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KARDIOVASKULÁRNY 
SYSTÉM

Obehové sústavy

1. UZAVRETÁ SÚSTAVA RÚROK – červy
2. OTVORENÁ SÚSTAVA RÚROK

– sínusy (dutiny) – hmyz

3. UZAVRETÁ OBEHOVÁ SÚSTAVA SO SRDCOM
- kopijovec
- ryby + larvy obojživelníkov – 1 predsieň +  

1 komora
– žiabre - telo
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- obojživelníky
2 predsiene + 1 komora

- plazy
2 komory – ešte spojené 

Obehové sústavy

- vtáky a cicavce – 2 atria cordis
– 2 ventricula cordis

Obehové sústavy



07/04/2020

3

Funkčno-morfologická organizácia 
krvného obehu

uzavretý systém, kde je krv poháňaná 
činnosťou srdcovej pumpy

-veľký krvný obeh (systémový, periférný)
-malý krvný obeh (pľúcny, centrálny)

-vysokotlakový odporový systém (arteriálny)
-nízkotlakový kapacitný systém (venózny a 
kapilárny)

-výmenná oblasť (kapilárne riečisko)
-distribučná oblasť (arteriálne riečisko)
-zberná oblasť (venózne riečisko)

-výdaju krvi pri systole sa prispôsobujú 
elastické štruktúry 
-85%n objemu krvi: kapiláry, systémové vény, 
pravá predsieň a komora, pľúcne riečisko a 
ľavá predsieň
-5% diastolický objem ľavej komory
-10% vysokotlakové arteriálne riečisko
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Činnosť srdca – pracovný myokard

Výkon srdca: 1. Zvýšenie systolického objemu –
relatívna hmotnosť srdca stúpa 
- fylogenetický vývin
- fyzická výkonnosť

2. Zvýšenie frekvencie
3. Fyziologická hypertenzia

Minútový objem = tepový objem x pulzová frekvencia

Kritická frekvencia – mení sa pomer trvania systoly a 
diastoly (až 180-220)/min.
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Srdcový sval sa podobá 
priečne pruhovanému 
svalu – rozdiely bunkové 
jadrá sú uprostred 
svalových vlákien, tieto sa 
vetvia a sú spolu 
morfologicky a funkčne 
spojené interkalárnymi 
diskami – zabezpečujú 
prepojenie buniek a 
mechanicky bunky spájajú

Činnosť srdca sa prejavuje systolou (sťah)
a diastolou (relaxácia)

Vlastnosti srdcového svalu

 DRÁŽDIVOSŤ – zákon všetko alebo nič –
- interkalárne disky – vysoká vodivosť

 KONTRAKTILITA 

 AUTOMATICKOSŤ + RYTMICKOSŤ
- bez impulzu z prostredia - PACEMAKER

 VODIVOSŤ

 NEUNAVITEĽNOSŤ
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Mechanika kontrakcie

STARLINGOV ZÁKON: 
Sila kontrakcie srdcového svalu je funkciou jeho 
počiatočnej dĺžky
(čím dlhší – tým väčšia sila kontrakcie)

Prevodový systém srdca

Sinoatriálny uzol

Hissov zväzokAtrioventrikulárny uzol

Purkyňove vlákna 

Pravé Tawarove 
ramienko

Ľavé Tawarove 
ramienko
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-vlákna myokardu majú pomerne vysoký membránový potenciál
-systolu sprevádza akčný potenciál
-pracovný myokard má dlhšie trvanie akčného potenciálu, hrot -30mV, plató cca 
0mV trvá 2-3 desatiny sekundy, potom repolarizácia

-bunky SA a AV uzla majú menšiu pokojovú hladinu 
membránového napätia, ich akčný potenciál nemá 
prekmit a má pomalší začiatok
-potenciál rýchlo vodiacich častí má typický tvar ako 
komora  

 nízka spúšťacia úroveň potenciálu – 55mV

 pokles o 15-20 mV je dostatočný pacemakerový 
potenciál: 1. Na+ do bunky

2. Ca2+ do bunky
3. K+ von – vyrovnáva, postupné 

uzatváranie K-kanálov – hodnota 
membránového potenciálu ↑ -

spúšťacia úroveň 

Vznik vzruchu – prevodový systém
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Akčné potenciály v jednotlivých oddieloch srdca

Absolútna a relatívna refraktérna fáza
-v čase úplnej depolarizácie nie je možné vyvolať novú kontrakciu – absolútna 
refraktérna fáza
-s narastajúcou repolarizáciou sa dráždivosť obnovuje, ale podnet musí byť silnejší
-môže vzniknúť akčný potenciál s pomalým začiatkom a bez prekmitu
-v srdcovom svale nie je možné vyvolať tetanický sťah
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Absolútna a relatívna refraktérna fáza
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Prevodový systém 
srdca
sinoatriálny uzol
atrioventrikuárny uzol
Hissov zväzok
Tawarove ramienka
Purkyňove bunky

Pracovný myokard vedie vzruchy, ale nie najrýchlejšie v srdci, má 
vytvoriť sťah
Vodivý systém srdca

nodálne tkanivo (uzlové) vedie vzruch veľmi pomaly a má 
vysokú automatickosť

tkanivo ostatného vodivého systému, má menej výraznú 
automatickosť a vedie vzruch veľmi rýchlo

Vznik vzruchu
1. SINOATRIÁLNY

UZOL
(Keith Flackov)

2. ATRIOVENTRIKU
LÁRNY UZOL
– jediné vodivé 
pojenie 
medzi predsieňami a 
komorou 
(Aschoff-Tawarov 
uzol 
+ Hissov mostík)

3. HISSOV ZVAZOK
– Tawarové ramienka 
(medzikomorové 
septá)

– Purkyňove vlákna
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Elektrokardiogam

Elektrokardiogram zdravého človeka z 3 zvodov
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Elektrokardiogram zdravého 
človeka v I. zvode

Popis elektrikardiografickej krivky

Vlna P – vzruch z SA uzlu – svalovina predsiení (tenká 
svalovina)

PQ – zabrzdenie prenosu v AV uzle – oddelenie systoly
od diastoly

QRS – vzruch Hissov zväzok – Tawarové ramená + hrot
ST – rozšírenie depolarizácie po komorách 

0 – elektrická aktivita
Vlna T – repolarizácia komorového myokardu
Vlna U – neistá – asi repolarizácia Purkyňových vlákien
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Regulácia činnosti srdca

regulácia parametrov:

 Chronotropia – srdcová frekvencia
 Ionotropia – sila kontrakcie
 Dromotropia – prenos vzruchu z predsiene   

na komoru
 Batmotropia – vzrušivosť myokardu

Vplyv parasympatika a sympatika
na prácu srdca

predsiene

komory

podráždenie

podráždenie

sympatický nerv

parasympatický nerv

Parasympatikus činnosť 
srdca inhibuje

Sympatikus činnosť 
srdca stimuluje
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Aktivita predsieňových 
receptorov a ich účinok

Faktory určujúce silu 
kontrakcie srdcového svalu

sympatikus,
katecholamíny

spontánna 
elektrická

aktivita

cytozolická 
koncentrácia Ca2+

sila kontrakcie
srdcového

svalu

východzia
dĺžka

sarkoméry
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Mechanizmy riadenia 
minutového srdcového výdaja 

SRDCOVÝ VÝDAJ

tepová frekvencia

kontraktilita

tepový objem

vonkajšie riadenie
vnútorné riadenie

veget.nerv.
systém

hormonálne
regulácie

Frank-
Starlingov

zákonpost-ES
potenciácia

tepová
frekvencia

Mechanizmy riadenia kontraktility myokardu



07/04/2020

16

Schématické znázornenie 
rovnováhy minútových výdajov 
oboch srdcových komôr

TEPOVÁ FREKVENCIA

Ľavá komora

Tepový objem

Pravá komora

Tepový objem

minútový 
srdcový výdaj 
pravej komory

minútový 
srdcový výdaj 
ľavej komory

Funkčné rozdelenie ciev

 PRUŽNÉ CIEVY – rýchly transport krvi, vyrovnávanie 
syst. tlaku, najmä aorta – turbulentné prúdenie

 REZISTENČNÉ CIEVY –
malé tepny a tepničky – prekapilárne – distribúcia 

krvi, laminárne prúdenie
venuly – postkapilárne – malý odpor, veľký objem,

ich pomer určuje  filtráciu 
resorbciu
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Štruktúra ciev

Zloženie steny ciev:
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Tlakový gradient  (p) parc. tlaku 
kyslíka v tkanivách ako rozdiel pa1 a 
pa2

 KAPILÁRY – presun látok z krvi do interstícia
– pasívne 

 ARTERIOVENÓZNE SKRATY – len v niektorých
orgánoch regulujú prietok kapilárami

 KAPACITNÉ CIEVY – žily – roztiahnuteľné
rezervoár

Funkčné rozdelenie ciev
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 PREKAPILÁRNE
SFINKTERY 
koncová časť tepničiek, 
ich konstrikcia alebo 
dilatácia – počet 
otvorených kapilár

Funkčné rozdelenie ciev

Regulácia priesvitu ciev

Miestne regulačné mechanizmy
- chemické (O2, CO2 -  fyz. aktivita CO2) 

vazodilatácia
- nervové – noradrenalín – konstrikcia

parasympatikus – acetylcholín - vazodilatácia
- enzymatické
- hormonálne – kiníny

– EDHF
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Schéma účinku katecholamínov 
na cieľové bunky

Sympatikus

Noradrenalín

Alfa-receptory

Dreň nadobličiek

Adrenalín

Vazokonstrikcia

Kontrakcia

Beta-receptory

Relaxácia

Vazodilatácia

Hladká svalovina 
v stene arteriol

Hladká svalovina 
v stene arteriol

Nižšia konc.  
aktivuje β

Vazokonstrikčný efekt adrenalínu

Periférna cieva
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Regulácia tlaku renín-
angiotenzínovým systémom

vazokonstrikcia

návrat 
k norme

↑

pokles
↓

Tlak krvi

renín

angiotenzín I

angiotenzín II

angiotenzinogén 
(plazma)

Regulácia tlaku renín-angiotenzínovým systémom
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Kolísanie krvného tlaku počas systoly a diastoly

Regulácia tlaku v artériách

ARTERIÁLNY 
TLAK KRVI

Objem krvi 
v tepnách

Minútový výkon
ľavej komory

Pružnosť steny 
tepien

Periférny 
odpor

prítok krvi do tepien Odtok krvi z tepienARTERIÁLNY 
TLAK KRVI

Objem krvi 
v tepnách

Minútový výkon
ľavej komory

Pružnosť steny 
tepien

Periférny 
odpor

prítok krvi do tepien Odtok krvi z tepien
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Špeciálne cirkulácie

Pľúcna cirkulácia
nízky tlak, arterioly a venuly krátke, veľký priemer, 
hustá sieť anastomóz

Koronárna cirkulácia
mohutný prietok krvi v koronárnych tepnách, zmeny v 
systole a diastole, katabolity v regulácii vazodilatácie

Mozgové cirkulácie
miestne humorálne regulácie, vazodilatačné účinky 

hypoxie, hyperkapnie a acidozy perivaskulárneho priestoru

Obeh krvi v obličkách
protiprúdový mechanizmus

Obeh krvi v koži
termoregulácia

Hlavné mechanizmy riadenia cirkulácie v 
jednotlivých orgánových systémov
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Regulácia minútového objemu 
srdca, rezistencie ciev a krvného 
tlaku

FR- retikulárna formácia 
predĺženej miechy

H- hypotalamus

LS- limbický systém

Regulácia srdcovej činnosti
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foramen ovale
– medzi predsieňami

ductus arteriosus
– z pľúcnice do aorty 

(pľúcny obeh nevyvinutý –
a až za odstupom tepien 
zásobuje hlavu)
- oba skraty sa po 

narodení uzatvoria

Ontogenéza OS 
plod človeka


