
13/12/2019

1

Dýchacia 
sústava

Zväčšovaním sa tela organizmov, prestala byť difúzia 
postačujúca na distribúciu dýchacích plynov.

- zväčšovanie dýchacieho povrchu navonok 
alebo dovnútra
- udržiavanie difúzneho spádu
- náhrada difúzie plynov z vody difúziou zo 
vzduchu
- dýchacie farbivá
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Dýchacie systémy
A/  Deriváty ektodermu
1. Difúzia O2 povrchom tela (prvoky, ploskulice)
2. Tracheálne dýchanie hmyzu

• tracheálne žiabre (larvy)
• análne žiabre - obdoba tracheálnych
• fyzikálne žiabre – zásoba O2 (pavúky, potápnik)

3.    Kožné dýchanie stavovcov (ryby, obojživelníky – 80%, človek –
1,9%)

B/  Deriváty endodermu
1. Črevné dýchanie – endodermálne (bahenné ryby-čik (Misgurnus)-

prehĺtanie)
2. Dýchanie plávacím mechúrom (Protopterus)
3. Dýchanie žiabrami
4. Pľúcne dýchanie (žaby, vtáky, cicavce)

Respirácia

•Vonkajšie dýchanie - výmena plynov medzi 

vonkajším prostredím a pľúcami 
• Ventilácia pľúc

• Distribúcia vzduchu v pľúcach

• Respirácia (alveolárny vzduch – kapiláry)

• Difúzia

• Perfúzia (prekrvenie alveol)

•Vnútorné dýchanie - výmena plynov medzi krvou, 

intersticiálnou tekutinou a bunkami
 Využívanie O2 na biologické oxidácie
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Mechanika dýchania
hrudník a pľúca sú elastické štruktúry, ktoré na seba 
naliehajú, pľúca rastú pomalšie a adhezivita pleurálnej 
tekutiny ich rozťahuje

inspírium - vdych
expírium - výdych



13/12/2019

4

Schématické znázornenie rozličných druhov vzduchu v 
pľúcach
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Ventilačno - perfúzny 
pomer a jeho poruchy pri 

hypoventilácii v 
porovnaní s normou

Ventilačno - perfúzny 
pomer a jeho poruchy pri 

zníženej perfúzii v 
porovnaní s normou

V – alveolárna ventilácia

Q – alveolárna perfúzia

V               4,24 l.min-1

Q               5,31 l.min-1
= 0,8 =

Pokles pCO2 v alveolách

Bronchokonstrikcia

Odpor dýchacích ciest 
stúpa

Ventilácia klesá

Pokles pO2 v pľúcach

Vazokonstrikcia pľúcnych 
ciev

Periférny odpor pľúcneho 
riečiska stúpa

Perfúzia klesá

Výmena 
dýchacích plynov 

v pľúcach
Ventilácia Perfúzia

Riadenie pomeru ventilácie-
perfúzie úpravou ventilácie

Ventilácia Perfúzia
Výmena 

dýchacích plynov 
v pľúcach

Riadenie pomeru ventilácie-
perfúzie úpravou perfúzie
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Parciálne tlaky dýchacích plynov

- uvedené hodnoty sú v mmHg

Vzduch – objem – barometrický tlak = 760

20,98% O2 – 0,21 x 760 = pO2 =160

0,04% CO2 – 0,0004 x 760 = p CO2 = 0,3

78,06% N2 - p N2 = 600

- prostredie s nižším parciálnym tlakom kyslíka – hypoxia
(horská, výšková choroba)
- prudko sa zvyšuje ventilácia pľúc a minútový objem srdca, 
zvýšené prevzdušňovanie pľúc, intenzívnejšie cirkulácia, 
poruchy zmyslového vnímania, zhoršuje sa videnie, kŕče
- vonkajší prejav: cyanóza, zmodrenie pier

- úplný nedostatok kyslíka – anoxia
- nedostatok kyslík a hromadenie CO2 – asfyxia
- náhla spotreba kyslíka organizmom – hypoxémia

- adaptácia na hypoxiu: zvýši sa počet erytrocytov, objem krvi 
a činnosťou krvotvorných orgánov, adaptácia trvá len počas 
hypoxie

- hyperoxia – prostredie s vyšším barometrickým tlakom aj 
parciálnym tlakom kyslíka – kesónová choroba
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- spľasnutiu alveol bráni surfaktant
- fosfolipidový film, ktorý pokrýva vnútornú stranu 

alveol
- komplex proteínov a fosfolipidov, tvorí sa v 

špecializovaných alveolárnych bunkách
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Kyslík sa prenáša v krvi fyzikálne rozpustený a 
chemicky viazaný na hemoglobín

V 1l krvi je cca 3ml rozpusteného O2 a medzi jeho 
množstvom a parciálnym tlakom O2 je priamo 
úmerná závislosť.

Chemicky viazaný O2 sa prenáša hemoglobínom. 
Hemoglobín sa skladá zo 4 podjednotiek, pričom 
každá obsahuje hém.
Vzťah medzi väzbou O2 a jeho parciálnym tlakom 
nie je priamo úmerný, ale popisuje ho disociačná 
krivka.
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hemoglobín – červené krvné farbivo, ktoré reverzibilne viaže a uvoľňuje 
O2

- sklad sa z proteínovej časti a prostetická skupina hém

- bielkovina zložená z 4 proteínových podjednotiek
- 2 a 2 bielkovinové podjednotky sú rovnaké, fetálny hemoglobín alfa a 
gama, adultný alfa a beta

-hém tvorí tetrapyrolový kruh (porfyrín) s centrálnym dvojmocným 
atómom dvojmocného železa, ktoré reverzibilne viaže O2

- jedna molekula hemogolbínu môže viazať 4 molekuly kyslíka

Krvné farbivá
- hemoglobíny
- myoglobíny

- chlorokruoríny
- hemerytríny
- hemocyaníny - meď
- hemovanadíny - vanád
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molekuly hemoglobínu sú druhovo špecifické
- u stavovcov sa na jednu molekulu globínu pripájajú 4 molekuly 
hému, u bezstatvovcov je to aj 100 molkúl hému, preto majú 
erytrocyty bezstavovcov väčšiu molekulovú hmotnosť
- molekula globínu je druhovo špecifická
- hém nie je druhovo špecifický – chlórhemínové kryštáliky

mačka

lama

myš

ťava

kôň

ošípaná

somár
krava

ovca
koza

kabar

jaskyniar vodný

mlok

skokan

holub
sliepka

slon
morča

pes

potkan

králik
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ADULTNÝ HEMOGLOBÍN – HbA
FETÁLNY HEMOGLOBÍN – HbF (8.týž. gravidity)

HEMOGLOBÍN viažúci (Fe3+) – methemoglobín – MetHb  

- oxidačné činidlá (lieky, jedy, a i.)

– asi  0,1- 1% – MetHb v organizme

- ireverzibilná väzba kyslíka a železa

KARBOXYHEMOGLOBÍN – HbCO

- väzba Hb s CO je 300x silnejšia ako s O2 –
reverzibilné, ale väzba Hb s CO sa rozpadá 200-krát 
pomalšie ako väzba s O2, preto aj veľmi malá prímes 
CO stačí na smrteľnú otravu 

Karbaminohemoglobín – HbCO2

- jedna z foriem prenosu CO2

Oxyhemoglobín – HbO2



13/12/2019

13

Vnútorné dýchanie
1. HEMOGLOBÍNY (Fe2+)

Väzbovo-disociačná krivka
- druhovo špecifická

Ovplyvnená:
- teplota – stúpajpca teplota spôsobuje posun dis. krivky 

O2 doprava a nadol – odovzdávanie O2 z Hb do tkanív sa 
urýchľuje 

- pH - pokles pH spôsobuje posun dis. krivky O2 
doprava a nadol – odovzdávanie O2 z Hb do tkanív sa 
urýchľuje 

,2 - viaže – posunutá doprava
- CO2 - zvýšený parciálny tlak CO2 posúva disociačnú 

krivkyu O2 doprava – kyslík s az hemoglobínu ľahšie uvoľúje 
lepšie využitie O2 vo vydýchanom vzduchu-
BOHROV   EFEKT

- 2,3-bisfosfoglycerát – metabolizmus erytrocytov 

- 2,3-bisfosfoglycerát vzniká z glukózo-6-fosfátu v 
erytrocytoch pri anaeróbnej glykolýze

- 2,3-DPG sa viaže na beta-reťazce hemoglobínu, s 
kyslíkom má súťaživý stav a afinitu Hb ku O2 znižuje

- napomáha uvoľňovaniu kyslíka do tkanív
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Faktory určujúce saturáciu hemoglobínu kyslíkom

pCO2

teplota

Saturácia Hb

kyslíkom

pO2

Koncentrácia 
H+ iónov (pH)

2,3 - DPG

Vplyv teploty na väzbu kyslíka s hemoglobínom 
človeka a skokana

HbO2
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myoglobíny – pomocné dýchacie farbivá v tkanivách vyšších živočíchov, ktorým zabezpečuje 
dostatok kyslíka, keď je obmedzený jeho prísun z vonkajšieho prostredia, u človeka je to jeden 
peptidový reťazec a jeden hém, zásoba kyslíka, veľký význam pri potápajúcich sa živočíchoch

Tvary disociačných kriviek hemoglobínu 
niektorých živočíchov a človeka

Menšie živočíchy, ktoré 
spotrebúvajú relatívne 

viac kyslíka na 1g 
telovej hmoty, majú 

krivky orientované viac 
doprava t.j. ľahšie 
uvoľňujú kyslík z 

hemoglobínu 
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Mechanizmy transportu CO2 krvou a výmeny CO2 a O2

medzi plazmou, erytrocytom a tkanivovými bunkami

Formy CO2:

-CO2 roztok

-Karbaminohemoglobín

-HCO-
3

- tvorbu H2CO3 katalyzuje 
karbonanhydráza

- bez katalyzátora 
prebieha 10 000 x 
pomalšie 

Väzbová krivka chemicky viazaného a fyzikálne 
rozpusteného CO2 a vyznačením arteriálneho (a), 

venózneho (v) a tkanivového bodu (t).
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pH v plazme je 7,4 výkyvy od 7,35 do 7,45

hodnotu určuje koncentrácia H+, ktorý vzniká pri dýchaní 
po disociácii kyseliny uhličitej

hodnoty pH pod 7,0 a nad 7,8 nie sú zlučiteľné so životom

pH<7,36 acidóza pH > 7,44 alkalóza

Tlmivé (pufrovacie) systémy

-Hydrogén-uhličitanový systém

-Kys. uhličitá a oxid uhličitý v pomere 1:20

-H+ sa viaže s HCO-
3 za vzniku kys. uhličitej, ktorá 

disociuje na CO2 a H2O, CO2 sa vylúči dýchaním

Hemoglobínový tlmivý systém

- Oxyhemoglobín sa pri danom pH správa ako silnejšie kyselina 
– viaže teda H+ menej, ako deoxygenovaný homoglobín

- V pľúcach sa Hb oxygenuje a uvoľňuje H+, ktoré iónmi HCO-
3 

vytvoria H2CO3, ktorá disociuje na vodu a CO2, ktorý sa 
vydýchne

- V tkanive prestupuje CO2 do krvi, vzniká H2CO3, ktorá 
disociuje na H+ a HCO-

3. H+ sa naviažu na deoxygenovaný Hb.

- Proteínový pufor
- Pri normálnom pH sa správajú ako slabé kyseliny – viažu H+

- Fosfátový systém
- H2PO-

4 a H2PO2-
4 – najmä v bunkách
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RESPIRAČNÁ  ACIDÓZA
-príčina = úbytok funkcie schopného pľúcneho 
tkaniva (napr. tuberkulóza), hypoventilácia z 
iných dôvodov
-zvýšenie CO2 vedie z zvýšeniu HCO3- a H+

RESPIRAČNÁ ALKALÓZA
- hyperentilácia z psychických dôvodov alebo vo 
vysokých nadmorských výškach pCO2 klesá, 
klesá aj HCO3-

METABOLICKÁ ACIDÓZA

- ťažká svalová práca

- nedostatočnosť obličiek vylučovať H+

- anaeróbna glykolýza na kyselinu mliečnu napr. pri 
nedostatku O2 v tkanivách

METABOLICKÁ ALKALÓZA

- nahromadenie alkalických látok

- strata H+ alebo K+
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DÝCHACIE CENTRUM – pons Waroli

• pneumotaktické centrum
• výdychové centrum
• vdychové centrum

RECEPTORY

•Centrálne – neuróny v mozgovom kmeni
•Periférne – sinus caroticus – karotické telieska

– aorta – aortálne telieska
chemoreceptory reagujú na pokles 
parciálneho tlaku kyslíka, vzostup parciálneho 
tlaku CO2 a pokles pH

Faktory určujúce úroveň ventilácie

Arteriálna 
koncentrácia 

H+ iónov

Koncentrácia H+ 

iónov v 
mozgomiech.moku

MOZGOVÝ KMEŇ

Dýchacie centrá
Katecholamíny

Teplota Mozgová kôra

Mechanoreceptory 
v svaloch a kĺboch

Dýchacie svaly

VENTILÁCIA

Produkcia kyselín v 
organizme Arteriálny pCO2

Arteriálny pO2

Periférne 
chemoreceptory

pCO2 v 
mozgomiechovom 

moku

Centrálne 
chemoreceptory
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KRV

7-10 % objemu tela
4,5-6 l krvi

Funkcie krvi:

a) Spoluvytváranie vnútorného prostredia

b) Rozvádzanie hormónov (endokrinná regulácia)

c)  Prenáša dýchacie plyny O2 a CO2 z pľúc do tkanív a naopak.

d)  Rozvádza živiny, ktoré sú vstrebané v čreve k pracujúcim tkanivám a do 
pečene, a odvádza splodiny metabolizmu k vylučovacím orgánom.

e)  Pomocou špeciálnych protilátok krvnej plazmy a bielych krviniek plní obrannú 
funkciu.

f)  Termoregulácia (telesné jadro a obalom)

g)  Podieľa sa na udržiavaní optimálneho pH.

h)  Stály objem cirkulujúcej krvi udržuje požadované hodnoty tlaku krvi.

i)   V prípade potreby zabráni vykrvácaniu zrážaním alebo zúžením poranenej 
cievy pomocou doštičkových faktorov. 
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Hematokrit

Krvná plazma
1. Objem okolo 4-5% telesnej hmotnosti

1. cca 25% objemu ECT

2. osmolalita - 280-300 mOsm/l

3. voda 90-92%
hydratačná voda – viazaná na bielkoviny
voľná boda - rozpúšťadlo

4. pH 7,4 – rozsah ± 0,04

- najdôležitejšie anorganické látky v krvnej plazme

katióny

1.  Na+

2.   K+

3.  Ca2+

4.  Mg2+

anióny

Cl-

HCO3
- hydrogénkarbonát

Plazma
- tekutá zložka krvi
- bledožlté sfarbenie 
spôsobuje rozpadnutý 
hemoglobín
- je v nepretržitom 
kontakte s 
intersticiálnou tekutinou
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Bielkoviny krvnej plazmy
1. Zloženie

1. Albumíny
2. Globulíny
3. Fibrinogén

2. Funkcie

1.   Udržiavanie objemu plazmy – onkotický tlak

2.   Transportné funkcie

3.   Pufrovacie (náraznikové) funkcie

4.   Suspenzná stability krvi

5.   Proteolytické systémy – koagulačný, kinínový, 
fibrinolytický, komplement

6. Plazmatické inhibítory proteáz

7. Obrana proti infekciám – gamaglobulíny

8.   Nutričná funkcia
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červené krvinky

- krv je hlavnou zložkou vnútorného 
prostredia organizmu

- ako pohyblivé médium spája všetky 
orgány a tkanivá v tele

- má rozhodujúci význam pri 
udržiavaní optimálnych podmienok



13/12/2019

25

Funkcie krvi:

a) Spoluvytváranie vnútorného prostredia

b) Rozvádzanie hormónov (endokrinná regulácia)

c)  Prenáša dýchacie plyny O2 a CO2 z pľúc do tkanív a naopak.

d)  Rozvádza živiny, ktoré sú vstrebané v čreve k pracujúcim tkanivám a do 
pečene, a odvádza splodiny metabolizmu k vylučovacím orgánom.

e)  Pomocou špeciálnych protilátok krvnej plazmy a bielych krviniek plní obrannú 
funkciu.

f)  Termoregulácia (telesné jadro a obalom)

g)  Podieľa sa na udržiavaní optimálneho pH.

h)  Stály objem cirkulujúcej krvi udržuje požadované hodnoty tlaku krvi.

i)   V prípade potreby zabráni vykrvácaniu zrážaním alebo zúžením poranenej 
cievy pomocou doštičkových faktorov. 

červené krvinky
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červené krvinky

- jedna z najšpecializovanejších buniek organizmu

- bezjadrová bunka, ktorá pri dozrievaní stratila aj 
ostatné organely

- u človeka má tvar bikonkávneho disku

- v krvi sa nachádzajú krvinky rôznych veľkostí –
dozrievanie

- počet erytrocytov je u dospelého človeka stála 
hodnota

- muži 4,3-5,3 *1012 na liter
- ženy 3,8-4,8 *1012 na liter

Tvorba krvných buniek - diferenciácia

- všetky krvné elementy vznikajú z totipotentnej kmeňovej 
bunky

- pluripotentná bunka pre - erytrocyty
megakaryocyty
granulocyty
monocyty

- samostatná kmeňová bunka pre lymfocyty

- základnou vlastnosťou kmeňovej bunky je schopnosť 
diferenciácie do špeciálnej bunkovej populácie



13/12/2019

27

- diferenciácia krvných buniek začne, keď sa na ich 
membráne vytvoria špecifické membránové receptory

- tieto receptory reagujú na humorálne regulačné faktory 
pre erytropoézu, leukopoézu a megakaryocytopoézu

- vznikajú unipotentné bunky, ktoré sú determinované na 
diferenciáciu v určitej bunkovej línii

- z týchto progenitorových buniek sa vyvíja 
červený, granulocytový, monocytový a 

megakaryocytový rad

červený, 
granulocytový, 
monocytový a 

megakaryocytový rad
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červený, 
granulocytový, 
monocytový a 

megakaryocytový rad

transport CO2 a O2

imunita

zrážanlivosť krvi

- krvotvorba má dve fázy – ontogenetickú a postnatálnu

ontogenéza: 
1. mezenchýmové štádium – 2.-3. intrauterinný vývin

- na povrchu žĺtkového vaku vznikajú krvné ostrovčeky

- krvné ostrovčeky produkujú veľké jadrové červené krvinky s obsahom 
embryonálneho hemoglobínu

- vo 4. týždni sa cievy embrya napoja na žĺtkový vak a krvinky vnikajú do 
cirkulácie

- v 6. týždni sa najdôležitejším orgánom krvotvorby stáva pečeň (produkcia v 
žĺtkovom vaku zaniká)

- v 12. týždni sa ďalším krvotvorným orgánom stáva slezina

- v hepatolienálnom období vznikajú červené krvinky ako bezjadrové 
makrocyty, ktoré obsahujú fetálny hemoglobín

- v 20. týždni sa do krvotvorby zapája kostná dreň, tu sa tvoria krvné bunky aj 
postnatálne
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Vývoj červeného radu – erytropoéza

- proces dozrievania erytrocytu sa prejavuje zmenšovaním sa bunky, vylúčením 
jadra a zrením cytoplazmy

- postupne v erytrocyte pribúda hemoglobín, ubúda mRNA a cytoplazma sa farbí 
od modrej (indikuje zásadité pH) po ružovú (indikuje kyslé pH)

1. veľká nezrelá jadrová bunka – proerytroblast (pronormoblast)
priemer 15-20 μm má bazofilne sfarbenú cytoplazmu

2. polychrómny normoblast s menej bazofilnou cytoplazmou

3. ortochrómny normoblast s priemerom 10 μm má acidofilnú cytoplazmu,
v tomto štádiu nastáva vypudenie jadra

4. mladé červené krvinky – retikulocyty, dokážu tvoriť hemoglobín pokým obsahujú 
mRNA a mitochondrie

5. po 2-3 dňoch sa retikulocyty dostávajú do cirkulujúcej krvi a menia sa na 
erytrocyty

erytrocyt je jedna z najšpecializovanejších buniek, ktorá stratila bunkové organely a má 
veľmi špecifický bunkový povrchom

čo indukuje tieto zmeny?
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Erytrocyty
1. Jedny z najšpecializovanejšších a najjednoduchších buniek

1. Bez jadra a iných organel

2. Anaeróbny metabolizmus

3. Tvar - funkcia

Hemoglobín

1. globín (4 podjednotky - polypeptidy) + hém (rovnaký – Fe2+)

2. typy hemoglobínu

3. väzba Hb s kyslíkom interakcia hem-hem – väzobná krivka S 

afinita Hb ku kyslíku – ovplyvňujú  4 faktory

4.  Deriváty Hb

karbaninohemoglobín - HbCO2

karboxyhemoglobín – HbCO

methemoglobín - Fe3+ - neviaže reverzibilne O2
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Erytropoetín
- glykoproteín najmä z obličiek

- účinkuje prostredníctvom plazmatických receptorov progenitorových buniek, 
ktoré tento receptor exprimujú 

- stimuluje diferenciáciu buniek do erytroidného radu
- zvyšuje syntézu nukleových kyselín, ktoré kódujú proteíny pre globín a 

enzýmov na tvorbu hému
- stimuluje príjem železa do buniek

- stimuluje proliferáciu erytroidných buniek aj uvoľňovanie buniek do 
cirkulácie
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Červené krvinky musia byť schopné prejsť úzkymi krvnými
kapilárami bez narušenia ich membrány.

pevnosť a pružnosť plazmatickej membrány Er – hustá sieť
cytoskeletu - základ membrány - pripevnený na mnohých miestach

primárna zložka cytoskeletu erytrocytov = spektrín - dlhá vláknitá
bielkovina

Dve dimerické podjednotky spektrínu, každý je zložený z α a β
polypeptidové reťazec, tvoria 200 nm dlhý tetramér.

Erytrocytárny cytoskelet je usporiadaný ako sieť. Spektrínové
tetraméry tvoria s aktínovými vláknami a ďalšími molekulami
komplexy, ktoré umožňujú vytvorenie siete.

Na udržanie konformácie je potrebná energia vo forme
ATP.

Porucha štruktúry membrány
Dedičná sférocytóza 

- nedostatočná tvorba niektorého z štrukturálnych 
proteínov skeletu membrány erytrocytu (α, β retazec 
spektrínu či ankyrínu) → oslabenie kontaktu medzi 
bielkovinovým skeletom a lipidovou dvojvrstvou 

membrány => zmenšenie povrchu erytrocytu, vzniká 
guľatá krvinka - sférocyt

Znížená deformovatelnost a zvýšená rigidita = zánik 
v slezine (extravaskulárna hemolýza)
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Krvné skupiny (systémy)

AGLUTINOGÉNY antigény na membráne erytrocytov
AGLUTINÍNY protilátky v plazme

aglutinogény + aglutiníny

Aglutinácia erytrocytov

Systém ABO (H)
4 základné krvné skupiny – A, B, AB, O(H)

(oligosacharidy)
H- východisková molekula pre tvorbu A a B

skupina A – aglutinogén A

skupina B – aglutinogén B

skupina AB – aglutinogén A,B

skupina 0 – nemá A,B ale antigén H
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Systém Rh

Antigény C, D, E, c, d, e
Ak je prítomný antigén D – jedinec je Rh+

Ak nie je prítomný antigén D – jedinec je Rh-

Nebezpečné ak matka Rh- a plod Rh+

hemolytická choroba = fetálna erytroblastóza
bilirubinémia

matkám sérum anti-D
zničia sa tak erytrocyty plodu v tele matky po pôrode a 

zabráni sa je imunizácii

Leukocyty

1. Neutrofilné granulocyty (50-70%) (polymorfonukleárne 
leukocyty): ↑ pri zápaloch – FAGOCYTÓZA (profesionálne FG)

- uvoľňujú PG, leukotriény + tromboxány v              
miestach zápalu – lokálne reakcie 

2. Eozinofilné granulocyty (1-3%)

- fagocytárna aktivita slabá

- úloha pri alergických a parazitárnych ochoreniach

3. Bazofilné granulocyty

- málo pohyblivé, podobné mastocytom

- obsahujú – HEPARÍN a HISTAMÍN

- súčasť alergických reakcií – po vyplavení pôsobia na 
cievy  - vazodilatácia, ↑ permeabilita

I. GRANULOCYTY
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II. AGRANULOCYTY

Monocyty – súčasť Mononukleárneho 
fagocytárneho systému (MFS skôr RES)

- prenikajú z kapilár do tkanív – MAKROFÁGY
- FAGOCYTÓZA
- schopnosť biochemického útoku
- prezentácia antigénu
- sekrécia biologicky aktívnych látok –
cytokíny, cytotoxické látky, NO, PG

5. Lymfocyty

- špecificky rozoznávajú antigén

- zachovávajú si proliferačný potenciál v dospelosti

- bunky špecifickej (adaptačnej, získanej) imunity

T-bunky

B-bunky

 RECIRKULÁCIA medzi krvou a lymfou - homing

 IMUNITNÝ DOZOR – preferencia 1 orgánu
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Početné zastúpenie a charakteristika jednotlivých 
bielych krviniek u dospelého človeka

Druh bielych         
krviniek

Diferenciál-

ny rozpočet v 
%

Počet v 

litri krvi 

(krát 109)

Rozmer v 
μm

Farbenie Charakteristické 
znaky

Neutrofilné 
granulocyty

57 - 67 3 - 6 10 - 12
Drobné ružové 
granuly

Segmentované 
jadro (2-5)

Eozinofilné 
granulocyty

1 - 3 0,05 – 0,25 13 – 14
Červené veľké 
granuly

Dvojlaločné jadro

Bazofilné 
granulocyty

0 – 1 0 – 0,1 9 – 10
Tmavofialové 
guľaté granuly

Esovité jadro

Lymfocyty 24 – 40 1,5 – 3 6 – 8
Modrá plazma, 
tmavé jadro

Velké okrúhle 
jadro, úzky lem 
cytoplazmy

Monocyty 3 - 8 0,3 – 0,5 15 - 25
Modrá plazma i 
jadro

Ľadvinovité veľké 
jadro, veľa 
cytoplazmy

Imunita
- nešpecifická – vrodená
- špecifická – získaná
oba systémy spolupracujú

- ak do organizmu vnikne 
choroboplodný mikroorganizmus, 
aktivuje sa nešpecifický obranný 
systém – komplement

- na antigény reaguje aj špecifický 
obranný systém tvorbou protilátok a 
a informácia o antigéne sa uloží v 
imunologickej pamäti
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- schopnosť rospoznať cudzí antigén imunitný systém nadobúda 
približne v čase narodenia
- látky do tohto obdobia berie ako telu vlastné

- látky, ktoré rozpozná od tohto času vníma ako cudzie
- ak sa lymfocyt stretne s antigénom opakovane sekundárna 
odpoveď – podstata imunizácie

- aktívna imunizácia očkovaním – vpravenie oslabených 
mikroorganizmov, usmrtených baktérií, alebo synteticky 
zhotovených zložiek bakteriálnych tiel
- pasívna imunizácia – keď už ochorenie prepuklo – podá sa sérum 
alebo gama-blobulínová frakcia od zvierat, ktoré má na ochorenie 
protilátky
- ak sa imunitný systém pomýli – autoimunitné ochorenie
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Nešpecifická imunita
- lyzozým
- zložky komplementu
- signálne látky – interleukiny
- voľné kyslíkové radikály
- fagocyty – monocyty –
makrofágy
- neutrofilné granulocyty

- spoločne likvidujú cudzorodé 
častice (vrátane baktérií a 
vírusov), ale ajvlastné fragmenty 
buniek, ktoré už nie sú funkčné

- monocyty a neutrofilné 
granulocyty patria medzi biele 
krvinky, tvoria sa v kostnej dreni, 
majú dĺžku života cca 1 deň

- ak do organizmu vniknú 
baktérie, cudzorodé látky 
atrahujú neutrofilné 
granulocyty (NG) (chemotaxia)
- granulocyty prítomné v krvi 
prisadnú na stenu cievy 
(marginácia), preniknú ňou 
(diapedéza) a smerujú 
tkanivom k poranenému miestu 
(migrácia)
- tu NG začnú baktérie 
fagocytovať
- v tomto mieste je väčšie 
prekrvenie a vyššia permeabilita 
ciev pre bielkoviny, čo je 
prejavom zápalu
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Nešpecifická (vrodená) imunita

FAGOCYTÓZA

- väzba fag. bunky na povrch cieľovej bunky

chemotaxíny – opsoníny – označenie buniek 
pre pohltenie

- pohltenie – ingescia – fagolyzozóm 

- usmrtenie a deštrukcia – zmeny pH a lyzozomálne 
enzýmy – superoxidový anión 

– respiračné vzplanutie 

Komplement 

- aktivačná kaskáda komplementového systému končí 
perforáciou vonkajšej dvojvrstvy baktérie
- komplement tvorí viac ako 35 rôznych glykoproteínov, 
ktoré sa nachádzajú v plazme, alebo na povrchu niektorých 
buniek
- komplement sa aktivuje imunitným komplexom – napr. 
protilátky naviazané na erytrocyt)

- kaskádovito sa aktivujú, majú chemotaktický a 
opsonizačný účinok, zvyšovanie fagocytózy až po prerušenie 
cytoplazmatickej membrány a lýzy protilátkou označenej 
bunky
- súčasne lyzozým odbúrava baktoriálny povrch enzýmovo, 
čo rozruší baktériu
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- NG dokáže fagocytovať baktériu 
aj bez pomoci, ale je to účinnejšie
ak sa baktériu najprv naviaže 
fragment komplementu C3b, alebo 
antigén špecifická protilátka (IgG 
alebo IgM), alebo oboje –
opsonizácia

- fagocyty majú receptory pre 
opsoníny
- na opsonizáciu imunoglobulínom 
IgG je potrebné, aby sa organizmus 
už s mikoorganizmom stretol, ale 
C3b a ostané opsoníny sú 
nešpecifické

- po prvej vlne GN sa na miesto dostavia mobilné makrofágy 
pochádzajúce z monocytov cirkulujúcich v krvi
- putujú pomalšie, ale dlhšie vydržia a sú účinnejšie
- makrofágy v tkanivách 

pečeň – Kupfferove bunky
pľúcne alveoly
črevná sliznica
sinusy sleziny
lymfatické uzliny
koža
kĺbne štrbiny – synoviálne A-bunky
mozog – mikroglie
endotel – obličkové glomeruly

Spolu tvoria mononukleárny fagocitárny systém alebo
retikuloendotelový systém
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- k nešpecifickej obrane prispievajú aj prirodzení zabíjači –
NK-bunky (5 % leukocytov v krvi), ktoré rozpoznávajú 
zmeny na povrchu buniek infikovaných vírusmi a 
usmrcujú ich
- sú aktivované interferónmi, ktoré produkujú bunky 
napadnuté vírusmi

proteíny aktívnej fázy, ktoré sú fyziologickou súčasťou 
plazmy, ale ich hladiny sa pri infekciách prudko zvýšia
- syntetizujú sa v pečeni a bunkách imunitného systému pod 
vplyvom cytokínov (IL-1, TNF, IL-6)
- C-reaktívny peptid CRP – pri zápale 100-1000 krát vyššie 
koncentrácie
- považuje sa za primitívnu protilátku, aktivuje komplement, 
pôsobí ako opsonín

Špecifická imunita
Lymfocyty pochádzajú z kmeňových 
buniek kostnej drene
- ako progenitorové bunky sa 
dostávajú v priebehu fetálneho a 
skorého postnatálneho vývinu do 
thymu, kde získavajú špecifickosť 
T-lymfocyty
- druhá časť buniek sa u vtákov 
diferencuje v bursa Fabricii a u 
človeka v kostnej dreni – B-lymfocyty

- neskôr sa obe populácie lymfocytov 
vyskytujú hlavne v slezine a 
lymfatických uzlinách odkiaľ putujú 
do lymfatických a krvných ciev 
- prežívajú roky
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Pôvod a uplatnenie T- a B- lymfocytov

Prvý kontakt s antigénom pomocou 
receptora na membráne lymfocytu 
ich aktivuje.

Látková imunita je špecifická 
reakcia pri ktorej reagujú 
imunoglobíny a antigénmi

- na takúto dvojitú informáciu 
reagujú bunky Th sekréciou 
lymfokinov, ktoré aktivujú B-
bunky

- najprv však sa však antigén musí 
naviazať na imunoglobulíny 
zakotvené na membráne 
B-lymfocytov a musí byť 
prezentovaný prostredníctvom 
makrofágov alebo B-bunkami

- aktivované B-bunky sa množia a vznikajú pamäťové a 
plazmatické bunky
- plazmatické bunky tvoria protilátky proti danému antigénu
- protilátky označia patogéna ako cieľ na zničenie
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Bunková imunita – T-lymfocyty
1. skupina – Th – helper a T efektorové lymfocyty Tdth
- ovplyvňujú lymfoidné tkanivo, optimálnu bunkovú odpoveď 
závislú na týmuse a pozitívne ovplyvňuje diferenciáciu 
cytotoxických T lymfocytov Tc

2. skupina 
T lymfocyty tlmivé Ts
a T cytotoxické Tc
Ts tlmia tvorbu 
protilátok B-bunkami
Tc ničia cieľové bunky 
a ovplyvňujú 
monocyty
- reagujú len na 
antigénny signál 
sprostredkovaný 
bunkovými povrchmi

Zrážanlivosť krvi
- súbor reakcií dôslekom, ktorých sa rozpustný plazmatický fibrinogén 
mení na nerozpustný fibrín
- proces ovplyvňuje viac ako 50 látok
1. vytvorenia aktivátora protrombínu
2. vznik trombínu
3. reakcia trombínu s fibrinogénom a faktorom XIII za vzniku siete 
fibrínových vlákien

- faktory zrážania krvi
sú označené F 

a rímskym 
číslom
potrebný je aj 
vitamín K 
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- aktivátor protrobmínu sa môže vytvoriť vonkajšou (poškodenie cievy) a vnútornou 
cestou
Vonkajšia cesta:
- ak sa FVII, ktorý je bežne v malej koncentrácii prítomný v cirkulácii, dostane do 
kontaktu s tkanivovým faktorom TF, ktorý sa nachádza na fibroblastoch, bunkách 
svaloviny, aktivovaných endotelových bunkách a i. 
Komples TF/FVII aktivuje FX na Xa za prítomnosti Ca2+
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Vnútorná cesta
- kontakt krvi z kolagénom
faktor XII sa po konatkte s kolagénom mení na XIIa a z 
trombocytov adherovnaých na kolagén uvoňujú fosfolipidy, ktoré 
obsahujú 
doštičkový faktor 3

po poškodení cievy obe dráhy pôsobia súčasne
- aktivátor progrombínu premieňa protrombín na trombín
- väčšina protrombínu sa najprv viaže na protrombínové receptory 
trombocytov, čím sa urýchľuje vytvorenie heostatickej zátky

- trombín preminea fibinogén 
na fibrín tak, že z 
neho odstraňuje 4 peptidy

- za účasti faktora 
XIII stabilizujúceho 
fibrín sa vytvorí sieť 
fibrínových vlákien
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Trombocyty

- krvné doštičky
- najmenšie formované elementy krvi, bez jadra, 

2-4um x 0,5-1 um
- 150-300x109/l
- životnosť 9-12 dní
- tvoria sa fragmentáciou z megakaryocytov
- bohaté enzymatické vybavenie
- úloha v zrážanlivosti krvi

Zrážanlivosť krvi
- úloha trombocytov
- pri defekte výstielky ciev 
príde krv do kontaktu so 
subendotelovými vláknami
- trombocyty za pomoci von 
Willebrandovho faktoru 
(vWF) adherujú na kolagén
- priľnutie aktivuje doštičky, 
ktoré menia svoj tvar –
metamorfóza doštičiek na 
guľovitý tvar so 
pseudopódiami a exocytózou 
vylievajú obsah granúl –
sekrécia
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- látky z granúl podporujú:
agregáciu – ADP
adhéziu – vWF
fibronektín – proteín extracelulárnej 
matrix
pôsobia vazokonstrikčne – sérotonín
majú mitogénne účinky – plate 
derived growth factor
doštičky tiež uvoľňujú tromboxan 
A2 – vazokonstrikcia
a platelet activatin factor (PAF), 
ktorý aktivuje doštičky aj fagocyty

- vzniká doštičková zátka – biely 
trombus – provizórne upchatie 
trhliny za pomoci konstrikcie cievy 
a zvinutie vnútornj vrstvy cievnej 
steny v mieste poranenia

po aktivácii vonkajšej a 
vnútornej cesty koagulačného 
systému a vzniku fibrínu sa 
vytvorí definitívny trobus –
červený trombus

- defintívny trombus a po 
určitom čase zmrští – retrakcia, 
neskôr do trombu zače prerasť 
spojivové tkanivo a obnoví sa 
endotel
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Fibrinolýza

- po zastavení krvácania sa fibrín 
štiepi na produkty degradácie 
fibrínu (PDF)
- z poškodeného tkaniva a 
cievneho epitelu sa pomaly 
uvoľňuje tkanivový 
plazminogénový aktivátor, ktorý 
asi 24h po zastavení krváciania 
mení plazminogén na plazmín a 
ostraňovať kagulum.
- produkty PDF sa odstraňujú 
fagocytózou

Fibrinolýza

aktivátory plazminogénu
- trombín
- kalikreín
- kininogén
- tkanivový plazminogénový 
aktivátor
exogénne aktivátory
- streptokináza
- urokináza

inhibítory plazminogénu
- alfa2-antiplazmín
- inhibítor fibrinolýzy aktivovaný 
trombínom a i.
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Ďakujem za pozornosť


