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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

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

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
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Schématické znázornenie rozličných druhov vzduchu v 
pľúcach

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 =

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



13/12/2018

3

- spľasnutiu alveol bráni surfaktant
- fosfolipidový film, ktorý pokrýva vnútornú stranu 

alveol
- komplex proteínov a fosfolipidov, tvorí sa v 

špecializovaných alveolárnych bunkách

Krvné farbivá
- hemoglobíny
- myoglobíny

- chlorokruoríny
- hemerytríny
- hemocyaníny - meď
- hemovanadíny - vanád

hemoglobín – červené krvné farbivo, ktoré reverzibilne viaže a uvoľňuje 
O2

- bielkovina zložená z 4 proteínových podjednotiek
- podjednotku tvorí proteínový reťazec a prostetická skupina hém
- hém tvorí tetrapyrolový kruh s centrálnym dvojmocným atómom 
dvojmocného železa, ktoré reverzibilne viaže O2

- 2 a 2 bielkovinové podjednotky sú rovnaké, fetálny hemoglobín alfa a 
gama, adultný alfa a beta
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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

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

HEMIGLOBÍN (Fe3+) – methemoglobín – MetHb

- oxidačné činidlá – asi 1% v organizme

- ireverzibilná väzba kyslíka a železa

KARBONYLHEMOGLOBÍN – HbCO

- väzba s CO   300x silnejšia ako O2 – reverzibilné

Karbaminohemoglobín – HbCO2

- jedna z foriem prenosu CO2

Oxyhemoglobín – HbO2

Vnútorné dýchanie

 O2 rozpustný v plazme

 Viazanej na pigmenty

1. HEMOGLOBÍNY (Fe2+)
Väzbovo-disociačná krivka

- druhovo špecifická
Ovplyvnená:

- teplota – čím    tým   viaže
- pH - 7,2 - viaže – posunutá doprava
- CO2 - posúva doprava – uvoľňuje viac O2

lepšie využitie O2 vo vydýchanom vzduchu-
BOHROV   EFEKT

- 2,3-bisfosfoglycerát – metabolizmus erytrocytov 

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 

Faktory určujúce saturáciu hemoglobínu kyslíkom

pO2

teplota

Saturácia Hb

kyslíkom

pO2

Koncentrácia 
H+ iónov (pH)

2,3 - DPG

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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Mechanizmy transportu CO2 krvou a výmeny CO2 a O2

medzi plazmou, erytrocytom a tkanivovými bunkami

Formy CO2:

-CO2 roztok

-Karbaminohemoglobín

-HCO3+

- tvorbu H2CO3 
katalyzuje 
karbonanhydráza

- bez katalyzátora 
prebieha 10000 x 
pomalšie 

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

venózneho (v) a tkanivového bodu (t).

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

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+

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
4,5-6l krvi

Hematokrit

Krvná plazma
1. Objem okolo 5% telesnej hmotnosti

1. cca 25 % objemu ECT
2. osmolalita - 280-300 mOsm/l

3. voda 91-92 percent
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

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, 
fibrínolytický, komplement
6. Plazmatické inhibítory proteáz

7. Obrana proti infekciám – gamaglobulíny
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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

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

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

- 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
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červený, 
granulocytový, 
monocytový a 

megakaryocytový rad

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

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. Aneróbny 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

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

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)

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
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skupina A – aglutinogén A

skupina B – aglutinogén B

skupina AB – aglutinogén A,B

skupina 0 – nemá A,B ale antigén H

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

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

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,   zložky komplementu, cytotoxické 
látky, NO, PG

5. Lymfocyty

- špecificky rozoznávajú antigén

- zachovávajú si proliferačný potenciál v dospelosti

- bunky špecifickej (adaptačnej, získanej) imunity

T-bunky

B-bunky

Nulové bunky

 RECIRKULÁCIA medzi krvou a lymfou -homing

 IMUNITNÝ DOZOR – hormóny – preferencia 1 
orgánu
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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

Ďakujem za pozornosť


