlnoci. V ranních hodinách začíná rychle klesat, až 
se sníží na minimální hodnotu, na které se udržuje po celý den (obr. 28.4). Tento rytmus 
lze výrazně ovlivnit rozsvícením světla během subjektivní noci.

V závislosti na tom, zda budeme světlo aplikovat na začátku, nebo na konci noci, 
dostaneme různé typy výsledků. Stimulace světlem v první polovině noci oscilátor zpozdí 
a nástup syntézy melatoninu se posune do pozdějších hodin. Maximální posuny mohou 
dosahovat až dvou hodin.

Jestliže světlem působíme uprostřed subjektivní noci, fáze oscilátoru se nezmění. Bude- 
me-li jím stimulovat v druhé polovině noci, oscilátor se předběhne a k syntéze melatoninu 
dojde dříve než normálně. Maximální fázový předstih může dosáhnout dvou až tří hodin. 
Tyto vztahy označujeme termínem fázově responzní křivka.

[pg/ml]

[hodiny/

Obr. 28.4 Cirkadiánní rytmus melatoninu. Tvorba melatoninu začíná prudce stoupaI po zhasnuli 
(v 21:00 hodin), maximálních hodnot dosahuje kolem subjektivní půlnoci (kolem 3:00 hodin) a mul 
ránem začíná postupně klesat. Během dne jsou jeho hladiny velmi nízké. Při stimulaci světlem v první 
polovině noci (před subjektivní půlnoci) se křivka posune doprava, při stimulaci v druhé polovině noci 
(po subjektivní půlnoci) se posune doleva (na grafu nezakresleno).

28.2.2 Zpracování informací o čase
Cirkadiánní oscilátor nemá jednoduchou strukturu. Skládá se ze dvou vzájemně spfa- 

žených oscilátorů — večerního a ranního. Pro zvířata volně žijící v přírodě to hraje velmi 
důležitou roli. V závislosti na délce dne, a tudíž i na roční době. dochází v cirkadiánním 
oscilátoru k postupným fázovým posunům, buď k předbíhání, nebo ke zpožďování. Tyto 
posuny se projevují v rozdílné hodině vzestupu a poklesu syntézy melatoninu.

m
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V létě, v období s dlouhou fotoperiodou. se začátek syntézy melatoninu zpožďuje 
v důsledku působení světla na večerní oscilátor. Naproti tomu ráno, protože začíná dříve 
svítat, se pokles tvorby melatoninu předbíhá. Oba tyto fázové posuny způsobí, že šířka 
melatoninového pulzu bude úzká, komprimovaná. V zimě, v období s  krátkou fotoperio
dou, pozorujeme fázové posuny právě opačné. Nástup syntézy melatoninu začíná dříve, 
kdežto jeho pokles nastává později. Melatoninový pulz bude široký, dekomprimovaný.

Tyto změny jsou znázorněny na obr. 28.5, kde je  schematicky zakreslen melatoninový 
rytmus v závislosti na experimentálně simulované roční době. V létě, kdy jsou noci krátké, 
je i melatoninový pulz úzký, kdežto v zimním období, kdy jsou noci dlouhé, je  široký.

Cirkadiánní rytmus melatoninu slouží organizmu jako hodiny I kalendář zároveň. Nástup 
a pokles jeho syntézy poskytuje organizmu informaci o denní době, zatímco šířka mela
toninového pulzu informuje o roční době,

rytmus
melatoninu

_ / Y
den noc

A_A
□—  — 3

léto zima
Obr. 28.5 Melatonin jako zprostředkovatel informací o čase. Ve dne je  hladina melntoninu nízká 
v noci vysoká. V létě, kdyýgou dny i  dlouhou fotoperiodou, je  melatoninový pub ázký, v zimě při dnech 
s krátkou fotoperiodou je  firoký. Proto melettomnový flHtHXS siovží organizmu jabo hodiny i kalendář 
zároveň.

U lidí je  produkce melatoninu v závislosti na světle poněkud odlišná» Není pozorována 
komprese a dekomprese rytmu, avšakjak ranní pokles, tak i večerní vzestup melatonino
vého pulzu je v zimě, na rozdíl od léta, fázově zpožděný. Dominantní roli u člověka 
zřejmě hraje ranní oscilátor.

28.2.3 Desynchronizace cirkadiánních rytm ů
V přirozeném synchronním prostředí mají všechny cirkadiánní rytmy blízkou periodu 

a zaujímají vůči sobě stabilní fázi. Každý rytmus má určitou akrofázi a ta se den ode dne 
příliš nemění. Když bude člověk umístěn do prostředí zcela izolovaného od vnějších syn- 
chronízátorů, rytmy se mohou desynchronizovat. Výsledky ukazují, že cirkadiánní rytmy 
jsou řízeny přinejmenším dvěma pacemakery. Jeden řídí rytmus aktivity a spánku a druhý 
rytmus tělesné teploty. Teplotní rytmus si udržuje periodu blízkou k 24hodinové. Oscilá
tor je geneticky nastaven na periodu od 24 do 25 hodin a tato je poměrně stabilní. Naproti 
tomu rytmus spánku bdění může mít periodu bud’ výrazně kratší, nebo delší, než bude mít



C h RO N O U I O I  ( K i l l

rytmus tělesné teploty. Trvá-li izolace déle než 1 měsíc, desynchronizace vzniká asi u 3 0 0 
osob, bude-li delší než 2 měsíce, vyskytne se u většiny osob (obr. 28.6).

čas [hodiny]
0 12 24 12 24 12 24 12 24 12 24

19 h z = 24,4 h
bdění— spánek tělesná teplota

čas [hodiny]
0 12 24 12 24 12 24 12 24 12 24

Obr. 28.6 Desynchronizace rytmů. Na obrázku jsou uvedeny výsledky měření rytmu bděni-spánek < i tělesné 
teploty při dlouhodobém pobytu pokusných osob v izolaci, bez jakékoliv možnosti se informovat o čase a denní 
době. Zatímco perioda rytmu tělesné teploty zůstala u obou osob po celou dobu pokusu blízkou k 24 IuhIi 
nám, perioda rytmu bdění—spánek se u jedné osoby výrazně prodloužila na 33 hodiny a u druhé se naopak 
podstatně zkrátila na 19 hodin. Střídání bdění a spánku je znázorněno obdélníky, kde černá plocha ini/xnídn 
stavu bděni a bílá spánku. Rytmus tělesné teploty je  znázorněn trojúhelníky, trojúhelník směřující vrcholem 
vzhůru udává hodinu maximální tělesné teploty (akrofázi), trojúhelník směřující vrcholem dolu hodinu 
minimální tělesne teploty. Na vodorovných osách je uvedena denní doba v hodinách, na svislých osách jsou 
vyznačeny dny pokusu. Pro názornost, aby bylo lépe patrné zkráceni či prodlouženi cirkadiánní perunh /<• 
24hodinový interval zopakován několikrát. U teplotního rytmu, kdy byla teplota jen nepatrně del.U 
než 24 hodin, má přímka proložená vie mi mtiximv mírný sklon vpravo. II rytnut bdění - spánek se tytu 
přímky výrazně odchylují vpravo, je-li perioda delší nei 24 hodin. a vlevo, kdy! je naopak kratší
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Paralelní existence dvou zcela rozdílných cirkadiánních period v základních biologic
kých funkcích vedla k hypotéze, že v organizmu jsou přinejmenším dva vzájemně spřažené 
oscilátory. Jeden odpovědný za rytmus tělesné teploty a druhý za rytmus spánek -  bdění. 
První byl pojmenován silným oscilátorem X  a kromě tělesné teploty řídí rovněž rytmus 
kortizolu, výskyt REM spánku a množství draslíku v moči. Zatímco druhý, slabý oscilá
tor Y řídí výskyt non-REM spánku, množství růstového hormonu a vápníku v moči.

Vnitřní desynchronizace cirkadiánních rytmů vzniká velmi často při transkontinentál
ních letech, spojených s přeletem několika časových pásem (jet-lag). Úplná adaptace na 
nový čas vyžaduje jeden den na 1 hodinu časového rozdílu. Oba řídicí pacemakery se 
nepřizpůsobují novému času stejně rychle. Rychleji se přizpůsobuje rytmus spánek -  bdění 
než rytmus tělesné teploty a kortizolu. Lety směrem na západ se podstatně Mší od letů 
směrem na východ. Adaptace probíhá rychleji při letech na západ, kdy se fáze oscilátoru 
musí zpozdit, než při letech na východ, kdy se fáze musí naopak předběhnout.

28.2.4 Rytmy kolísání výkonnosti
Pracovní výkon člověka se během dne výrazně mění. Někdo dosahuje svého výkonnost

ního maxima ve večerních, jiný v dopoledních hodinách. Toto posloužilo k rozlišení osob 
na tzv. ranní a večerní typy. Lidé večerního typu mají teplotní maxima posunutá do pozděj
ších hodin než lidé ranního typu. Rovněž exkrece katecholaminů se u obou typů lili.

Studium spánku u extrovertů a introvertů ukázalo, že přibližně do 20. roku nejsou mezi 
nimi žádné rozdíly. Se zvyšujícím se věkem se extroverti stále více přibližují k večerním 
typům, zatímco introverti k typům ranním. Žádná z těchto klasifikací by neměla být 
chápána absolutně a obzvlášť ne tehdy, stojí-li v  pozadí tak dynamický fenomén, jako 
jsou biologické rytmy. I přes svou periodicitu a dlouhodobou stabilitu krátkodobě vyka
zuj í změny, které slouží k neustálé adaptaci organizmu.

28.3 Střídání ročních období

Sezónní výkyvy se projevují i ve frekvenci výskytu nejrůznějších onemocnění jako 
kardiovaskulárních, gastromtestmálních. respiračních, odolnosti vůči virové infekci nebo 
psychických poruchách.

Statistické údaje vykazující počty narození, úmrtí, sebevražd a dalších populačních 
údajů se liší v závislosti na geografické šířce, odkud experimentální materiál pochází. 
Údaje ze severní polokoule jsou vůči jižní polokouli posunuté o 180 stupňů. Tzv. biolo
gický rovník není shodný s geografickým rovníkem, leží zhruba na 6 ° severní šířky. 
Faktory prostředí, které se nejvíce podílejí na sezónních výkyvech, jsou především světlo 
a jako modulující faktor se uplatňuje i teplota.



29. Fyziologie spánku

Spánek je přirozený fyziologický proces, který se v různé míře a intenzitě vyskytuje u všech 
vyšších obratlovců. Narozdíl od bdělého stavu, v němž živočichové projevují nejrůznější druln 
chování, lze spánek charakterizovat jako stav klidu, volní motorické inaktivity, relaxace.

29.1 Spánkové cykly

Spánek je  proces cyklický. Vzniká každou noc a zároveň i jeho vnitřní struktura má 
cyklický charakter. Obdobně jako bdění, které představuje kontinuum různých stupňů 
bdělosti (ostražitost, zvýšená pozornost, aktivní bdělost, pasivní bdělost, ospalost), je 
spánek dynamický proces, během něhož se střídají různé úrovně hloubky spánku. Popí 
sujeme spánkové cykly, spánkové fáze a špánková stadia (obr. 29.1).

Obr. 29.1 Spánkové cykly — hypnográm. Hypnográm je  schematické znázorněni spánknvň li 
a spánkových cyklů. Skála na vertikální ose představuje 4 stadia non-REM spánku (číslici' I li Wi/i 
bdění (B) a fázi REÁL Ňejhlubšl, 4., stadium non-REM spánku převládá v první třetině noci. R! \t hi 
v poslední třetině noci. REAÍ spánek se nad ránem prodlužuje. Tečkovanou křivkou je  vyznačen .'lit ului 
90minutový rytmus střídání spánkových cyklů.

Spánkový cyklus tvoří dvě spánkové fáze. První představuje spánek pomalý, sy nchro 
nizovaný, často se pro něj užívá označení non-REM spánek (NRBM), SWS (slovv vvnvc 
sleep — spánek s pomalými vlnami na EEG), ortodoxní spánek, telencefalícký spánek 
Druhá fáze je spánek rychlý, desynchronizovaný, paradoxní, s rychlými očními pohyby 
(REM -  rapid eye movement), rombencefalický, D-spánek nebo D-stav (dream stale).

I ) člověka trvají spánkové cykly v průměru 90 -  100 minut. Jejich variabilita je však 
poměrně značná, pohybuje se od 20 do 170 minut. Během noci se vystřídá 4 6 cyklů.
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přičemž cykly na začátku a na konci noci bývají zpravidla kratší než cykly uprostřed 
noci. Množství nebo poměrné zastoupení REM fáze vzhledem k non-REM se v násled
ných cyklech postupně zvyšuje. Nejvíce REM spánku je nad ránem, před probuzením.

29.2 Spánková stadia

K určování spánkových fází nebo stadií slouží polygrafické záznamy. Kromě EEG se 
registruje tonus šíjového svalstva, EKG, dýchání, kožně galvanická reakce a elektrooku- 
logram. Při přechodu od pomalého spánku k rychlému náhle mizí tonus šíjového sval
stva (antigravitačních svalů). V uvedených případech jde o tonické změny ve spánku. 
Typickým tysem REM fáze jsou fázické změny na EEG, označované jako ponto-genikulo- 
-okcipitální hroty (PGO spikes). Spontánně vznikající hroty v pontu, corporageniculata 
laterales, colliculli superiores a v okcipitální kůře, tj. v místech průběhu zrakové dráhy, 
svědčí o vzestupu aktivace v tomto systému. Podle subjektivních výpovědí lidí k proží
vání snů dochází zpravidla v období s výraznými očními pohyby a četnými PGO hroty.

Podle charakteristických změn na EEG záznamu lze pomalý spánek rozdělit do čtyř 
postupně se prohlubujících stadií, označovaných číslicemi I -  IV (obr. 29.2).

bdění -  oči otevřené ,

|  V
I. stadium -  vlny a (8-13 Hz)

II. stadium —vlny 0 (4 -  1 Hz)

REMJáze desynchronizace, nízká amplituda
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Pro I. spánkové stadium je charakteristický lehk>. t> Itm .p.im-i pfrtl» hit/c* iu i 
a-aktivita (8 -  13 Hz) typická pro bdění se zavřenýma očini.t .1 st.»\ irl.ixm wu‘ Inli'losti 
se pozvolna rozpadá a objevují se ojedinělé vlny thcta (4 7 11/).

Ve II. stadiu se kromě vln theta objevují ojedinělá spánková vřetena a k komplexy 
(trifázický potenciál následovaný vřetenovitou aktivitou o frekvenci 12 14 11/).

Ve III. .stadiu -převládají spánková vřetena a objevují se pomalé vlny delta s frekvencí 
0,5 — 4 Hz, často se superponovanou rychlejší frekvencí.

Ve IV spánkovém stadiu zcela dominuje vysokovoltážní pomalá 5-aktivita, podle níž 
je toto stadium označováno jako 8-spánek. Nejvíce 8-vln připadá na první spánkové cykly, 
k ránu jich postupně ubývá (obr. 29.3)..

Obr. 29.3 Změny spánkového EEG v pásmu S-vln. Spektrální výkonová hustota hodnocená v pásmu 
0,5 až 4 Hz během nočního spánku postupně klesá, snižuje se jak amplituda S-vln, tak i jejích celkový 
výskyt. Svým tvarem se Mivka podobá tlumenému kmitu. V oblastech, kde křivka dosahuje svých mim 
málních hodnot, se objevuje REM spánek.

29.3 Vegetativní projevy ve spánku

Vegetativní tonus je závislý na spánkové fázi. V pomalém spánku se zpomaluje srdeční 
frekvence, klesá systolický krevní tlak, zpomaluje se a prohlubuje dýchání, výrazně k lesa 
tělesná teplota, zatímco v REM fázi se tepová frekvence zvyšuje, zvětšuje se variabilita 
srdečního rytmu, stoupá krevní tlak, zrychluje se dýchání a stává se nepravidelným,
V organizmu vzniká „vegetativní bouře“. Z pohledu činnosti vegetativního nervového 
systému v non-REM fázi klesá tonus sympatiku, roste tonus parasympatiku, naproti tomu 
v REM fázi se opět tonus sympatiku zvyšuje.

29.4 Sekrece horm onů a spánek

Uvolňování některých hormonů je na spánku závislé (sleep dependent). Příkladem 
může být růstový hormon nebo proláklin. Oba tyto hormony jsou navíc závislé na spán 
kovém stadiu (stage dependent). Maximální sekrece růstového hormonu je v prvních

.141
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cyklech non-REM spánku, na začátku noci (stadia III a IV). Naopak prolaktin se vypla
vuje ve větší míře nad ránem a jeho sekrccc je vázaná na REM spánek. Na druhé straně 
melatonin, jehož rytmus kulminuje kolem půlnoci, vykazuje pouze zdánlivou závislost 
na spánku. Syntéza melatoninu je  vázána na tmu (obr. 29.4).

SPÁNEK

hypotalamus

-nc, suprachias- 
maticus

epijyza ■

hypofýza nc. véntromedialis 

nc. dorsomedialis 
hypofýza nc. infwndibularis

štítná
žláza

nadledviny
— dřeň
nadledviny
— kůra

čas [hodiny]

Ohr. 29.4 Spánek a hormony. Obrázek schematicky znázorňuje přibližnou časovou poslotipnosi sekrece 
melatoninu a některých hormonů hypotalamo-hypofyzární osy y průběhu 24 hodin. Pulzní sekrece hor
monů je ukázána jen pro růstový hormon a prolaktin, aby byla více patrná jejich závislost na spánko- 
vých stadiích. Hypotalamické liberiny jsou na schématu označeny tečkované, hypojyzární tropní hormony 
trnčí plnou čarou a hormony endokrinních žláz čarou tlustou.

29.5 P o tře b a  sp á n k u

Individuální potřeba spánku je velmi rozdílná, v průměru se pohybuje kolem 6 — 8 hodin 
denně. V celoživotním měřítku to znamená, že dospělý člověk prospí 1/4 — 1/3 svého 
života. U dětí je potřeba spánku zhruba 2krát větší než u dospělých jedinců, naproti tomu 
u starých lidí se podstatně snižuje.

Typický monofázický spánek se vyvíjí postupně. V období po narození je spánek 
polyfázický, tj. během dne se opakuje několikrát. Zpočátku jsou spánkové cykly pře- 
rufiované jen krátkými intervaly bdění, které se postupně prodlužují. Spánkové cykly novoro
zenců trvají v průměru 50 až 60 minut. Během prvních 3 měsíců po narození se vyvíjí 
cirkadiánní rytmus a spánek dostává podobu známou u dospělých jedinců. Jeho převážná 
většina se koncentruje v nočních hodinách, ve dne se epizody vyskytují zpočátku po 4, 
po/ději po ň 8 a 12 hodinách bdění.

'I



29.6 Fylogeneze a ontogeneze spánku

Z fylogenetického hlediska se nejdříve objevuje pomalý spánek Ru líh l< I \1 \p.mrk 
vzniká později, u vývojově vyšších živočichů. REM spánek byl spolehliví prok.t/itn 
u ptáků a doposud se diskutuje jeho možná existence u plazů.

Z ontogenetického hlediska je tomu naopak. V tomto případě neplatí, že onlogene/e je 
opakováním fylogeneze, tzv. biogenetický zákon Ernsta Haeckela, protože v prenatálním 
období převládá REM spánek. V raném postnatálním vývoji se jeho výskyt pohybuje 
kolem 50 %. U dospělého člověka množství REM spánku představuje 25 -  30 % cel kove 
doby spánku, ve stáří jeho podíl klesá na 15 - 2 0  %. Hluboký pomalý spánek se začíná 
objevovat s postupným zráním a vývojem mozku.

29.7 Spánkové modely a teorie

29.7.1 Pasivní teorie spánku
Aby se určité chování mohlo realizovat, musí nervový systém dosáhnout odpovídající 

aktivace. Existuje představa aktivačního kontinua s komatem a hlubokým spánkem na 
jedné straně a aktivní bdělostí na straně druhé. Mezi těmito stavy existuje plynulý pře
chod. Z této představy vyplynula teorie spánku jako pasivního děje. Podle ní spánek 
nastupuje tehdy, když úroveň aktivace klesne pod určitou kritickou hodnotu. Z neurofy- 
ziologického hlediska to představuje redukci aferentních vstupů. Jestliže se aktivační 
tonus retikulámí formace mozkového kmene kriticky sníží, mozková kůra bude méně 
aktivovaná, a v důsledku toho nastoupí spánek. Pasivní teorie spánku říká, že není 
potřebný žádný aktivní mechanizmus, který by spánek navodil. Spánek tedy vzniká 
v důsledku snížení aktivity jednoho systému.

29.7.2 Aktivní teorie spánku
Elektroíyziologické experimenty ukázaly, že spánek lze vyvolat nízkofrekvenčním elek

trickým drážděním určitých oblastí retikulární formace, hypotalamu nebo nespecific
kých talamických jader. Tento přístup předpokládá existenci mozkových center spánku, 
v důsledku jejichž aktivace spánek vzniká jako aktivní proces.

V oblasti prodloužené míchy a pontu byla nalezena jádra, která jsou považovánu /a 
hlavní struktury řídící vznik spánku. Jsou to jádra nucleus raphe, obsahující velké množ
ství serotoninu. Jejich činnost podmiňuje vznik pomalého spánku. Druhá strukturu je 
locus coeruleus, obsahující neurony bohaté na noradrenalin. Tato jádra patří k řídícím 
mechanizmům rychlého spánku (obr. 29,5).

Rychlý spánek bývá označován jako paradoxní i proto, že ačkoliv je spánek v tuto 
dobu nejhlubší, aktivita některých mozkových struktur, měřená EE(í či průtokovými 
metodami, je dokonce vyšší než v bdělém stavu. Další jeho paradox spočívá v rozdílném 
prahu probuzeni na biologicky významné a nevýznamné podněty. Práh probuzení /  REM 
fáze je extrémně vysoký, jedná-l i se o podnět bez biologického významu. Práh je naopak

i
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velmi nízký při použití biologicky významného podnětu -  takového, který hraje důleži
tou roli pro bezpečnost organizmu. I toto svědčí ve prospěch aktivní teorie spánku. Spá
nek nemůže být považován za stav, ve kterém by byla veškerá mozková činnost potlačena. 
Také v tomto stavu dochází k adekvátnímu zpracování vnějších informací na určité 
odpovídající úrovni.

thalamus 

/  /  '•

Obr. 29.5 Struktury mozkového kmene podílející se na řízení spánku. Serotoninergní rapheální jádru 
řidl vznik non-REM spánku, noradrenergnl locus coeruleus je důležitý pro regulaci REM spánku.

29.7.3 Bazální cykly klidu a aktivity
Ačkoliv je 90minutová rytmicita pro spánek typická, rytmy o podobné periodě lze 

pozorovat i v bdělém stavu. Jsou to například rytmy gastrických kontrakcí, rytmy orál
ních aktivit jako jídla a pití, ale i rytmy kolísání pozornosti nebo únavy. Teorie integru
jící denní i noční cykly do společného procesu se opírá o existenci ultradiánního rytmu 
střídání stavu klidu a aktivity (basic rest-activity cycle -  BRAC), který pokračuje v bdě
lém stavu i ve spánku. Koncepce BRAC rovněž předpokládá, že ultradiánní rytmicita 
je modulovaná cca 24hodinovým cirkadiánním rytmem. Proto periodické kolísání vigi- 
lity v bdělém stavu má svůj analogický ekvivalent v periodickém střídání spánkových 
cyklů.

29.7.4 Dvoufaktorová teorie spánku
Nejnovější teorie předpokládá, že spánek je řízen dvěma mechanizmy. Jedním je sklon 

ke spánku (slecp propensity), jakási míra potřeby spát, a označuje se jako proces S. Je 
známo, že po spánkové deprivaci se v následující noci spánek kompenzuje. Je delší než 
obvykle, ale mezi jeho trváním a předchozí dobou bdění neplatí lineární vztah. V závis
losti na délce deprivace se spánek sice prodlužuje, ale pouze do určitého stavu nasycení.
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Obdobnou, ale opačnou závislost vykazuje křivka latentních dob usínání. Normulm 
30 -  40minutová latentní doba se po 3 dnech bdění zkracuje prakticky na nulu. 
(Latentní doba trvá od uložení se do postele až po první známky spánku na EEG.)

Druhým řídícím mechanizmem je cirkadiánní rytmus, který dohlíží na správné nača
sování spánku. Označuje se jako proces C. V přirozených podmínkách usínáme každý 
den přibližně ve stejnou hodinu. Tělesná teplota se začíná snižovat a zároveň se začíná 
aktivovat mechanizmus řídící vznik spánku. Při spánkové deprivaci nastává pocit 
maximální únavy ve stejnou dobu jako nejnižší tělesná teplota. Kdybychom deprivaci 
prodloužili na několik dní, únava bude kolísat v protifázi s cirkadiánním rytmem 
tělesné teploty.

Jak proces S, tak i proces C řídí nástup a trvání spánku současně. Dosáhne-li potřeba spánku 
určité prahové hodnoty, proces S určuje hodinu usínání. Proces C pak v závislosti na fázi 
cirkadiánního rytmu spoluurčuje jeho trvání. Čím vyšší bude amplituda rytmu v okamžiku 
usínání, tím kratší bude spánek. Tato situace nastává tehdy, jdeme-li spát po probdělé noci 
v dopoledních hodinách (křivka tělesné teploty stoupá), kdežto půjdeme-li spát až večer (křivka 
tělesné teploty klesá), spánek bude podstatně delší než obvykle (obr. 29.6).

Obr. 29.6 Dvoufaktorová teorie spánku. Prvním faktorem jeprocesS, který odrážífyziologickou potřebu 
spát. Míru této potřeby lze vyjádřit spektrální výkonovou hustotou (obr. 29.3) v pásmu delta, která bude 
tím větší, čím delší bude bdění. Cím déle budeme odolávat spánku, tím víc poroste jeho potřebu u to ,\e 
odrazí ve větším výkonu EEG v pásmu S-vln. Druhým faktorem je proces C řízený Cirkadiánním sysle 
mem, zde je představen rytmem tělesné teploty. Tři černě obdélníky zakreslené pod časovou osou n 
zorňují trvání spánku v závislosti na délce předchozího bdění. První obdélník odpovídá přibitím' 
8/iodinovému spánku, druhý znázorňuje zkrácený spánek, usínáme-li po probdělé noci v dopolednu I 
hodinách, a třetí naopak prodloužený spánek, odsuneme-H dobu usínání až do večerních hodin

Nástup spánku je v počátečních fázích řízen cirkadiánním systémem a centrem pru 
synchronní spánek v nucleus raphe, kdežto střídání spánkových cyklů (periodické přeru
šováni synchronního spánku REM spánkem) je zřejmě výsledkem součinnosti dvou struk 
tur nacházejících se v retikulámí formaci mozkového kmene a v pontinních jádrech.
V této oblasti jsou dvě skupiny neuronů, které v průběhu spánkového cyklu vykazují 
opačnou aktivitu. Jsou to cholinergní neurony nc. gigant ocelularis a noradrenergní neuron) 
locus coeruleus. Jejich vzájemný vztah je reciproční. Gigantocelulární jádru excituji

i '
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locus coeruleus a zároveň excitují prostřednictvím zpětných kolaterál (na principu pozi
tivní zpětné vazby) i sebe sama, kdežto locus coeruleus působí na gigantocelulární jádra 
inhibičně a současně zpětnovazebně inhibuje i svou vlastní aktivitu. Takto spřažený sys
tém vytváří pozitivní a negativní zpětnou vazbou oscilace, které jsou vůči sobě fázově 
posunuté. V období, kdy je množství neuronální aktivity v jedné skupině jader maximální, 
je  v druhých jádrech minimální a naopak.

Na začátku spánku aktivita v neuronech locus coeruleus klesá, a tím zároveň slábne 
jejich inhibiční vliv. Vede to k narůstání počtu výbojů v neuronech gigantocelulár- 
ních jader, které začíná pomalu, ale s postupným slábnutím inhibice roste stále rych- 
leji. V určitém kritickém momentu buňky gigantocelulárních jader uniknou z inhibice 
a prudký nárůst jejich aktivity vede k desynchronizovanému spánku. V okamžiku, 
kdy aktivita gigantocelulárních neuronů dosáhne maxima, jejich excitační vliv zvýší 
aktivitu v locus coeruleus. Množství výbojů v jeho neuronech začne prudce narůstat 
a díky inhibičnímu působení utlumí aktivitu gigantocelulárních neuronů, ale i svou 
vlastní a ukončí tak desynchronizovaný spánek. Tento proces se během spánku cyk
licky opakuje.

29.7.5 Humorální teorie spánku
V dřívějších dobách se předpokládalo, že spánek nastává v důsledku uvolňování urči

tého toxinu, který měl být odpadním produktem unavených nervových buněk. Byl pojmeno
ván hypnotoxinem a jeho existence se experimentálně ověřovala na pokusech s bdělými 
zvířaty, jim ž byla injekčně aplikována krevní plazma spících zvířat. V posledních 
letech byly popsány a izolovány mnohé látky peptidové povahy, které mají vlastnosti 
hypnotoxinu. Patří mezi ně nonapeptid DSIP (delta sleep inducing peptid), substance P 
či glykopeptid faktor S. Všechny tyto látky mohou navodit u bdělých zvířat fyziologický 
spánek.

29.8 Funkční význam spánku

I Joposud neexistuje uspokojivé vysvětlení, proč spíme. Přirozená potřeba spát nebo 
být v nehybném stavu je  prostředkem k zachování energie a slouží k regeneraci 
organizmu. Ve spánku převládají procesy anabolické (dochází k syntéze mnohých 
bílkovin a enzymů), zatímco v bdělém stavu dominují procesy katabolické, které 
jsou spojené s výdejem energie. Z pohledu evoluční perspektivy dává předem 
naprogramovaná redukce metabolizmu spojená s inhibicí spontánní pohybové akti
vity vyšší šanci na přežití. Na základě těchto úvah byly formulovány teorie spánku 
jako procesu obnovy a procesu adaptace.

Teorie spánku jako instinktivního procesu předpokládá, že u spánku, obdobně jako 
ii jiného instinktivního chování, lze oddělit fázi apetenční (u alimentárního chování je to 
l':'ize vyhledání potravy, číhání a vlastního lovu) od konzumatorní (pojídání potravy). 
Analogické prvky lze nalézt i u spánku. Fáze ospalosti, hledání vhodného místa na spaní
ii jeho upravování tvoří apetenční fázi a vlastní střídání spánkových cykluje řetěz konzu- 
matorních reakcí.
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29.9 Spánková deprivace

Dlouhodobá spánková deprivacevyvolávášilný pocit únavy, poruchu soustředění, otu
pělost a depresi. Selektivní spánková deprivace, při které je potlačena pouze táze REM 
se projevuje odlišně. Únava není tak velká, ale postupně narůstá nervozita, podráždě
nost, agresivita, objevuje se hyperfagie ahypersexualita. Touto deprivací jsou více zasa
ženy centrální mechanizmy motivací a emocí, neboť mnohé axony z pontinních center 
končí v hypotalamu a limbických strukturách. I deprivační studie potvrzují rozdílný 
význam REM a non-REM spánku.

Teorie spánku jako procesu obnovy vede k podobným závěrům. Vychází z představy 
dvou druhů únavy, fyzické a psychické. Po velké fyzické zátěži lze v následující noci 
zaznamenat více hlubokého non-REM spánku než obyčejně. Naproti tomu ke kompen
zaci psychické únavy dochází v REM fázi, která má svou podstatou blíž k mentálním 
procesům, procesům učení a paměti.

29.10 Psychická činnost ve spánku a sny

Obdobně, jako dosud neexistuje jednoznačná Odpověď na otázku, proč spíme, nena
lezneme jednoznačnou odpověď ani na otázku, proč se nám zdají sny a jaký je jejich 
význam. Empirická fakta o snech lze shrnout do několika údajů. Sny se liší v závislosti 
na fázi spánku, ve které vznikají. Sny plné fantazie, neskutečných až bizarních situací, 
mnohdy silně emocionálně podbarvené, vznikají v REM spánku, zatímco ty, které se 
příliš neliší od našeho reálného života a způsobu myšlení a jsou jakýmsi pokračováním 
bdělého stavu ve snu, se objevují ve fázi non-REM spánku. Přestože si sny mnohdy 
nepamatujeme, každou noc se nám jich zdá několik.

29.10.1 Psychologický význam snů
Pochopit význam snů znamená umět je interpretovat a přeložit do logického jazyka 

bdělého stavu. Bylo učiněno mnoho pokusů vysvětlit jejich psychologický význam. Nej- 
větší pozornost na sebe obrátily teorie S. Freuda a C. G. Junga.

Freudova koncepce spočívala v představě, že sny jsou výrazem potlačovaných denních 
aktivit a představ, a proto mají jistou kompenzační funkci. Sny využívají svého symbo
lického jazyka. Mechanizmus produkující sny hraje roli cenzora, který převádí přímá 
přání a touhy do nepřímých symbolů. Abychom pochopili sen, musíme pochopit zdroje 
symbolů. V této představě sny hrají určitou minulostní roli, konfrontují jedince s tím, co 
být mohlo a nebylo.

Naproti tomu Jungova teorie je  orientována více do budoucnosti. Zajímalo ho přede
vším, co nám chtějí sny sdělit a jaká je jejich prospektivní funkce, nikoli kompenzační. 
Prospektivní funkci snů spatřoval v anticipaci (předjímání, předvídání) budoucích situací 
a dějů v nevědomí. Podle něj pochopit sen znamenalo být předem připraven na očekávané 
životní událostí.
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29.10.2 Fyziologický význam snů
Fyziologický význam sn u je  nejasný. Neexistuje technika, jak experimentálně navodit 

určitý sen. Shrnující interpretace se opírají především o individuální kazuistiky. Byly zazna
menány sny lidí, kteří byli na svou blížící se nemoc upozorněni ve snu. Vysvětlení může být 
následující. V bdělém stavuje mozek neustále stimulován vnějšími podněty a ty okamžitě 
zpracovává. Informace o počínajícím patologickém procesuje zpočátku velmi slabá a může 
být zamaskována informacemi s vyšší prioritou. Jiná situace nastává ve spánku, kdy jsou 
všechny vnější aferentní vstupy výrazně zredukovány. Pak i slabý vnitřní podnět získá 
relativně na síle a může se zapracovat do obsahu snu. Tato oblast je  stále předmětem studia 
neuroíyziologů, neurochemiků, neurologů, psychologů a  psychiatrů.

IX
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Rejstřík

A
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-  sférická 297
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(cAMP) 31,237 
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149
adenylátcykláza 237 
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Alzheimerova choroba viz choroba 

Alzheimerova 
amnézie anterográdní 320 
amnion 225
amygdala 276,317,320,321 
amygdalámí rozněcování 330 
anabolikum 215 
anaerobní podmínky 152 
anafylaktická reakce viz reakce 

anafylaktická 
analgézie 289 
analyzátor čichový 273 
-chuťový  273 
-m otorický 273 
-sluchový 273
-  somestetický 272
-  vestibulámí 273 
-z rakový  273 
androgeny 213,217
ANF viz faktor natriuretický atriální
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spontánní 113

dermatoglyfy 179 
desenzitizace 284 
deuteroanomálie 299 
deuteroanopie 299 
DHEA viz dehydroepiandroste

ron
diabetes mellitus viz úplavice cuk

rová 
diapedéza 76 
diastola 109 
2,3-difosfoglycerát 98 
difúze 24, 84 
dilatace pupilární 321 
dioptrie 297 
disociační konstanta 70 
-křivka 61
-  kyslíku 98
distální ledvinový tubulus viz 

tubulus ledvinový distální 
diuréza 171 
divergence 324
DNA viz kyselina deoxyribonuk- 

leová 
d-NADPH 47 
dominanta 326 
dopamin 44,227, 271,309 
dráha
-  internodální 112
-  mimopyramidová (extrapyrami- 

dová) 273,309
-pyramidová 273,309 
draslík 161, 284; v t  též K+ 
dráždivost srdeční svaloviny 105 
drive 325
dromotropní efekt viz efekt dromo- 

tropní
druhý posel (second messenger) 

31,39, 237 
dřeň kostní červená 63 
ductus arteriosus 127 
-venosus 127 
duhovka 295 
dusíková bilance 156
-  negativní 156 
--pozitivní 156 
dvanáctník (duodenum) 135,139 
dýchací centrum viz centrum

dýchací
-  reflex viz reflex dýchací
-  svaly viz svaly dýchací 
dýchání Biotovo 103
-  Cheyneovo-Stokesovo 102
-  Kussmaulovo (acidotické) 103
-  lapavé 103
-, patologické typy 102

E
ECT viz tekutina cxtracclulárni 
cdém 12()

»30



EDRF viz endoteliální relaxační 
faktor 

EDTA 66 
efekt bathmotropní 
-dromotropní 121
-  chronotropní
-  inotropní 
efektor 258 
ejakulace 216,222 
ejakulát 213, 216 
ejekční frakce 111
EKG viz elektrokardiogram 
elasticita plic 89 
elektrody, standardní umístění 119 
elektroencefalografie 302 
elektrokardiogram (EKG) 117 
elektrolyty 52 
embryo 225 
embryonální terčík 223 
emoce 325 
encéphale isolé 264 
endocytóza 27 
endokard 113 
endolymfa 290,291,292 
endoplazmatické retikulum viz 

retikulum endoplazmatické 
endorfiny 46, 262, 285 
endoteliální relaxační faktor 

(EDRF) 47 
endotelie 242 
endoteliny 47 
enkefaliny 46,284,285 
enzymy 136, 186
-  hydrolytické 20 
-oxidativní 20 
eozinofily 65 
epidermis viz pokožka 
epiíyza 334 
epikard 113 
epilepsie 302, 303
EPSP v t  potenciál postsynaptický 

excitační 
ERA (evoked response 

audiometry) 304 
erekce 48,216
erytrocyty (červené krvinky) 60 
erytropoetin 63, 148, 173 
erytropoéza 63 
estradiol 217,221 
estriol 217
estrogen 217,221,224,225 
estron 217
cvaporace viz teplo, výdej 

tepla odpařováním 182 
exocytóza 27
expectancy wave (vlna očekávání) 

330
exterorcceplory 231, 275 
cxtracclulárni prostor 240

F
facilitace 237, 324 
fagocytámí schopnost 240 
fagocytóza 76 
Fahráeus 62
faktor Castleův vnitřní 136 
-inhibiční 191
-  natriuretický atriální (ANF) 55,

169,210
-  prolaktin inhibiční (PIF) 227
-  XII. (Hagemanův) 66 
-uvolňující 191 
fasciculus cuneatus 267 
-gracilis 267
fáze ejekční 109
-  izovolumická 109
-  izovolumické relaxace 111
-  refraktemí absolutní 119, 233
-  relativní 119,234
-  subnormální 234
-  supemormální 234 
fenestrace 242 
feochromocytom 205 
fertilní období 221 
fetální erytroblastóza 67
-  oběh viz oběh fetální 
fétus viz plod
fibrin 66 
fibrinogen 60, 66 
fibrinolýza 219 
Fickův princip 115 
fila olfactoria 276 
fimbrie 222 
flebogram 116 
flegmatik 328 
fluor 162 
folikuly 217 
fon 289
fonokardiogram 116 
foramen ovale 127 
formované elementy 58, 60 
fosfolipidy 66, 284 
fosfor 161 
fotoperioda 336 
fovea centralis 299 
Frankův-Starlingův zákon viz 

zákon Frankův-Starlingův 
frekvence tepová viz tep, frekvence 
FSH viz hormon folikulostimulační 
FW viz sedimentace

G
GABA viz kyselina y-am i no má

sel ná 
GABA 236 
GABA.,, 236 
Y-klička 258
ganglia bazální 309, 317, 321

R e j:

ganglion spirále 290 
-vestibuli 293 
gap junction 235 
gastrin 132 
gestagen 218
Gibbsova-Donnanova rovnováha 

viz rovnováha Gibbsova-Donna
nova 

gigantizmus 196 
globin 61 
globulin anti-D 68 
globuliny 59
globus pallidus (pallidum) 270 
glomerulámí filtrace 174 
glomerulus 165 
glukokortikoidy 48, 207, 224 
glukostaty 320 
glukóza 114, 151, 155, 243 
glukuronidy 217 
glutamát 291 
glycin 38,39,45,236 
glykemická křivka 203 
glykémie 59, 202 
glykogen 151, .155 
-jaterní 155 
-svalový 155 
glykokalyx 65 
glykosurie 170 
GnRH 215,218,221 
Golgiho aparát 19
-  šlachová tělíska 281 
G-protein 31,37, 39 
Graafův folikul 217, 219, 222 
gradient srdeční automacic viz

srdeční automacie, gradient 
granulocyty 65 
GTP viz guanozintrifosfát 
guanozintrifosfát (GTP) 236 
guanylátcykláza 47 
gyrus cinguli 285,318
-  parahippocampalis 318
-  postcentralis 272, 282, 285

H
habituace 328 
HB viz nucleus habenularis 
hCG viz choriový gonadotropin 
helper cells viz buňky pomocné 
hem 61, 63 
hemařokrit 58 
hemiplegic 274 
hemisyndrom míšní 260 
hemodynamika 122 
hemoglobin 61 
hemokoagulacc 66 
hemostá/a 66
I lendcrsonova-l lassclbalchov u 

rovnicc víz rovnice I lender*«** 
nova-l lasselbnlchovH
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I ienleova klička 166 
hcparin 66
1 leringův-Breuerův reflex viz reflex 

1 leringův-Breuerův 
hermafroditizmus 228 
I leschlovy závity 273,291 
hipokampus 317, 320, 321, 323, 

324
histamin 45, 284 
histiocyty 177 
I lissův svazek 112 
hlad 163 
hlen 136 
hliník 162
I lolterovo monitorování 119 
homeostatická funkce 58 
homcostáza 105, 240 
homunkulus 272

horizontální 272 
vertikální 273, 274

II oorwego va-Weissova křivka 231 
horečka 185
hormon 186 

adrenokortikotropní 197 
antidiuretický (ADH) 55, 197 
folikulostimulační (FSH) 197, 
213, 215, 218 

luteinizační (LH) 197,215 
růstový 194, 227 
somatotropní 194 
thyreoideu stimulující 197 

hormony lokální 132, 186 
pohlavní mužské 213 

hofčík 161 ; viz též Mg2+
I luntingtonova choroba viz cho

roba Muntingtonova 271 
hyaluronidáza 222 
hyperestézie 260, 289 
hyperhydratace 55 
hypermenorea 219 
hypermetropie 298 
hyperosmie 277 
hyperpatic 289 
hypcrpolarizace následná 232 
hypertenze 227 
hypertyreóza 199 
hypcrvcntilace 74 
hypervitaminóza 157 
hypoalgézie 289 
hypolýza 55» 193,215 
hypokapnie 239 
hypoosmie 277
hypotalamus 55, 191, 285, 314, 

318. 320, 323 
hypotyreó/a 199 
hypovitaminóza 157 
hypovolcmický Sok 177 
hypoxte 96 

výlková 74

Ch
chemoreceptory 74,231,275 
-centrální 99 
-periferní 99 
chemotaxe 76 
chiasma opticum 300 
chlopeň 106
-  atrioventrikulámí 107
-  bikuspidální 107 
**poloměsíčitá 107
-  trikuspidální 107
-  žilní 124 
cholagoga 141
cholecystokinin (CCK) 46, 132 
choleretika 141 
cholerik 328 
cholesterol 156,218 
cholin 160,314 
cholinacetyltransferáza 44,314 
chorion 225
choriový gonadotropin (hCG) 224 
-tyreotropin 224 
choroba Addisonova 207 
-Alzheimerova 48
-  Móellerova-Barlowova 160 
chování 320,321,324,328 
-emoční 314
-  mimovolní 324, 325 
-sexuální 314,321
-  volní 324, 325 
chrom 162 
chromatin 17 
chromozom 28, 222 
- X  222
- Y  222 
chronaxie 231 
chronobiologie 332 
chronotropie 116 
chuť 163
chuťová averze podmíněná 278 
chuťové pohárky 277 
chymus 135

I

ICT viz tekutina intracelulámí 
ileum viz kyčelník 
imprinting (vtisknutí) 328 
imunita buněčná 80
-  humorální 79 
-nespecifická 75
-  specifická 75, 78 
imunitní systém viz systém

imunitní 
imunizace 82 

aktivní 82
-  pasivní 82 

přirozená 82 
umělá 82

imunoglobuliny 59, 79 
indukce 328 
infundibulum 318 
inotropní vliv viz vliv inotropní 
instinkt 325
intenzita nadprahová 231
-  prahová 231 
interferon 78 
interleukin 65, 284 
interneuron 309
internodální dráhy viz dráhy inter- 

nodální 
interoreceptory 231,275,281 
inulin 174 
inzulin 202
iontové kanály viz kanály 

iontové
IPSP viz potenciál postsynaptický 

inhibiční 
iradiace podráždění a útlumu 327 
izohydrie 58 
izoionie 58 
izoosmie 58 
izovolumie 58

J
jadérko 17
jaderná membrána viz membrána 

jaderná 
jádra asociační 269 
“  Edingerova-Westphalova 296
-  intralaminámí 285 
-motorická 269
-  střední linie 267
-  suprachiazmatická 334 
jádro buněčné 17
-  vestibul ámí Bechtěrevovo 293
-  Deitersovo 293
-  -  Rollerovo 293 
--Schw albeho 293 
Janský, Jan 67 
jatemí lalůček 145 
játra 144 
jejunum viz lačník 
jícen 135
jod 162
juxtaglomerulární aparát viz apa

rát juxtaglomerulární

K
K' 23, 29, 33, viz též draslík 
kalcit 292 
kalcitonin 199 
kalcitriol 179,201 
kal modul i n 43, 47 
kalorimetrie 153 
kanálky sběrací 55, 169 
kanály iontové 24, 32, 229, 236
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—  otevřené 24, 32 
 K+ 32
------ Na+ 32
—  řízené fyzikálními impulzy 

25, 41
------ chemicky 25
- - —napětím 24,33
------— C a* 35
— — C l' 36 
- — — K+ 35 •
------- Na+ 33
- — napětím i chemicky 25, 41
---------K+ 35
---------Na+ 33
- N a + 234
kapilární systém viz systém 

kapilární 
kapiláry, stěna 124 
karbaminohemoglobin 62 
karboanhydráza 71 
karboxyhemoglobin 62 
kardiotokografíe 226 
karyotyp 225 
kašel 103,261 
katechol-O-metyltransferáza 

(COMT) 44 
kauzalgie 289 
ketamin 285
kindling (rozněcování) 330 
kinetóza 295 
kinocilie 292 
kladívko 290
klidový membránový potenciál 

viz potenciál membránový 
klidový 

klimakterium 221 
Klinefelterův syndrom viz syn

drom Klinefelterův 
kobalt 162 
kochlea 290 
kojení 227 
kolon viz střevo tlusté 
komplement 77 
komplex QRS 117 
kondukce viz teplo, výdej tepla 

vedením 182 
konexon 235 
kontrakce pupilární 321 
kontraktilita (stažlivost) 114 
kontraktilní aparát svalu viz apa

rát svalu kontraktilní 
konvekce viz teplo, výdej tepla 

prouděním 182 
konvergence 324 
kopul in 218 
kortizol 207,218 
koule oční 295 
kovadlinka 290 
kožníadnexa I79

krátkozrakost 298 
kreatinfosfát 150 
krev 58
-stagnující 123 
—, pH viz pH krve

průtok v jednotlivých orgánech 
125

krevní destičky viz trombocyty 
-elektrolyty 59
-  oběh malý (plicní) 107
- - velký (systémový) 107,108
-  plazma 50, 59
— , bílkoviny viz proteiny plazma- 

tické
— , osmolalita 59 
— , osmotický tlak 59 
— , pH 59
-  skupina 0 (H) 67
-  A 67
-  AB 67
-  B 67 
-skupiny 67 
- tlak  122, 123
-  diastolický 123
-  střední 123
-  systolický 123 
-transfuze 68
krvinky bílé viz Ieukocyty
-  Červené viz erytrocyty 
kůra asociační 321 
-čichová 276
-  limbická 318, 321
-  motorická 309
-  mozková 291, 314, 324 
— , funkce 271
kurare 251 
kurděje 160 
kůže 176
kyčelník (ileum) 139 
kýchání 104,261 
kyselina askorbová 160 
-asparágová 285
-  deoxyribonukleová (DNA) 19, 

28, 48, 229
-  fosforečná 71, 72
-  y-aminomáselná (GABA) 38, 

45, 270, 309
-  glutamová 45, 270, 285
-  listová 63, 159 
-m léčná 152
-  pantotenová 159
-  ribonukleová (RNA) 28, 229

-  ribozomální (rRNA) 19 
-uhličitá 71
kyseliny mastné 114 

-nenasycené 156
— volné 285 

kyslík 93
, spotřeba 115

L
labyrint blanitý 292 
lačník (jejunum) 139 
laktace 227 
laktát 114, 152 
laktóza 14 1 
lalok frontální 318 
lamina eribriformis 276
-  quadrigeinina 262 
Landsteiner, Karl 67 
L-arginin 47 
latence 233 
L-dopa 44
ledvinná pánvička 17 1 
ledvinné kalichy 171 
ledvinový práh pro glukózu 170 
ledviny 72, 165 

funkční zkoušky 174 
- ,  průtok plazmy 175 
lemniscus lateralis 269
-  medialis 269 
leptin 210 
leukocytóza 65
Ieukocyty (bílé krvinky) 60, 65
leukopenie 65
leukotrieny 284
LH viz hormon lutcinizačni
liberiny 191
libost 321
lidský choriový somatotropin 224 
likvor ccrebrospinální 242 
limbická kůra viz kůra limbická 
limbický systém viz systém limbický 
lipidy 22
Lissauerův trakt 285
locus coerulcus 262, 285, 343
LTD (long term depression) 320
LTP (long term potentiation) 320
lymfa 126
lymfocytóza 65
lymfocyty 65
-  B 65, 79 
- T  65, 80 
lymfopenie 65 
lyzozom 20 
lyzozym 76, 133

M
m. ciliaris 298
-  dilatator pupillae 295
-  sphincter pupillae 295 
Macaccus rhesus 67 
macula 292

sacculi 293 
utriculi 293 

magnctocnccfalografíc 104 
makrofág 76 

tkaftow 177
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makroglie 240 
mangan 162
MAČ viz monoaminooxidáza 44 
maskulinizace 215 
mázek 177
mazové žlázky viz žlázky mazové 
MD viz nucleus medial is dorsalis 
měď 162 
mediátory 43, 314 
megakaryocyt 65 
mechanorecepce 279 
mechanoreceptory 231,275 
meióza 213,217 
melancholik 328 
melanin 177 
melatonin 209, 334 
membrána alveolokapilární 93
-  bažilární 290 
-jaderná 17

plazmatická 17
-  presynaptická 234 

Reissnerova 290
-  semipermeabilní 23, 53 

subsynaptická 234 
tektoriální 290

membránový potenciál viz 
potenciál membránový 

menoragie 219 
menstruační cyklus viz cyklus 

menstruační 
Merkelovy disky 280 
mesencephalon 262 
městky viz varixy 
mctabolická aktivita 114 
metabolizmus 149 

anaerobní 254 
bazální 153

-  energetický 149 
mcthemoglobin 47, 62 
mcthcmoglobinreduktáza 62 
metroragie 219 
me/.imozek 323
Mg’1 31; viz též hořčík 
mícha páteřní 256, 309, 314 

prodloužená 261 
mikce 321 
mikrofág 76 
mikrofilamenturri 21 
mikroglie 240 
mikrotrabekuly 21 
mikrotubuly 21 
mikrovezikuly 242 
mimovolní jednání 323 
minerální prvky 160 
mincralokortikoidy 55, 206 
minutová ventilace plic 85 
minutový objem srdeční Viz objem 

srdeční minutový 
míóza 295 
mi Ani 260

334

mitochondrie 20, 229 
míza 126, 127 
mízní orgány 127 
-u z lin y  127 
mízovod hrudní 127 
mléko mateřské 227 
moč definitivní 171 
—primární 72

specifická hmotnost 174 
močení 171 
močovina 59, 171 
močový měchýř 171 
Móellerova-Barlowova choroba 

viz choroba Móellerova-Bar
lowova

mok mozkomíšní (cerebrospi- 
nální) 51,242 

-tkáňový 50, 126 
monoaminooxidáza (MAO) 44, 

316
monocyto-makrofágový systém 

viz systém monocyto-makrofá
gový 

monocyty 65 
monochromázie 299 
morula 222 
motivace 323, 325 
motoneuron 248, 309 
motorická jádra v t  jádra motorická 
-jednotka 248, 309
-  kůra viz kůra motorická 
motorický systém viz systém mo

torický
motorika mimovolní 309 
-v o ln í 310 
mozeček 264, 309 
-korový  265
— spinální 265 
-vestibulám í 265
mozek střední 261, 262, 321 
mozková bariéra 241 
—— hematoencefalická 241,242 

hematolikvorová 241,242
—  likvoroencefalická 241
-  kůra viz kůra mozková 
-sm rt 303
mozkový kmen 291, 309, 314, 

323
mrtvý prostor anatomický 85

-  funkční (fyziologický) 85 
mucin 136
muskarinové receptory viz recep- 

tory muskarinové 
mutace 215 
mydriáza 295 
myoftbrila 244 
myopie 298 
myozin 244 
mySlení 330 

abstraktní 324

N
n. cochleovestibularis 293 
-op ticus 300 
Na+ 23, 33; viz též sodík 
N a+-K +-ATPázová pum pa viz 

pumpa Na+-K+-ATPázová 
nádech 87
nadledviny 55,214,217 
- ,  dřeň 205 
- ,  kůra 206 
naloxon 285 
naltrexon 285
NAME (nitroarginin metylester) 47 
nárazníkové systémy viz systémy 

nárazníkové 
nc. dentatus 264 
-emboliformis 264 
-fastig ii 264 
-globosus 264 
-in ferio r 293 
-lateralis 293 
-m edialis 293
-  paraventricular is 320 
-raphae 262 
-superior 293
-  supraopticus 320
-  tractus solitarius 121, 261; 278
-  ventrobasalis (VB) 282
-  ventroposterolateralis (VPL) 

267, 282, 284
-  ventroposteromedialis (VPM) 

267, 282, 284
nedomykavost chlopně 107 
nefron 165 
nehty 180
nemoc Cushingova 208
-  Parkinsonova 271 
-sérová  69 
neocerebellum 265 
neopallium 271 
nerv vestibulární 293 
nervosvalová ploténka 37, 250 
nervosvalový přenos 250 
nervová zakončení volná 283 
neuralgie 289
neurit 229 
neurofilamenta 229 
neurogeneze 229 
neuroglie 229, 240 
neurohypofyza 197 
neuromodulátory 46, 239 
neuron 229 
-vdechový 261 
-výdechový 261 
—, segment iniciální 229

-  receptivní 229
, transmisivní 229

- vodivý 229 
neurotransmitery 43, 47. 234
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neurotubuly 229 
nexy 235
NGF (nerve growth factor) 285 
NH4 (čpavek) 72 
niacin 159
nidace vajíčka 218, 219 
nikotinové receptory viz receptory 

nikotinové 
Nisslova substance 229 
nitric-oxid-syntáza (NOS) 47 
NK buňky viz buňky NK 
NMDA 285
-  receptory viz receptory NMDA 
NO viz oxid dusnatý 
nociceptory polymodální 284
-  C 280
noradrenalin 44 ,205 ,312 ,316  
normoblast 63 
NOS viz nitric-oxid-syntáza 
nRT viz nucleus reticularis 

thalami 
nucleus anterior (A) 269 
-caudatus 270
-  centralis lateralis (CL) 267,285
-  habenularis (HB) 267
-  lentiform is 270
-  m edia lis dorsalis (M D ) 269, 

270
-  parafascicularis (pF) 267, 285
-  raphe 343
-  reticularis thalam i (nRT) 269 
- ru b e r  262
-  subthalamicus 270
-  ventral is lateralis (VL) 269 
nystagmus 266
-  vestibulární 295

O

oběh fetální 127 
oběhová soustava 105 
- -  odpor periferní Části 108 

obezita 163 
objem cirkulující krve 123 
-  dechový 85, 93
-  diastolický konečný 109
-  krve centrální 124 

-p e rife rn í 124
-  rezervní exspirační 85

-  inspirační 85
-  reziduální 85
-s rd e č n í minutový 107, 115 
-  systolický, tepový 111 
oblast asociační 274, 330

korová asociační 324 
prcmotorická 285 
zraková primární 301 

preoptická 320 
projekční primární 272 

sekundární 272

očkování 82 
Ogina-Knause 219 
Ohmův zákon viz zákon Ohrnuv 
okénko okrouhlé 290
-  oválné 290 
okluze 324
oligodendroglie 230, 240 
oligurie 171
onkotický tlak viz tlak onkotický 
oplození 222 
opsin 299 
organofosfáty 251 
osifikace epifyz 215 
osmolalita ECT 52
-  plazmy 59
osmoreceptory (osmosenzory) 55,

231
osmotický tlak viz tlak osmotický 
osteoporóza 221 
otolity 292 
ovulace 219
oxid dusnatý (NO) 47, 126,285
-  uhličitý 74, 93 
oxyhemoglobin 71 
oxytocin 198, 218, 225

P
pacemaker 131
-  dýchání 100 
paleocerebellum 265 
paměť 324,325,329 
-dějová 330
-  deklarativní (explicitní) 329,330 
-dlouhodobá 329 
-epizodická 330
-  ikonická 329
-  krátkodobá 320, 329
-  nedeklarativní (implicitní) 329 
-okam žitá 329 
-pracovní 329 
-referenční 329 
-rozpoznávací 330 
-sém antická 330 
-střednědobá 329 
paměťová stopa 320, 328 
— , fixace -  konzol idace 329 
— , tvorba 329 
— , vybavení 329 
pankreas 139 
pankreatická šťáva 140 
paraolfaktorická oblast 317 
parasympatikus 121,138,312 
- ,  vlákna postgangliová 314

, zakončení pregangliová 314 
parathormon 199 
Parkinsonova nemoc (choroba) ví: 

nemoc Parkinsonova 
pátefni mícha v iz  mícha palcim 
pcdunculi ccichci!i 2(>4

pepsin 136 
pepsinogen 136 
peplid vazoaklivnt inlcslinálnt 

(VIP) 46 ,239,284 
per fuze 84, 94 
pcriakvcduklálni Seď 285 
periferní odpor 116 
perilymfa 291, 292 
peristaltika 130
— žaludeční 135 
peroxizom 20
perspiratio insensibilis 54, 179,

182
pF viz nucleus paraťasciculuns 
pH 70
— krve 61, 70 
-p laz m y  59
PIF viz faktor proláklin inhibični 
piloerekce 321 
placenta 127,217,223 
placentárni bariéra 224 
- lak to g en  224 
plasticita 324
-  nervového systému 324 
plató 35,41, 117 
plazm a krevní viz krevní plazmu 
plazmatická membrána viz m em 

brána plazmatická 
plazmin 66,219  
plazm inogen 66, 219 
plazm ocyt 79 
plegie 274
plexus chorioidcus 242 
-  myentericus Auerbachi 130
-  submucosus Mcissneri 129 
plíce 72,89  
plod (fétus) 225 
plodová voda viz voda plodová 
poceni 177 
-  neznatelné viz perspiralio msetv 

sibilis
-  profúzni 179 
počitek 275 
podmiňováni klasické 32H
-  zpětné 32b 
podnčt 230
-  adekvátní 330
-  podprahový 2 3 1 
- ,  vplíženi 231 
podrážděni 230 
podvýživa 164 
pohlavní systém v iz  systém

pohlavní
znaky sekundární 215 

pohnutka 323, 325 
pochva mycímová 230 

Schwanova 230 
Poiscuillcův /úkon viz /(ikon 

HCUilIcftV 
poko)ku (cpidcrnml 176
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polyglobulie 63 
polykání 134,261,321 
polymodální C-nociceptory viz 

nociceptory polymodální C 
polyurie 171
poměr ventilace/perfuze 96 
porod 222,225
portální oběhový systém viz sys

tém oběhový portální 
posilování 326 
pot 183 
potenciace 324
potenciál akční 35,41, 113, 118, 

232, 237, 246, 291
-  endokochleární 291
- evokovaný 304, 330 
-klidový 118,232
-  membránový 30, 34

- klidový 29, 112 
postsynaptický excitační (EPSP) 
43, 237, 239, 304, 307

-  inhibiční (IPSP) 43, 239,307 
potenciály stejnosměrné 307 
potní žlázy viz žlázy potní 
potrava, příjem 314, 323
- , regulace příjmu 320 
práce svalová 254
práh prostorový simultánní 280 

sukcesivní 280 
pravidlo Du Bois-Reymondovo 

231
pres by op ie 296 
proces C 345 

S 344
processus mastoideus 304 
progesteron 217, 218, 224, 225 
prolaktin 196, 227 
prolaps 107
proopiomelanokortin 197 
propriorecepce 279 
proprioreceptory 231, 275, 281 
prostaglandiny 126, 284 
protanomálie 299 
protanopie 299 
protein G viz G-protein 
proteinkináza A 237 
proteiny 22 

integrální 22 
pia/matické 59 

protilátky 79 
sek řeční 79 

protoporlyrin 6 1 
protrombin 66 
proudění lani mánii 122 

turbulentní 122 
přeměna látková viz metabolizmus 
přenašeč 234
převodní systém srdeční viz sys

tém srdeční převodní 
pfiro/cní /nh(|cči 7K

pseudohermafroditizmus 228 
psychofarmaka 239 
puberta 215, 221, 224 
pufry 71
pulz arteriální 116 
pumpa Na+-K+-ATPázová 26 
-pylorická 136 
-respirační 122 
^sodíko-draslíková 232 
-svalová 122 
punctum proximum 296 
^remotum 296 
pupila 295
Purkyňova vlákna viz vlákna Pur- 

kyňova
pylorická pumpa viz pumpa 

pylorická 
pyramidová dráha viz dráha pyra

midová 309 
pyramidy Becovy 273 
pyridoxin 159

R
radiace viz teplo, výdej tepla sálá

ním
radiatio optica 301 
Ramon y Cajal 229 
Ranvierovy zářezy 234 
reakce adekvátní 322
-  anafylaktická 69 
-augmentační 267
-  desynchronizační 263 
-“ kyselá 70 
-náborová 267 
-neadekvátní 322 
-neutrální 70 
-poplachová 205 
-vegetativní 323 
-zásaditá 70 
-zuřivosti 321
receptor 186,218,231,258
-  anulospirální 258
-  gastrointestinální 282
-  cholinergní muskarinový 316
-  nikotinový 316 
-ionotropní 236
-  acetylcholin-nikotinový 236
-  glutamátový 236
-  kardiovaskulární 282 
-kytičkový 258
-  metabotropní 236
- - acetylcholin-muskarinový 236 
-glutamátový 236
-  katecholaminergní 236

-  muskarinový 44
-  neuronový 236 

nikotinový 44
NMDA (N-metyl-D-aspartát) 49

- noradrenergní al i a 316

—  beta 316 
-pulmonální 282 
-renálni 282
— svalový 281 
reciproční inervace 239 
reeruiting response 267 
referred pain 288
reflex autonomní 312, 314
— Bainbridgeův 121
— barorecepční 121 
^-defekační 139
— dýchací 103 
-extenzorový 260
— exteroreceptivní 260 
*■ flexorový 260
** Heringův-Breuerův 121 

instrumentální 327
— labyrintový posturální 295
—  statokinetický 295
— míšní exteroreceptivní 258
—  proprioreceptivní 258 
m monosynaptický 258
— napínací 258 
^nepodmíněný 325 
-obranný 261
— podmíněný 325, 326 
*“-apetitivní 326
—  averzivní 326
—  kladný 327
—  motorický 327
—  odsunutý 326
—  současný 326
—  stopový 326
—  vegetativní 327

-  záporný 327
-polohový 309 
-posturální 261 
-vegetativní 260 
-vzpřimovací 309 
-zornicový 262 
regio entorhinalis 276 
regulace příjmu potravy viz 

potrava, regulace příjmu
— tělesné teploty viz teplota tělesná, 

regulace
relaxin 219 
REM viz spánek rychlý 
renin 172, 206 
reobase 231 
repolarizace 232, 252 
resorpce 143
respirační pumpa viz pumpa respi

rační
— systém viz systém respirační 
retikulární formace 261, 263
— - , Část ascendcntní aktivační

263
descendentni facilitačni

264
inhibični 264

1 5 6
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retikulocyt 61, 63 
retikulum endoplazmatické 19, 

229
-  sarkoplazmatické 246 
retinal 299 
reverberace 324
Rexedovy vrstvy (zóny) 258,285 
Reynoldsovo číslo 122 
Rh-systém viz systém Rh 
riboflavin 159 
ribozom 19, 229 
rizotomie dorzální 289 
RNA viz kyselina ribonukleová 
rodopsin 299
rovnice Hendersonova-Hasselbal- 

chova 71 
rovnováha acidobazická 58, 70 
— , klinické obrazy poruch 74
-  Gibbsova-Donnanova 29 
roztažitelnost cév 124 
roztok hypertonický 55 
-kyselý 70
-zásaditý 70
rRNA viz kyselina ribonukleová 

ribozomální 
rytmus sinusový 112 
rytmy cirkadiánní 41,333
-  cirkannuální 333 
-endogenní 333 
-exogenní 333 
-infradiánní 333 
-ultradiánní 333

desynchronizace 336

Ř
řeč 330

sacculus 292
sacharóza 141
sangvinik 328
sání 321
sarkolema 244
sarkomera 244
sarkoplazma 244
sbérací kanálky viz kanálky sbčrací
scala media 290
-  tympani 290
-vestibuli 290
scavenger 47
second messenger viz druhý posel 
sectio Caesarea viz císařský řez 
sedimentace (FW) 62 
sekretin 132 
selen 162
senzitizace 284, 328 
senzorický práh absolutní 275

-  relativní 275 
senzory (receptory) bolesti 283

septum 317,321 
SER (somatosenzory evoked 

responses) 305 
serotonin 44, 66, 262, 284 
sérová nemoc viz nemoc sérová 
sérum 66 
sex-chromatin 228 
sexuální funkce 323 
SHBG 214,217 
síra 161 
sítnice 296 
sklivec 295 
skotom 300 
slepá skvrna 300 
slinivka břišní 202 
sliny 134
snímání jednotkové aktivity extra- 

celulární 308
----- intracelulámí 308
sny 347
sodík 161; viz též Na+ 
somatomediny 194 
somatosenzorická oblast I 282
-  II 282
somatostatin 204, 239 
spánek 49,262,339 
-monofázický 342 
-non-REM 339 
-polyfázický 342 
-pomalý 339
-  rychlý (REM) 339
-  fylogeneze a ontogeneze 343 
spánková deprivace 347 
-stadia 340
spánkový cyklus viz cyklus spán- 

kový 
spermatidy 213 
spermatocyty 213 
spermatogonie 213 
spermatozoa 213 
spermie 213, 222 
spermiogeneze 213 
spirometrie 85 
spojení dočasné 325, 328 
srdce 105
srdeční automacie, gradient 113
-  index 115
-  komory, období plnční poma

lého 109
— , —  rychlého 109
-  ozvy 116 
-revoluce 109
-  svalovina viz svalovina srdeční 
-šelesty 117
-  výdej 115 
stabilita suspenzní 58 
startle reflex 262 
slatiny 191
sta/livost srdeční svaloviny 105, 

viz tči kontraktilitii

slenóza srdeční chlopnč 107 
stereocilie 291,292 
stimulace adekvátní 275
- neadekvátní 275 
stopové prvky 161
střední mozek viz mozek střední 
střevní Šťáva 138 
střevo tenké 137
-  tlusté (kolon) 139 
subeutis viz vazivo podkožní 
substance P 46, 284 
substantia gelatinosa Rolandi 28'
-  nigra 262, 270 
sulfáty 217 
sumace 258 
-Časová 237,324
-  prostorová 237, 324 
supermale 228 
surfaktant 90
suspenzní stabilita viz stabilita mis 

penzní
svalová práce viz práce svalová
-  pumpa viz pumpa svalová
-  síla 254
-  únava 255 
-vřeténka 281 
svalové vlákno 244 
svalovina srdeční 105

vodivost 105 
svalový stah 246
-  tonus 261 
-třes 248 
svaly bílé 248 
-Červené 247
-  dýchací 87 
-hladké 249

-  útrobní 249
• -  vícejcdnolkové 249

-  papi lární 107
-  příčnč pruhované 244 
svody bipolární 119
-  Goldbergerovy 119
-  hrudní 119
-  končetinové 119
-  unipolární 119 
sympatikus 121,138.312
-, zakončeni pregangliovrt 111 
symport 25 
synapse 229, 234
-  axo-axonální 235
-  axo-dendritické 235
-  axo-somatické 235 
~ elektrické 235
-  excitační 43
-  inhibiční 43

, Část postsynaptiekrt 234 
. presynaptická 2.Í4 

synaptická Stčrbinn 234 
synapticke váčky 234 

zpoŽdčnl 238



R e j s t ř í k

syncytium 130 
syndrom adrenogenitální 209 

apatický traumatický 264 
Brownův-Sequardův 260 
Connův 208 
klinefelterův 228 
tostikulární feminizace 228 
Turnérův 228 

systém ABO 67
- čichový 276 

chuťový 277
- imunitní 75 

kapilární 124
limbický 285,314,317,323 
monocyto-makrofágový 65 
motorický 309 
nárazníkový 58, 71 

fosfátový 71 
nervový autonomní 312
- -, Část periferní adrenergní 
312
- - ,  —  cholinergní 312 
-vegetativní 131 
občhový portální 109 
pohlavní mužský 213
-  ženský 2 17 
portální 131 
respirační 84 
Rh 67

-  sluchový 289 
somatoviscerální 279 
srdeční převodní (vodivá sou
stava srdeční) 106,111 

trávicí 129
vestibulární 292 
/rakový 295 

systola komor 109 
sytost 163

Sedá hmota 256 
lípový jed 251 
^kára (corium) 176

T, viz trijodtyronin 
I viz tyroxin
talamická jádra přední 317 
talamus 266, 291, 309, 321, 323 
I awarovo ramen ko 112 
teclum 262 
tegmentum 262 
těhotenství 222, 225 
tekutina extracelulámí (ECT)

50, 53, 58 
hypotonická 57 
inlcrsticiálm 50 
mtracclulámí (K I ) 50, 53 
mtritvu/rilm 50, 58

— izotonická 57
— nitrooční 51
— transcelulámí 51 
—tubulámí 72, 168 
telencephalon 264 
telereceptory 231 
tělíska Krauseho 177 
^Meissnerova 279
— příštítná 200 
-Ruffiniho 177,280
— Vater-Paciniho 177, 279 
tělísko Baarovo 228 
-žluté 217
teorie vrátková (hradlová) 285 
tep, frekvence 116 
teplo spalné 152
— výdej tepla odpařováním 182

—  prouděním 182
— sáláním 182

— —  vedením 182 
teplota jádra 181
— slupky 181 
-tělesná 177, 181 
— regulace 320 
termogeneze netřesová 179, 185 
termorecepce 279 
termoreceptory 184 
termoregulace 58, 148, 181,314 
termosenzory 184 
testosteron 213,214
thiamin 159
tight junction 242
tkáňový mok viz mok tkáňový
— tromboplastin viz tromboplastin 

tkáňový
tlak kapilární hydrostatický 124
— krevní viz krevní tlak
— onkotický 53, 59
—  efektivní 124
—  plazmy 124
— osmotický 53

plazmy 59
— transmurální 124 
T-lymfocyty viz lymfocyty T 
tractus corticospinalis 274
— neospinothalamicus 269
— olfactorius 276 
—opticus 300
— paleospinothalamicus 269
— pyramidalis 274
— solitarius 278
— spinoreticulothalamicus 269
— vestibulospinal is 294
trakt retinohypotalam ický 334 
transkortin  218 
transport aktivní 26
— anterográdní 230
— retrográdni 230 
transportní ve /iku ly  viz ve /ik u ly

transportní

trávení 129 
trávenina 135 
tremor 266 
~ klidový 271 
trijodtyronin (T,) 59, 198 
tritanomálie 299 
tritanopie 299 
trofoblast 223 
trombin 66
trombocyty (krevní destičky) 60,65 
trombokináza 66 
tromboplastin 66 
-^tkáňový 66 
trombus bílý 66
— červený 66 
troponin 246 
třmínek 290 
T-tubuly 244
tuberculum olfactorium 276 
tubulus 166 
—'ledvinový distální 55 
^iproximální 166 
tubuly transverzální 244 
tuk 179 
-b ílý  179
— hnědý 179 
tuky 155
Turnérův syndrom viz syndrom 

Turnérův 
tyčinky 298 
tyroxin (T4) 59, 198 
tyrozin 316

U
učení 324, 325, 328 
Ha paměť, elektrofyziologické 

projevy 330 
Hasociativní 328
— instrumentální 328
— latentní 328
— neasociativní 328 
ucho střední 290 
-vnitřní 290
— zevní 290 
úleková rekce 262 
úplavice cukrová (diabetes

mellitus) 203 
—močová 198 
útlum nepodmíněný 327 
—-hasnoucí 327 
-—  nadhraniční 327 
- -s tá lý  327 
-podmíněný 327

-  diferenciační 327
-  při vyhasínáni podmíněných 
reflexů 327
při zpoždování podmíněných 

reflexů 327 
utriculus 292

V58
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uzel Aschoffův-Tawarův 112
-  atrioventrikulámí 112
-  Keithův-Flackův 112
-  sinoatriální 112

V
vaječník 217,219 
vajíčko 217,219,222 
vápník 161; viz též Ca2+ 
varixy (městky) 125 
varlata 217 
Varolův most 261 
vasarecta 169 
vazba zpětná 189 
— jednoduchá 189 
m -  komplexní 189
-  negativní 189
-  složitá 189
vazivo podkožní (subcutis) 176 
vazkost 58 
vazodilatace 126 
vazokonstrikce 126 
vazopresin 55, 169, 197, 320 
VB viz ventrobazální komplex 
vedení antidromní 234 
-ortodromní 234 
vektokardiografie 119 
ventilace 84 
-alveolární 92
ventrobazální komplex (VB) 267, 

285
VER (visual evoked response) 

305 
vermis 264 
vemix caseosa 177 
vertex 304 
vezikuly 234 
-transportní 19 
vidění barevné 299 
-binokulární 299 
-fotopické 299 
-skotopické 299
-  trichromatické 299
-  za světla vir vidění fotopické 299
-  za šera viz vidění skotopické 299 
VIP viz peptid vazoaktivní intes-

tinální 
viscerorecepce 279 
vitální kapacita 85 

—jednosekundová 86 
vitamin A 158 
-B , 159

B. I Vi
-  \ý \ MJ
-  B( m  
- b ’ m
- B p 63, 160 
- C l  60
- D  158, 179. W  
- E  158 
- H  160 
- K  158 
-P P  159 
vitaminy 157 
vizkozita 58 
vjem 275
VL viz nucleus ventralis lateralis 
vláknaA8slabě myelinizovaná 28*-
-  anulospinální 281
-  C nemyelinizovaná 285 
-dostředivá 258
-  extrafuzální 281
-  intrafuzální 281 
-kytičková 281
-  mechová 264 
-odstředivá 258
-  postgangliová 312
-  pregangliová 312
-  Purkyňova 112
-  šplhavá 264 
vlasová cibulka 179 
-pochva 179 
vlasy 179
vliv inotropní 114 
vlna očekávání viz expectancy 

wave 
- P  117 
- T  117 
voda 50 
-komorová 295 
«* plodová 225 
—, koloběh 55 

příjem 54
-  ztráty 54
vodič prostorový 119 
volumoreceptory (volumosenzory) 

55
VPL 267,285
vplížení podnětu viz podnět, 

vp líže ní 
VPM 267,285 
vstřebávání 129 
vtisknutí 328 
výdech 87 
vylučování 129

výživa 154 
vzruch 23 

, Šíření saltatorně 234

W

WfMcfurccn 62 

|
.<• »u nchonic“ 230.231,234

* Muhnuúv 113, 116

/ d h »1 i i k  t u»» 1 1 4  

zinek 161
zona rchculum ,'U  
zornice 2^5 
zúženi srdcCnt i hl«»|H*í «> 

srdeční chlopni 
zvraceni 55. 137, .’f»l 
-centrální 137 
-periferní 137 
zygota 222

Ž
žaludeční peristaltika viz peristal 

tika žaludeční
-  peristola 135 
-Šťáva 135 
žaludek 135 
železo 61, 63, 161 
žíla pupeční 127 
žilní návrat 116 
živina 129
živiny základní 155 
živočich altriciální 229 
-prekociální 229,328 
žízeň 57 
žláza Štítná 198 
žlázky mazové 180 
žlázy mléčné 180
-  potní 177
-  s vnitřní sekreci 186 
žlučník 139 
žlučové kanálky 145 
žlučovod 146 
žvýkání 133, 261, 321


