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Cvičenie č. 1 – úvod; histológia – úvod 
 

tento manuál si vytlačte a noste ho, resp, jeho príslušnú časť, na kaţdé cvičenie! bez neho sa vám bude 

pracovať veľmi zle 

 

informácie k predmetu vrátane tohto manuálu nájdete na stránke: 

http://www.fns.uniba.sk/index.php?id=morfologia 

pripomienky posielajte prosím na: jandzik@fns.uniba.sk 

 

študijná literatúra k cvičeniam: 

- tento manuál 

- Hudáková: Histológia 

- Beláková: Organológia 

 

čo vás čaká, z čoho pozostáva práca a čo sa do vás očakáva na cvičeniach: 

- histológia, organológia a embryológia 

- práca s histologickými, organologickými a embryologickými preparátmi, mikroskopickými aj 

makroskopickými, ich štúdium, ktoré má zabezpečiť, ţe ich budete vedieť rozoznávať, 

charakterizovať a aspoň čiastočne porozumiete ich evolúcii, ontogenéze a vzájomným vzťahom 

- na cvičenie noste čo najmenej vecí – kabáty, batohy etc. podľa moţnosti odkladajte v šatni, ak ich 

donesiete do cvičebne, odkladajte ich na parapete, aby čo najmenej prekáţali pri práci 

- predpokladom efektívnej práce na cvičení je predpríprava, teda, ţe na cvičení budete mať tému 

cvičenia naštudovanú zo skrípt a z prednášky (preverovanie tohto je na individuálnom uváţení 

vyučujúceho) 

- snaţte sa všetko čo je potrebné na absolvovanie cvičení naučiť priamo tam, efektívne vyuţívajte 

čas (kto skôr skončí, môţe skôr odísť) 

- pracujte aktívne a podľa moţnosti samostatne 

- na všetko čo vám nie je jasné sa pýtajte vyučujúcich – dôvodom našej prítomnosti na cvičení nie 

je vás kontrolovať či skúšať, ale pomôcť vám učiť sa 

- pred začiatkom práce s preparátmi si premyslite organizáciu, s preparátmi nemusíte pracovať 

v poradí, v akom sú uvedené v manuáli, všimnite si, ţe niektorých je menej, iných viac, preto 

občas bude nevyhnutné na niektoré čakať, kým s nimi skončí prácu iný študent 

čo na cvičenie nosiť: 

- zošit alebo čisté biele papiere, najlepšie formátu A4 na kreslenie preparátov 

- pero, ceruzku, farebné pastelky alebo fixky na kreslenie preparátov (farby napomáhajú rozlišovať 

štruktúry, zvlášť v prípade diferenčne farbených preparátov) 

ako pracovať s preparátmi: 

- základnú informáciu o kaţdom preparáte máte uvedenú v manuáli, ktorý v predstihu dostanete na 

kaţdom cvičení od vyučujúceho, manuál si pred cvičením prečítajte a na všetko čo vám nie je 

jasné sa pýtajte 

- zakresľujte si preparáty – kreslenie vám napomáha všímať si dôleţité detaily a učiť sa 

- kreslite veľké a prehľadné obrázky, všetky štruktúry popisujte (všetko čo nakreslíte by ste mali 

vedieť identifikovať a nazvať), pouţívajte farebné rozlišovanie 

- ak máte pochybnosť či máte dobrý preparát, či pozorujete správny objekt alebo vám nie je na 

preparáte čokoľvek jasné, pýtajte sa 

zásady mikroskopovania a beţnej údrţby mikroskopov: 

vţdy/hocikedy: 

- ak sa vám niečo na mikroskope nezdá, prosím okamţite to hláste, predíde sa tým ďalším 

poškodeniam 

pred prácou: 

- pred začiatkom práce skontrolujte či mikroskop nie je nejako viditeľne poškodený (ak áno, 

okamţite hláste niektorému z učiteľov) 

http://www.fns.uniba.sk/index.php?id=morfologia
mailto:jandzik@fns.uniba.sk
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- s mikroskopmi hýbte podľa moţnosti čo najmenej; ak je to nevyhnutné, pomaly, plynulými 

pohybmi, vyhýbajte sa nárazom a úderom 

- pred zapnutím svetla skontrolujte (na mikroskopoch, na ktorých sa to dá) či je svetlo stlmené na 

minimum, ak nie je, stlmte, aţ potom zapnite 

počas práce: 

- s mikroskopmi hýbte podľa moţnosti čo najmenej; ak je to nevyhnutné, pomaly, plynulými 

pohybmi, vyhýbajte sa nárazom a úderom 

- pri prestávke v práci s mikroskopom je vhodnejšie svetlo stlmiť (robte tak!), neţ ho vypnúť 

a potom opakovane zapínať 

- pred vloţením/vybratím preparátu na stolček, stolček stiahnite úplne dole (resp. hlavu s okulármi 

vytiahnite úplne hore) 

- dívajte sa do oboch okulárov (ich vzdialenosť sa dá upraviť podľa vzdialenosti vašich očí) 

- zaostrujte pri najmenšom zväčšení, postupne objektívové zväčšenie zvyšujte 

- najskôr zaostrite makroskrutkou, potom doostrite mikroskrutkou 

- pri postupnom zväčšovaní nedoostrujte makroskrutkou ale len mikroskrutkou! 

- pouţívajte kombináciu zmeny intenzity osvetlenia a clonenia (viac svetla=moţnosť viac 

zacloniť=väčšia hĺbka ostrosti) 

- „preostrovanie“ – striedavý krátky pohyb (zväčša) mikroskrutkou dopredu a dozadu – sú takto 

lepšie pozorovateľné najmä trojrozmerné objekty (napr. astrocyty) 

pred skončením práce: 

- po skončení práce s preparátmi, pred vypnutím svetla, stlmte ho na minimum 

- vypnite svetlo 

- stiahnite stolček úplne dole (resp. vytiahnite hlavu s okulármi nahor) 

- skontrolujte či nie je mikroskop poškodený/zašpinený (hlavne slečny s mejkapom :)), ak áno 

hláste vyučujúcemu 

- prikryte mikroskop 

preparáty: 

- mikroskopické preparáty k jednotlivým cvičeniam sú v krabiciach, ktoré sú k dispozícii – 

preparáty vám rozdajú vyučujúci alebo si ich môţete vyberať sami (vráťte ich prosím vţdy na to 

isté miesto!) 

- preparáty chytajte za okraje, nikdy nie za objekt – predídete zamasteniu a zašpineniu preparátu 

- na zadnej strane preparátu je fixkou napísané číslo v tvare napr. 5/22A, kde prvé číslo (5) 

označuje krabicu, číslo za lomkou (22) označuje poradie preparátu (čísla sú v krabici uvedené 

vľavo od zárezu na preparát) a písmeno (A) označuje rad preparátov v krabici (A ľavý, B pravý); 

ak neviete kam preparát patrí, prosím dajte ho vyučujúcemu, určite ho nezaraďujte nesprávne, 

sťaţíte tým nasledujúcu prácu... 

- s preparátmi pracujte opatrne, dávajte pozor, aby vám nespadli, alebo aby ste ich nepoškodili pri 

mikroskopovaní (hlavne pri väčších zväčšeniach=dlhé objektívy) 

- niektoré tkanivá a orgány sú zafarbené rôznymi typmi farbení – porovnávajte ich medzi sebou – 

rôzne typy farbenia zvýrazňujú rôzne štruktúry rôznym spôsobom 

 

Histológia – úvod 

na čo je dôleţité pamätať pri tkanivách 

- tkanivo je tvorené nielen bunkami, ale aj mimobunkovou hmotou (ECM), vlastnosti oboch 

rozhodujú o vlastnostiach tkaniva 

čo je dôleţité mať pri epiteloch na pamäti: 

- dominantnou zloţkou sú bunky, ECM je významom druhoradá 

- bazálnym ohraničením klasického plošného epitelu (teda okrem trámcových či retikulárnych) je 

bazálna membrána – jej identifikácia (a zakreslenie do obrázku epitelu) je nevyhnutná 

- vo vrstevnatých epiteloch sa ich vlastnosti (typ, tvar a veľkosť buniek) menia najmä v bazálno-

apikálnom smere 

- epitely vznikajú zo všetkých zárodočných vrstiev (endoderm, ektoderm, mezoderm) 
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Cvičenie č. 2 – histológia; epitely 
 

1) plochý jednovrstvový epitel (Bowmanov vačok (Bv) kôry obličky cicavca) 

krabica č. 1 

preparáty: 20 ks (1-20A HE) 

treba hľadať Malpighiho telieska (Mt) v kôre obličky; väčšina preparátov je rezom len cez kôru, na 

niektorých je aj dreň s pozdĺţnymi rezmi vývodných kanálov; Mp sú roztrúsené po kôre, ktorá je 

takmer celá tvorená kortikálnym labyrintom – stočenými kanálikmi (proxim.+dist.); Mp sa javia ako 

roztrúsené krúţky mierne tmavšie neţ okolitý kortikálny labyrint; epitel vystiela Bowmanov vačok 

(Bv) Mp; medzi glomerulom a Bv je úzka svetlá medzera – filtračný priestor – tá je ohraničená 

epitelom, ktorý tvorí jedna vrstva veľmi tenkých buniek; viditeľné sú jadrá buniek epitelu 

 

2) kubický jednovrstvový epitel (oblička cicavca) 

ten istý preparát ako 1) 

ten istý preparát; kubický epitel vystiela proximálne a distálne vývodné kanáliky kôry obličky, ktoré 

tvoria kortikálny labyrint, teda takmer všetko medzi glomerulmi 

 

3) cylindrický jednovrstvový epitel (obličkové papily cicavca) 

krabica č. 1 

preparáty: 13 ks (38-50A: 38-43A ŽH, 44-50A HE) 

typy preparátov – farbené ŢH (čierne) a HE (fialové), oba typy dobre pouţiteľné; epitel vystiela 

Belliniho vývody v obličkovej papile, veľmi dobre sú viditeľné bunkové membrány aj zväčša 

excentrická poloha jadier; vo veľkej časti preparátu sú priečne prierezy vývodmi, ktoré majú 

elipsovitý tvar, na okraji sa niekedy objavujú aj šikmé a pozdĺţne prierezy, na ktorých sa mení tvar 

buniek epitelu 

 

dobrovoľný doplnkový preparát: 

prizmatický (=cylindrický) epitel čreva škrkavky (dobrovoľný preparát) 

krabica č. 2 

preparáty: 4 ks (1-4B) 

porovnajte tento typ epitelu s cylindrickým epitelom z obličkovej papily, ako je 

modifikovaná apikálna vrstva epitelu? (mikrovilli=tyčinkový lem podľa klasifikácie v 

skriptách) 

 

4) plochý vrstevnatý nerohovatejúci epitel (pažerák cicavca) 

krabica č. 1 

preparáty: 27 ks.(1-25B: 1-14B+26-27B HE, 15-23B ŽH, 24,25B AZ) 

tri typy preparátov – HE (14ks), ŢH (9ks), AZ (2ks), vš. tri rovnocenne dobre pouţiteľné; epitel 

vystiela vnútornú stenu paţeráka; cytopl. membrány aj jadrá dobre vyditeľné; sledovať zmeny tvaru 

a veľkosti buniek v jednotlivých vrstvách epitelu, apikálna vrstva buniek nerohovatie; prečo je 

bazálna epitelu zvlnená a nie priama? 

 

dobrovoľný doplnkový preparát: 

plochý vrstevnatý rohovatejúci epitel z pokožky stavovca 

krabica č. 2 

preparáty: 6 ks (20-25B) 

porovnajte čím sa líši tento typ epitelu od nerohovatejúceho; aký je význam 

rohovinovej vrstvy? ako vzniká rohovinová vrstva? aký je jej charakter? 

 

5) viacradý cylindrický epitel s riasinkami (trachea cicavca) 

kranica č. 1 

prapráty: 10 ks (41-50B: 41-44B HE, 45-50B ŽH) 
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dva typy preparátov – HE (3ks), ŢH (6ks), oba rovnocenné; predstavujú priečny prierez 

priedušnicou (tracheou) cicavca; epitel vystiela vnútro trachey 

 

6) urotel (prechodný epitel) (močový mechúr cicavca) 

krabica č. 2 

prapráty: 9 ks (1-9A: 1-3A+8A HE, 4-8 Mass) 

dva typy preparátov – HE (3ks), Mass (6ks), oba rovnocenne pouţiteľné; preparát je priečnym 

rezom stenou močového mechúra cicavca 

 

7) pigmentový epitel (sietnica cicavca) 

krabica č. 2  

prapráty: 15 ks (36-50A + zlé 46-50B) 

apikálny pohľad na epitel (teda nie rez); pigment sa nachádza v cytoplazme, jadro sa javí ako svetlé 

(prečo?); akým typom z hľadiska počtu vrstiev buniek a ich tvaru je tento epitel? 
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Cvičenie č. 3 – histológia; spojivá 1 
 

čo je dôleţité mať pri spojivách na pamäti: 

- dominantnou zloţkou je ECM, bunky slúţia najmä na jej produkciu 

- spojivá vznikajú z mezenchýmu a mezodermu, nikdy nie z endodermu  

 

 

1) fibroblasty (tkan. kultúra) 

krabica č. 3 

preparáty: 22 ks (1-22A) 

tkanivová kultúra izolovaných buniek; vretenovité alebo hviezdicovité bunky s dlhými výbeţkami; 

treba pozorovať pri okraji objektu na preparáte, kde je hustota buniek menšie neţ v strede, kde sú 

takmer nerozlíšiteľné – treba viac zacloniť, prisvietiť a preostrovať 

 

2) riedke kolagénne väzivo so žírnymi bunkami (mezotel, toluénová modrá) 

krabica č. 3 

preparáty: 28 ks (23-50A) 

preparát (z mezotelu) obsahuje hustú sieť veľmi dobre viditeľných elastických vlákien, pomedzi 

ktoré sú roztrúsené (fialové) ţírne bunky (mastocyty), najlepšie je pozorovať v strede (=v 

„prázdnych“ poliach); ţírne bunky sú relatívne veľké oválne s bazofilnými granulami v cytoplazme 

 

dobrovoľné doplnkové preparáty: 

riedke kolagénne väzivo (mezotel, Orceín) 

krabica č. 3 

preparáty: 9 ks (1-9B) 

veľmi dobre viditeľné elastické vlákna 

riedke kolagénne väzivo (mezotel, anil. modrá) 

krabica č. 3 

prapráty: 12 ks (19-30B) 

spleť relaxovaných elastických vlákien (sú zvlnené) a občasných hrubých kolagénnych 

vlákien; aké sú medzi nimi rozdiely? 

 

3) riedke kolagénne väzivo (mezotel, HE?) 

krabica č. 3 

prapráty: 6 ks (45-50B) 

veľmi pekne viditeľné kolagénne vlákna 

 

4) rôsolovité väzivo (pupočník) 

krabica č. 4 

preparáty: 22 ks (1-22A: 1-20 Masson, 21,22 HE) 

priečny rez pupočníkom; cievy, ktoré sú bordové aţ červená, okolo nich kolagénne vlákna a riedke 

rozptýlené fibrocyty rôsolovitého väziva 

 

5) tukové väzivo (podkožný tuk cicavca) 

krabica č. 4 

preparáty: 36 ks (1-36B: 1-23B+ 33-36B HE, 24-32B Hem?, 33-37A?) 

veľké tukové bunky s občasnými cievami a kolagénnym väzivom 

 

6) erektilné tkanivo (kavernózne teleso penisu cicavca) 

krabica č. 4 

preparáty: 4 ks (47-50A) 

erektilné tkanivo je modifikáciou kolagénneho väziva, je silne vaskularizované 
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7) husté usporiadané väzivo (šľacha cicavca) 

krabica č. 4 

prepráty: 14 ks (37-50B) 

viditeľné sú paralelné primárne zväzky kolagénnych vlákien obalené endotendineom; tendinocyty 

ani ich jadrá nevidno 

 

8) husté neusporiadané väzivo (ochrupka hyal.chrupky cicavca) 

krabica č. 5 

preparáty: 15 ks (1-15B: 1-4B Alc., 5-15B HE) 

vyskytuje sa okolo chrupiek, má plsťovitú štruktúru, najlepšie pozorovateľné je vţdy medzi dvomi 

chrupkami
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Cvičenie č. 4 – histológia; spojivá 2 
 

1) hyalínna chrupka cicavca (trachea + ?) 

krabica č. 5 

preparáty: 31 ks (1-17A+37-50A: 1-4A Alc., 5-16A HE, 17A PAS, 37-50A?) 

rôzne zafarbené preparáty, rovnako dobre pouţiteľné; pozrieť viac typov preparátov kvôli variabilite 

v morfológii chrupky; na preparátoch z trachey je okolo hyalinnej chrupky viditeľná ochrupkovica 

tvorená hustým neusporiadaným väzivom (preštudovať aj to) 

 

2) hyalínna chrupka žubrienky (rez hlavou žubrienky) 

krabica č. 5 

preparáty: 4ks (1-4B) 

je to priečny prierez celou hlavou ţubrienky, chrupka tvorí skelet jej hlavy; čím sa líši hyalínna 

chrupka ektotermného stavovca (larvy ţaby) od hyalínnej chrupky cicavca (endotermný stavovec)? 

 

3) hyalínna chrupka chobotnice (anastomózna chrupka) 

krabica č. 5 

preparát: 1ks (50B) 

čím sa líši hyalínna chrupka chobotnice od hyalínnej chrupky cicavca? (2 základné rozdiely) 

 

4) elastická chrupka (epiglottis človeka) 

krabica č. 6 

preparáty: 13 ks (1-13A:1 Masson, 2-6A+13A HE, 7-12A Orceín) 

tri typy rovnocenných preparátov; všímajte si usporiadanie buniek a elastických vlákien; čím sa líši 

(morfologicky) elastická chrupka od hyalínnej (3 zákl. rozdiely) a čím od fibróznej (3 zákl. 

rozdiely)? 

 

5) fibrózna chrupka (väzivová, vláknitá, kolagénna) 

krabica č. 6 

preparáty: 13 ks (1-13B: 1-9B HE, 10-13B Tol. modrá) 

oba typy preparátov sú dobre pouţiteľné; všímajte si usporiadanie kolagénnych vlákien 

a chondrocytov; čím sa líši (morfologicky) fibrózna chrupka od hyalínnej (3 zákl. rozdiely) a čím od 

elastickej (3 zákl. rozdiely)? 

 

6) parenchýmová chrupka 

krabica č. 6 

preparáty: 15 ks (38-50B: 30-42B?, 36-37B, 43-48B HE, 49-50?) 

všetky preparáty rovnocenne pouţiteľné; predstavujú priečny rez ušnicou myši, ktorá je vystuţená 

parenchýmovou chrupkou; okrem chrupky sa na preparáte nachádza pokoţka s prierezmi chlpov, 

podkoţné väzivo (na oboch stranách chrupky) a svalovina (len na dorzálnej strane ušnice) – 

identifikujte a nakreslite vš. vrstvy tkanív; parenchýmová chrupka je cca v strede; čím sa odlišuje od 

pravých chrupiek? 

 

7) kostné tkanivo 

krabica č. 7 

preparáty: 27 ks (1-15A+39-50A: 1-6A – človek, 7-9 – králik, 10-15A – myš, 39-50A – človek, výbrus) 

rôzne druhy preparátov; najskôr si pozrite rezy a výbrusy ľudskou kosťou (7/1-6A+39-50A), na 

týchto preparátoch najlepšie vidno Hawersov systém osteónov so vš. štruktúrami – výbrus treba 

pozerať pri malých zväčšeniach so zosilneným svetlom, preparát je veľmi hrubý; potom porovnajte 

s kosťou králika a myši; pozorovať by ste mali: osteóny, 2-3 typy kostných lamiel, centrálne 

Hawersove kanály, Volkmannove kanáliky, osteocyty v lakúnach 
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8) zubné tkanivo (vyvíjajúci sa zub embrya) 

krabica č. 7 

preparáty: 19 Ks(1-19B: 1-10B Masson, 11-19B HE) 

oba typy preparátov sú dobre pouţiteľné, v trichrómových sa jednoduchšie orientuje podľa farieb; 

na preparáte treba nájsť prierez vyvíjajúcim sa zubom (rezákom), na ktorom najlepšie vidno 

sklovinu, dentín (sú usporiadané v tvare dvoch na seba nasadajúcich písmen V) a zubotvorné 

tkanivá – ameloblasty (=adamantoblasty usporiadané v epiteliálnej vrstve) produkujúce sklovinu 

a odontoblasty produkujúce dentín; čím sa sklovina a dentín výrazne odlišujú od iných tkanív? 

 

9) dezmogénna osifikácia 

krabica č. 7 

preparáty: 14 ks (37-50B: 37-46B Masson, 47-50B HE) 

trichrómové preparáty (37-46B) sú vhodnejšie, jednotlivé štruktúry sú lepšie rozlíšené; sledujte 

vznikajúce ostrovčeky pleximorfnej kosti (sýto zelená na Massonovom, fialová na HE preparáte), 

okolo nej husto usporiadané osteoblasty, ďalej osteocyty v lakúnach v kosti, ojednielé osteoklasty 

v priehlbinkách pri povrchu kosti; kosť vzniká v zamši koţe hlavy embrya, rozlíšiteľná je aj 

pokoţka a prierezy vlasov v koţi 

 

10) chondrogénna osifikácia 

krabica č. 8 

preparáty: 17 ks (1-17A: 1-5A+17A Masson, 6-16A HE) 

trichrómové preparáty (1-5A) sú vhodnejšie, jednotlivé štruktúry sú lepšie rozlíšené; sledujte kosť 

vzniknuvšiu periostálnou osifikáciou a osteogénne väzivo v okolí plášťa kosti, sledujte jednotlivé 

zóny enchodnrálneho vzniku kosti (vš. sú uvedené v skriptách) aké sú zásadné rozdiely 

v dezmogénnej a chondrogénnej osifikácii? 
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Cvičenie č. 5 – histológia; spojivá 3, svalové tkanivo, nervové tkanivo 
 

 

1) krvinky bezstavovca (hemocyty zo žiaber raka) 

krabica č. 8 

preparáty: 22 ks (29-50A HE) 

pozorujte tri fázy vývinu krviniek – nezrelé krvinky (malé modré), zrelé (veľké červené granulárne 

s modrým jadrom) a rozpadnuté (zvyšky červených granúl) 

 

2) krvný rozter človeka 

krabica č. 8 

preparáty: 12 ks (1-12B) 

sledujte erytrocyty a leukocyty; z leukocytov sú najbeţnejšie lymfocyty a neutrofilné granulocyty; 

dôleţité znaky, ktoré si treba všímať na leukocytoch sú a-/granulovanosť cytoplazmy, tvar 

a lokalizácia jadra a veľkosť 

 

3) krvný rozter vtáka (holub) 

krabica č. 8 

preparáty: 7 ks (17-23B) 

čím sa líši krvný rozter a krvinky vtáka (holuba) od krvného rozteru a krviniek človeka (cicavca)? 

 

4) krvný rozter ektotermného stavovca (žaba a ryba) 

krabica č. 8 

preparáty: 18 ks (29-50B) 

čím sa líši krvný rozter a krvinky ektotermného stavovca od krvného rozteru a krviniek človeka 

(cicavca) a vtáka (holuba)? 

 

5) hladká svalovina 

krabica č. 9 

preparáty: 31 ks (1-29A+ 48-50B) 

zväzky hladkých svalov; pozrite si viac rôznych preparátov, líšia sa medzi sebou (priečne 

a pozdĺţne prierezy, rôzne typy zafarbenia), sledujte usporiadanie jadier a vláken, preostrujte, aby 

ste lepšie videli hranice medzi bunkami 

 

6) priečne pruhovaná svalovina (jazyk mačky) 

krabica č. 9 

preparáty: 18 ks (33-50A: 33-42A ŽH, 43-50A HE) 

na preparátoch sledujte priečne i pozdĺţne prierezy, všímajte si priečne pruhovanie, polohu jadier 

a charakter buniek; poloha jadier je dobre viditeľná najmä na priečnych prierezoch svalovými 

vláknami; aké sú rozdiely medzi priečne pruhovaným a hladkým svalovým tkanivom (3 základné 

morfologické rozdiely)? 

 

7) srdcová svalovina 

krabica č. 9 

preparáty: 7 ks (1-7A ZH) 

preparát je veľmi podobný predchádzajúcemu preparátu, vyskytujú sa tu pozdĺţne i priečne 

prierezy; sledujte priečnu pruhovanosť, polohu jadier (zreteľná najmä na priečnych prierezoch) 

a preostrovaním sa pokúste pozorovať interkalárne disky; čím sa odlišuje srdcové svalové tkanivo 

od priečne pruhovaného (3 základné morfologické rozdiely) a čím od hladkého (2 základné 

morfologické rozdiely)? 
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8) neuróny (spinálne ganglium a ganglium slimáka)  

krabica č. 10 

preparáty: 7 ks (1-7A) 

sledujte neurocyty – veľké bunky s malým jadrom a neurity zoskupujúce sa do nervov 

 

9) pozdĺžny rez nervom 

krabica č. 10 

preparáty: 12 ks (49-50A) 

na preparáte sú pozdĺţne prierezy nervami; sledujte zloţenie neuritov; aký je rozdiel medzi nervom, 

neuritom a axónom? 

 

10) astrocyty 

krabica č. 10 

preparáty: 5 ks (1-5B) 

preparát je veľmi hrubý (aby sa zachytili všetky výbeţky), svetlo treba nastaviť na max. intenzitu 

a zacloniť; astrocyty sú výrazne trojrozmerné bunky, na zobrazenie všetkých výbeţkov treba 

preostrovať 

 

11) mikroglie 

krabica č. 10 

preparáty: 8 ks (43-50B) 

preparát je veľmi hrubý (aby sa zachytili všetky výbeţky), svetlo treba nastaviť na max. intenzitu 

a zaclonit; astrocyty sú výrazne trojrozmerné bunky, na zobrazenie všetkých výbeţkov treba preostrovať
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Cvičenie č. 6 – organológia; úvod, telesná stavba vybraných bezstavovcov, krycia 

sústava a jej deriváty 1 
 

Na organológii sa učte odbornú (latinskú/grécku) terminológiu! V písomke sa bude vyţadovať 

prednostne! 

 

Na organológii budeme okrem mikroskopických preparátov pracovať aj s makroskopickými, ktoré 

budeme pozorovať s pomocou stereoskopického mikroskopu (zásady pre prácu ako s klasickými 

mikroskopmi) alebo voľným okom. 

 

Mikroskopické preparáty budú buď výlučne venované nejakému orgánu alebo sústave, alebo budú 

zobrazovať celé telo ţivočícha či jeho prierez. V takom prípade je dôleţité si všímať, vedieť rozpoznať 

a zakresliť si všetky sústavy a štruktúry, ich vzájomnú pozíciu, relatívnu veľkosť a rozdiely oproti iným 

ţivočíchom 

 

Porovnanie funkčne alebo morfologicky podobných štruktúr/orgánov: 

 

- homologické štruktúry/orgány: majú rovnaký evolučný aj ontogenetický pôvod, t.j. vznikli 

u spoločného predka dvoch druhov = potomkov, ktorí ich zdedili; pochádzajú z rovnakého 

zárodočného listu (ektoderm/mezoderm/endoderm); môţu i nemusia vykonávať rovnakú alebo 

podobnú funkciu (príklad: plynový mechúr rýb-pľúca plazov-pľúca cicavcov) 

- analogické štruktúry/orgány: nemajú rovnaký evolučný a ontogenetický pôvod, t.j. potomkovia 

ho nezdedili od spoločného predka; prípadná podobnosť je výsledkom funkčného prispôsobenia 

alebo pôsobenia iného evolučného mechanizmu; za analogické označujeme často 

štruktúry/orgány, ktoré vykonávajú rovnakú alebo veľmi podobnú funkciu, často nie sú derivátom 

rovnakého zárodočného listu (príklad: oči hmyzu-oči stavovcov, krídla hmyzu-krídla vtákov) 

 

nezmar (Hydra) 

krabica č. 11 

celkové preparáty: 5 ks (1-5A) 

priečne rezy: 7 ks (7-9A a 11-14A) 

- preparát celého nezmara – sledujte telesnú stavbu polypa ako predstaviteľa pŕhlivcov (Cnidaria); 

jedna noha, ktorou prisadá na podklad s viacerými ramenami; jeden telový otvor umiestnený 

medzi ramenami; na niektorých preparátoch sa nachádza pučiaci nový jedinec – zakreslite aj jeho 

polohu na materskom jedincovi 

- na priečnych rezoch – telo tvorené 1-vrstvovým ektodermom (pokoţka=epidermis) a endodermom 

(gastrodermis), medzi ktorými je riedka mezoglea ektodermálneho pôvodu (typický predstaviteľ 

Diploblastica, teda ţivočíchov, ktorých telo vzniká z 2 zárodočných epitelov); pozorujte 

a zakreslite aj pŕhlivé bunky nematocyty (na preparátoch 11/11-14A) – drobné bunky 

v pokoţkovom epiteli so špirálovito stočeným vláknom (cnida) 

 

priečny rez ploskulicou vo faryngeálnej (hltanovej) oblasti 

krabica č. 11 

preparáty: 4 ks (47-50A) 

- sledujte celkovú telesnú organizáciu ploskulice (Turbellaria) – dorzo-ventrálne sploštené telo, 

jednovrstvový riasinkový epitel (na preparátoch sa následkom mechanického spracovania 

odlupuje od bazálnej membrány), mohutný hltan umiestnený v bukálnej dutine (tenký „prázdny“ 

priestor okolo neho), hltanový epitel, mohutné ţľazové tkanivo v stene hltanu, bočné výbeţky 

zadného čreva (tzv „caeca“, singulár=caecum), pigmentové bunky, semenníky, tenkú cirkulárnu 

svalovinu, pod ňou longitudinálnu svalovinu a priečnu (vertikálnu) svalovinu spájajúcu dorzálnu 

a ventrálnu stenu tela. 
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priečny rez samičou škrkavkou 

krabica č. 11 

preparáty: 5 ks (1-5B) 

- sledujte celkovú telesnú organizáciu škrkavky (Nematoda). Okrúhle telo, tenká pokoţka tvorená 

epiteliálnym syncítiom krytá vrstvou kutikuly (prečo potrebujú škrkavky kutikulu?), tenká vrstva 

cirkulárnej svaloviny a pod ňou hrubá vrstva longitudinálnej svaloviny. V strede tela mohutné 

laločnaté črevo, maternica s vajíčkami, vaječníky. Telová dutina pseudocélom vyplnený 

tekutinou. 

 

priečny rez dážďovkou 

krabica č. 11 

preparáty: 3 ks (48-50B) 

- sledujte celkovú telesnú stavbu dáţďovky (Lumbricus, Oligochaeta=máloštetinavce), 

predstaviteľa obrúčkavcov (Anellida), célomátnych bezstavovcov; okrúhly prierez tela, 

jednovrstvová pokoţka (epidermis) s jednobunkovými slizovými ţľazami a tenkou kutikulou, 

črevo v strede tela s vnútorným dorzálnym závesom tyflosolisom (aký je jeho význam?), 

chloragogénne bunky na povrchu čreva, telová dutina je célom, vylučovacie orgány metanefrídie, 

dorzálna a ventrálna cieva, ventrálna nervová páska rebríčkovej nervovej sústavy, okruţná 

svalovina pod koţou a mohutná pozdĺţna svalovina, rozdelená ventrálnymi a dorzálnymi chétami 

 

pozdĺžny rez kožou žaby 

krabica č. 12 

preparáty: 21 ks (1-21A) 

- koţa zloţená z pokoţky (epidermis) a zamše (dermis), pokoţka je viacvrstvová (stratum basale 

cylindricum=germinativum, s. spinulosum, s. corneum), rohovina pomerne tenká (prečo?); zamša 

zloţená zo špongióznej a fibrilárnej časti, výrazná pigmentová vrstva, veľké jedové a menšie 

slizové ţľazy, v podkoţnom väzive sú veľké lymfatické vaky (vidno na väčšine preparátov) 

 

pozdĺžny rez kožou užovky 

krabica č. 12 

preparáty: 5 ks (46-50A) 

- koţa zloţená z pokoţky (epidermis) a zamše (dermis), pokoţka je viacvrstvová (stratum basale 

cylindricum=germinativum, s. spinulosum, s. corneum), rohovina hrubšia neţ u ţaby (prečo?) (na 

niektorých miestach sa následkom mechanického spracovania odlupuje od pokoţky); zamša 

zloţená zo špongióznej a fibrilárnej časti, výrazná pigmentová vrstva, ţiadne koţné ţľazy, 

v podkoţnom väzive nie sú lymfatické vaky, všímajte si usporiadanie koţe – uţovka patrí medzi 

šupináče (Squamata), ktorých telo je kryté šupinami – šupina nie je však samostatný orgán (ako 

u väčšiny rýb), ale špecificky usporiadaná – zvrásnená – koţa 

 

pozdĺžny rez kožou cicavca 

krabica č. 12 

preparáty: 11ks (1-11B)  

- koţa zloţená z pokoţky a zamše, pokoţka je viacvrstvová (5 špecifických typov vrstiev), rohovina 

hrubá; zamša zloţená z pars papillaris (prečo sa tak volá? a aký je význam takéhoto 

usporiadania?) a pars reticularis, koţné ţľazy – potné a mazové, vlasy/chlpy 

 

mliečna žľaza cicavca 

krabica č. 12 

preparáty: 17 ks (1-17B) 

- zloţená tubulo-alveolárna ţľaza, na preparáte sú jednotlivé aciny (mechúriky) zoskupené 

v lalôčikoch (lobuli) s vývodmi spájajúcimi sa do spoločných vývodov, medzi lalôčikmi mnoţstvo 

hustého kolagénneho väziva 
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Cvičenie č. 7 – organológia; deriváty krycej sústavy 2; oporná sústava 

 

DERIVÁTY INTEGUMENTU 

 

Cykloidné a ktenoidné šupiny rýb 

Sledujte tvar cykloidných a ktenoidných šupín. Aké je spoločné označenie týchto dvoch typov šupín? 

Z čoho sú zloţené, koľko vrstiev majú? Aká je správna orientácia šupín na tele ryby? Čím sa líšia 

ktenoidné a cykloidné šupiny? Vedzte aspoň jednu skupinu rýb, ktorá má telo kryté ktenoidnými 

a cykloidnými šupinami.  

 

Plakoidné šupiny žraloka 

Sledujte plakoidné šupiny na dermoplastickom preparáte ţraloka. S akým iným orgánom sú plakoidné 

šupiny homologické? 

 

Pancier korytnačky (Testudinata, Agrionemys) 

Pancier korytnačky je zloţený derivát ektodermálno-mezodermálneho pôvodu. Mezodermálnu časť tvoria 

koţné kostené dosky, ektodermálne pigmentovné rohovinové štítky pokoţkového pôvodu. Všimnite si, ţe 

na seba priliehajúce útvary kosteného a rohovinového panciera majú odlišný tvar. Čo je karapax a čo 

plastrón? 

 

Koža hada, jaštera, zvlečka (exúvia) kože hada 

Aký je rozdiel medzi koţou získanou stiahnutím z uhynutého hada a exúviou, ktorú had pravidelne 

zvlieka? Na koţi leguána (Iguana) sledujte ektodermálne zrohovatelé útvary – šupiny, veľké šupiny 

(štítky), pazúry, hrebene. 

 

Perie vtáka 

Sledujte s pouţitím stereoskopických mikroskopov štruktúru vtáčieho pera. Rozoznajte, zakreslite 

a latinsky nazvite: steblo, zástavicu, brko, kostrnku, vetvy, lúče, háčiky. 

 

Srsť cicavca 

Sledujte tri typy cicavčej srsti – ako sa nazývajú a čím sa líšia? Aký je štvrtý typ a prečo nie je medzi 

preparátmi? 

 

Rohy a parohy 

Aký je rozdiel medzi rohmi a parohami (3 základné rozdiely a ne/bolestivosť medzi nimi nie je!)? Aké sú 

to orgány z hľadiska pôvodu (homologické alebo analogické)? Aká je organizácia tkanív v rohoch a aká 

v parohoch? Vymenujte niekoľko cicavcov, ktoré majú rohy a ktoré parohy. 

 

Kopyto cicavca 

Na modeli si všimnite a zakreslite morfológiu špecifického typu pazúra (unguis) – kopyta. (Podkova nie 

je súčasťou tela kopytníka...) 

 

Ostroha kohúta 

Akého pôvodu je tento derivát? 

 

EXOSKELET 

 

Schránky numulitov (Nummulites) 

Šošovkovité fosilizované schránky jednobunkovcov dierkavcov (Foraminifera) rodu Nummulites. Podľa 

veľkosti ich rozdeľujeme na mikrosférické (veľkosť niekoľko mm) a megalosférické (veľkosť aţ do 19 

cm, beţne 6 cm) 
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Schránky dierkavcov (Foraminifera) 

Dva typy schránok jednobunkovcov dierkavcov – vápencové a aglutinované (vznikajú pozliepaním 

rôznych sedimentových častíc). 

 

 

Ulita ulitníka (Gastropoda) 

Ulita mäkkýša, ulitníka. Identifikujte základné morfologické štruktúry ulity – apex, umbilicus, columella, 

ostium a zistite či je daná schránka pravotočivá (dexiotropná) alebo ľavotočivá (laeotropná). Z akých 

vrstiev je ulita zloţená, ktoré vrstvy sa dajú na ulite rozoznať? 

 

Lastúra lastúrnika (Bivalvia) 

Aký je rozdiel medzi ulitou a lastúrou? Z akých vrstiev je zloţená lastúra, ktoré z nich vidno? Pozorujte 

na lastúre umbo (hrboľ), prípadne aj cardo (zámok) a odtlačky priťahovacích svalov (adduktorov) 

 

Sepion (tzv. sépiová kosť hlavonoţcov – pozor, s kosťou stavovcov nie je homologická!) 

dlhá stredová časť sa volá kostrnka (rhachis), rozširuje sa do koruhvy, anteriórna časť vybieha do 

primárneho kuţeľa (conus), niekedy vybiehajúceho do zašpicateného rostra, laterálnu časť tvoria 

konusové polia, ktoré sú posteriórnym pokračovaním konusu 

 

Gladius 

výrazne redukovaná schránka hlavonoţcov zo skupiny Decapodiformes, zväčša chitinózna tenká tyčinka 

uloţená v schránkovom vaku, ktorý je sekretuje; terminológia ako u sepionu: dlhá stredová tyčinka sa 

volá kostrnka (rhachis), rozširuje sa do koruhvy, anteriórna časť vybieha do primárneho kuţeľa (conus), 

niekedy vybiehajúceho do zašpicateného rostra, laterálnu časť tvoria konusové polia, ktoré sú 

posteriórnym pokračovaním konusu 

 

Chitinózny exoskelet hmyzu (Insecta) (švába rodu Blaberus) 

Na ţivých a mŕtvych šváboch vyskúšajte tvrdosť chitínového exoskeletu, všímajte si kĺby, švy. Čo sú, 

(ukáţte na tele švába) sklerity, tergity, sternity a pleurity? 

 

Chitinózny exoskelet pavúka (Aranea) 

Pozorujte zvlečený exoskelet (exúviu) a mŕtveho jedinca pavúka z rodu vtáčkar. 

 

Chitinózny zvápenatelý exoskelet kôrovcov (Crustacea) 

Prečo ho musia kôrovce zvliekať? 

 

Schránky potočníkov (Trichoptera) 

Larvy potočníkov ţijú vo vode, chitinizovanú majú len krátku prednú časť tela, zvyšok je mäkký 

nechránený, naliepajú si naň rôzny materiál, ktorý je k dispozícii na dne vôd – lístie, vetvičky, kamienky 

a pod. 

 

ENDOSKELET 

 

Spongiózna kostra hubky (Porifera) – mikroskopické preparáty 

krabica č. 13: 7 ks (1-7A) 

kostra zloţená z kolagénu, tvorí základnú oporu tela hubky; sieť s hviezdicovitými uzlami 

 

Hubka – spongiózny skelet hubky na preparáte celej mŕtvej hubky 

 

Skelet ježovky (Echinoidea) 

Na dermálnej (zamšovej) kostre jeţovky (patrí medzi ostnatokoţce, Echinodermata) sledujte usporiadanie 

jednotlivých zvápenatených dermálnych doštičiek (ossiculi) tvoriacich takmer kompaktný pancier. Na 
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ventrálnej strane je ústny otvor, na dorzálnej je v strede análny otvor, okolo neho drobné doštičky 

s vyústením pohlavnej sústavy (gonopority) a jedna zväčšená doštička (madreporit – madreporová 

doštička), cez ktorú vyúsťuje ambulakrálna sústava. Na osikulách sú hrbolčeky, na ktoré sú zaţiva 

pripojené ostne jeţovky, z ktorých kaţdý je ovládaný samostatným svalom. 

 

Skelet hviezdovky (Asteroidea) 

Na preparáte celej mŕtvej hviezdovky sledujte stavbu tela. Relatívne tvrdé a pevné telo je spevnené 

dermálnymi zvápenatenými osikulami uloţenými v zamši. 

 

Stavce stavovcov 

Základná stavba stavca na príklade amficélneho stavca ryby. Odvodený a modifikovaný platycélny stavec 

cicavca. Pomenujte, ukáţte a zakreslite všetky morfologické štruktúry stavcov. Ako určíte predo-zadnú 

a dorzoventrálnu-orientáciu daných typov stavcov? 

 

Kostra ryby 

S pouţitím akrylátového preparátu kostry ryby preštudujte jej anatómiu, všetky kosti sa naučte nazvať 

latinským menom. 

 
1) os praemaxillare (predčeľustná 

kosť) 

2) os nasale (nosová kosť) 

3) os maxillare (čeľustná kosť) 

4) os frontale (čelová kosť) 

5) os parietale (temenná kosť) 

6) os hyomandibulare 

7) os supraokcipitale 

8) lepidotrichia (kostené plutvové 

lúče) 

9) pterygiofóry (plutvové nosiče) 

10) actinotrichia (keratinové 

plutvové lúče) 

11) neurálne oblúky stavcov 

12) hemálne oblúky stavcov 

13) urostyl 

14) os dentale (zubná kosť) 

15) os articulare 

16) os quadratum (štvorcová kosť) 

17) os metapterygoideum 

18) os preaoperculare 

19) os operculare 

20) os procoracoideum 

21) scapula (lopatka) 

22) radialia 

23) os basipterygoideum 

24) dorzálne rebrá 

25) ventrálne rebrá 

26) hypuralia 
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Kostra žaby 

S pouţitím preparátu kostry ţaby preštudujte jej anatómiu, všetky kosti sa naučte nazvať latinským 

menom. Ktoré znaky na kostre sú špecificky ţabie? 

 

1) os praemaxillare (predčeľustná kosť) 

2) os nasale (nosová kosť) 

11) os maxillare (čeľustná kosť) 

19) os frontoparietale 

23) os quadratojugale 

25) os quadratum (štvorcová kosť) 

26) phalanges (články prstov) 

27) metacarpalia (záprstné kosti) 

28) carpus (zápästie) 

29) radioulna (zrast. radius a ulna) 

30) humerus (ramenná kosť) 

31) suprascapula 

32) stavce 

33) metatarsalia 

34) – 

35) tibiale 

36) fibulare 

37) tibiofibula (zrast. tibuia a fibula) 

38) femur (stehenná kosť) 

39) urostyl (zrastené chvost. stavce) 

40) ilium (bedrová kosť) 

41) ischium (sedacia kosť) 

 

Kostra hada 

S pouţitím akrylátového preparátu kostry hada preštudujte jej anatómiu. Pokáste sa nazvať niektoré kosti 

latinskými menami. Ktoré znaky sú typicky hadie? 

 

Kostra vtáka 

S pouţitím preparátu kostry vtáka preštudujte jej anatómiu, všetky kosti sa naučte nazvať latinským 

menom. Ktoré znaky na kostre sú špecificky vtáčie? 
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1) cranium 

2) stavce 

3) humerus (ramenná kosť) 

4) ulna (lakťová kosť) 

5) radius (vretenná kosť) 

6) scapula (lopatka) 

7) vertebrocostale 

8) processus uncinati 

9) femur (stehenná kosť) 

10) synsacrum 

11) chvostové stavce 

12) pygostyl 

13) ulnare 

14) clavicula (=furcula, kľúčna kosť=vidlička) 

15) carpometacarpus 

16) 2. prst 

17) metacarpus 4. prstu 

18) procoracoid 

19) crista sterni 

20) sternum (hrudná kosť) 

21) 4. prst 

22) 3. prst 

23) sternocostale 

24) fibula (ihlica) 

25) tibiotarsus  

26) tarsometatarsus (behák) 

27-30) 1.-4. prst 

31) pubis (lonová kosť=súčasť synsakra) 

Kostra cicavca 

S pouţitím preparátu kostry mačky preštudujte jej anatómiu, všetky kosti sa naučte nazvať latinským 

menom. Ktoré znaky na kostre sú špecificky cicavčie? 

 
 
1) cranium 

2) atlas (nosič) 

3) aixis (čapovec) 

4) 7. krčný (cervikálny) stavec 

5) hrudné (thorakálne) stavce 

6) bedrové (lumbálne) stavce 

7) os sacrum (kríţová kosť) 

8) chvostové (kaudálne) stavce 

9) ilium (bedrová kosť) 

10) pubis (lonová kosť) 

11) ischium (sedacia kosť) 

12) rudimentárna clavicula (kľúčna kosť) 

13) scapula (lopatka) 

14) humerus (ramenná kosť) 

15) ulna (lakťová kosť) 

16) radius (vretenná kosť) 
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17) carpus (zápästie) 

18) metacarpualia (záprstné kosti) 

19) phalanges (články prstov) 

20) costae (rebrá) 

21) sternum (hrudná kosť) 

22) femur (stehenná kosť) 

23) patella (jabĺčko) 

24) tibia (holenná kosť) 

25) fibula (ihlica) 

26) tarsus (členok) 

27) calcaneum (pätová kosť) 

28) metatarsalia (záprstné kosti) 
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Cvičenie č. 8 – organológia; tráviaca, dýchacia, obehová a vylučovacia sústava 

 

 

Hryzavé ústne orgány hmyzu 

krabica č. 13: 23 ks (28-50A) 

 
 

Pečeň cicavca 

krabica č. 14: 12 ks (39-50A) 

Pečeň cicavcov je tvorená pečeňovým parenchýmom (tzv. trámcovitý epitel). Pečeňové bunky 

(hepatocyty) sú usporiadané do lalôčikov špecifickej štruktúry. 

 

 

 

A) lalôčik centrálnej ţily (lobulus venae 

centralis) 

B) lalôčik interlobulárnej ţily (lobulus venae 

interlobularis) 

C) primárny acinus 

1) centrálna ţila (vena centralis) 

2) cirkumlobulárne vetvy interlobulárnych ţíl 

a tepien 

3) periportálny=portobiliárny priestor (area 

periportalis) – obsahuje interlobulárny ţlčovod 

a interolobulárnu ţilu a tepnu (vena 

interlobularis et arteria interlobularis) 
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Slinná žľaza cicavca – podsánková žľaza (glandula submandibularis) 

krabica č. 13: 23 ks (1-23B) 

Zloţená tubuloalveolárna ţľaza so seróznymi alveolami zloţenými z pyramídovitých buniek (menšie tmavé) 

a mucinóznymi tubulmi (v podobe prierezov) s bunkami prevaţne cylindrického tvaru (veľké svetlé bunky). 

 

Priečny rez tenkým črevom cicavca v oblasti dvanástnika 

krabica č. 13: 14 ks (37-50B) 

Stena tenkého čreva je zloţená zo 4 vrstiev (od lumenu centrifugálne): 1) črevná sliznica (tunica mucosa) 

s klkmi, je tvorená a) cylindrickým epitelom, b) riedkym kolagénnym väzivom a c) riedkou slizničnou 

svalovinou; 2) podslizničné väzivo (tunica submucosa) tvorená riedkym kolagénnym väzivom; 3) črevnou 

svalovinou (tunica muscularis) v dvoch vrstvách – cirkulárnej (stratum circulare) a longitudinálnej (stratum 

longitudinale) a na povrchu 4) seróznou blanou (tunica serosa) – pozorujte všetky vrstvy! 

 

Pankreas (podžalúdková žľaza) cicavca 

krabica č. 14: 12 ks (1-12A) 

Zloţená ţľaza s exokrinnou časťou – tá je tvorená drobnými seróznymi acinami – malé lalôčiky tvoriace 

väčšinu hmoty pankreasu a endokrinnou časťou – tá je tvorená Langerhansovymi ostrovčekmi – svetlejšie 

sfarbené ostrovčeky nerovnomerne roztrúsené v seróznej exokrinnej hmote. 

 

Vzdušnice (trachey=tracheálna sústava) hmyzu 

krabica č. 14: vzdušnicové žiabre podenky (1-4B) 

 vzdušnice so stigmami (8-14B) 

 vypreparované vzdušnice (18-23B) 

Na trojici rôznych preparátov vzdušníc sledujte ich stavbu a štruktúru. Vzdušnicové ţiabre sú modifikáciou 

vzdušníc. Čo je to tenídium? Je ho na preparátoch vidieť? Čo je to stigma a kde sa stigmy nachádzajú? 

 

Pľúca cicavca 

krabica č. 14: 14 ks (37-50B) 

Na preparáte sledujte prierezy pľúcnymi alveolami a nepravidelne roztrúsenými prierezmi bronchiol 

(priedušničiek). 

 

Tepna a žila 

krabica č. 15: 1 ks (1A) 

Na preparáte porovnajte stavbu steny tepny a ţily. Ako sa odlišujú? 

 

Lymfatická uzlina 

krabica č. 15: 10 ks (41-50A) 

Lymfatická uzlina je obalená v hustom väzivovom puzdre, ktoré vybieha dovnútra a tvorí septá – trabekuly. 

Lymfoidné tkanivo je husté granulárne v podobe lymfoidných folikulov so svetlým zárodočným centrom, po 

okrajoch je tvorené retikulárnym väzivom. V uzline je mnoţstvo lymfocytov v rôznych štádiách zrenia. 

 

Slezina cicavca 

krabica č. 15: 14 ks (1-14B) 

Slezina je pokrytá hustým väzivovým puzdrom, ktoré vytvára trámcovité výbeţky dovnútra – trabekuly. 

Tkanivo sleziny je tvorené bielou a červenou pulpou. Biela pulpa vytvára drobné oválne alebo okrúhle okrsky 

belavého tkaniva, ktoré je roztrúsené v červenej pulpe. V bielej pulpe sa nachádzajú lymfatické uzlíky 

(Malpigické telieska). 

 

Oblička cicavca 

krabica č. 1 

preparáty: 17 ks (1-17A HE) 

Na preparáte sledujte kôru aj dreň obličky a porovnajte ich stavbu – v ktorej časti sú sústredené Malpigiho 

telieska? 
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Cvičenie č. 9 – organológia; nervová a zmyslová sústava 

 

Miecha cicavca 

krabica č. 16: 16 ks (1-16A) 

Sledujte usporiadanie sivej a bielej hmoty miechy – sivá hmota je vo vnútri a na priečnom priereze tvorí 

motýlovitú kresbu – zaoblené a krátke dorzálne rohy a dlhšie a špicatejšie ventrálne rohy, v strede 

miechový kanál. 

 

Šedá kôra mozgu cicavca 

krabica č. 16: 20 ks (31-50A) 

Sledujte vrstvy šedej kôry mozgu cicavca (od povrchu dovnútra mozgu): 1) arachnoidea, 2) lamina 

zonalis, 3) lamina granularis externa, 4) lamina pyramidalis externa, 5) lamina granularis interna, 6) 

lamina pyramidalis interna, 7) lamina multiformis. 

 

Mozoček cicavca 

krabica č. 16: 17 ks (1-17B) 
Sledujte vrstvy mozočka: kôra - cortex (šedá hmota): 1) stratum moleculare obsahuje nemyelenizované 

nervové vlákna, 2) stratum gangliosum je tvorená Purkyňovymi bunkami – dendrit smeruje do 

molekulárnej vrstvy, neurit do granulárnej, 3) stratum granulosum je vnútornú zrnitá vrstva kôry 

mozočka, 4) dreň (biela hmota) je tvorená gliovými bunkami a myelinizovanými neuritmi. 

 

Ocelli včely 

krabica č. 16: 2 ks (20A + voľne položený – prihrubý na drážky) 

Kutikulárna časť ocellu – jednoduchého oka včely. Na ţivočíchovi sú zaţiva pod kutikulou zmyslové 

bunky. 

 

Rohovka facetového oka včely 

krabica č. 16: 8 ks (32-39B) 

Kutikula z facetového oka z kutikuly – sledujte tvar a usporiadanie jednotlivých faciet oka. 

 

Zmyslové orgány na tykadle chrústa 

krabica č. 16: 3 ks (43-45B) 

Dva typy zmyslových orgánov – chuťové póry a taktilné séty sú napojené na zmyslovú bunku pod 

kutikulou. 

 

Tympanálny orgán koníka 

krabica č. 16: 3 ks (48-50B) 

Lokalizovaný na stehne, viditeľné tympanum – oddeľuje sluchové senzily (skolopídie) od vonkajšieho 

prostredia a prenáša na ne chvenie vzduchu. 

 

Facetové (apozičné) oko hmyzu 

krabica č. 17: 7 ks (1-7A) 

Sledujte stavbu jednotlivých omatídií: rohovka (cornea), kuţeľ (conus), pigmentové bunky, zrakové 

bunky s dlhým rabdómom. 

 

Rohovka a dúhovka komorového oka cicavca 

krabica č. 17: 7 ks (44-50A) 

Sledujte histologickú stavbu rohovky (cornea) a dúhovky (iris). 

 

Vater-Pacciniho a Herbstove a Grandyho telieska 

krabica č. 17: VP – 6 ks (1-6B), HG – 4 ks (9-12B) 
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Mechanoreceptory uloţené v zamši, pozostávajú zo zmyslovej bunky obalenej kruhovito aţ elipsovito 

usporiadanými epiteliálnymi lamelami. Vater-Paciniho sú zo zamše v okolí femorálnych ciev cicavca 

a Herbstove a Grandyho sú zo zamše zobáka vtáka. 

 

Vnútorné ucho cicavca 

krabica č. 17: 14 ks (37-50B) 

Sledujte slimák (cochlea) vnútorného ucha cicavca na priečnom priereze: 

 

 
 

1. scala vestibuli 

2. membrana vestibularis (Reissneri) 

3. ductus cochlearis 

7. Cortiho orgán 

8. membrana basilaris 

9. scala tympani 

10. ganglium VIII. nervu 

11. kostený labyrint 

nad Cortiho orgánom neoznačená membrana tectoria 
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Cvičenie č. 10 – organológia; endokrinná a pohlavná sústava 

 

Týmus cicavca 

krabica č. 18: 14 ks (1-14A) 

Týmus je laločnatý orgán obalený väzivovým puzdrom, ktoré vybieha smerom dnu a vytvára väzivové 

septá. Kaţdý lalok je tvorený tmavšou kôrou a svetlejšou dreňou, obe sú bohaté na lymfocyty. V dreni sa 

nachádzajú tzv. Hassalove telieska zloţené z epitelových buniek, ktoré postupne degenerujú. 

 

Hypofýza cicavca 

krabica č. 18: 5 ks (46-50A) 

Hypofýza je obalená väzivovým obalom a zloţená z dvoch lalokov: predného – adenohypofýzy, ktorá je 

ektodermálneho pôvodu (vychlípenina epitelu ústnej dutiny) a zadného neurohypofýzy, ktorá vznikla ako 

vychlípenina medzimozgu. Neurohypofýza je spojená s medzimozgom prostredníctvom stopky – 

infundibula. Medzi adeno- a neurohypofýzou leţí tenká vrstva pars intermedia, označovaná tieţ ako 

stredný lalok (je ale súčasťou adenogypofýzy). 

 

Štítna žľaza cicavca 

krabica č. 18: 20 ks (1-20B) 

Štítna ţľaza je laločnatý orgán obalený väzivovým puzdrom vybiehajúcim dnu a vytvárajúcim septá. Tie 

oddeľujú jednotlivé lalôčiky ţľazy, ktoré sú zloţené z vačkov – folikulov vyplnených koloidom. 

 

Nadoblička cicavca 

krabica č. 18: 13 ks (38-50B) 

Väčšina preparátov je tvorená obličkou aj nadobličkou, nadoblička je malý útvar leţiaci dorzálne nad 

obličkou. Zloţená je z kôry a drene; kôra má trámcovitú štruktúru; medzi trámcami sa nachádzajú krvné 

sínusy. Dreň je tvorená retikulárnym väzivom obsahujúcim ţľazové bunky. Nadoblička je obalená 

väzivovým puzdrom vybiehajúcim do kôry a vytvárajúcim septá. 

 

Semenník cicavca 

krabica č. 19: 17 ks (1-17A) 

N preparáte sú viditeľné prierezy semenotvornými kanálikmi, ktoré sú obalené tenkým väzivovým 

obalom a medzi nimi leţia vmedzerené Leydigove bunky. V semenotvornom kanáliku je moţné 

pozorovať rôzne štádiá zrejúcich spermií – od povrchu smerom dovnútra: veľké guľaté spermiogónie, 

ešte väčšie guľaté spermiocyty (I. rádu), menšie guľovité prespermatídy (spermiocyty II. rádu), drobné 

mierne oválne spermatídy (môţu byť s bičíkom, ale sú nepohyblivé) a v lumene kanálika aj nepočetné 

zrelé spermie. Na preparáte sa nachádza tieţ prierez nadsemenníkom, ktorý je tvorený stočeným 

kanálikom vystlaným cylindrickým epitelom a medzi kanálikmi sa nachádza riedke väzivo. 

 

Spermie cicavca 

krabica č. 19: 5 ks (19-23A) 

Spermie majú tri časti: 1) hlavičku s jadrom, 2) stredový oddiel s mnoţstvom mitochondrií a 3) bičík. 

 

Prostata cicavca 

krabica č. 19: 6 ks (45-50A) 

Prostata je tubuloalveolárna ţľaza obalená väzivovým puzdrom. V alveolách sú pozorovateľné okrúhle 

častice – konkrementy, ktoré vznikajú kondenzáciou prostatickej hmoty a vo vyššom veku môţu aj 

kalcifikovať. 

 

Penis cicavca 

krabica č. 19: 4 ks (1-4B) 

Priečny prierez penisom. Vo vnútri sú pozorovateľné dve mohutné kavernózne telesá (corpora cavernosa 

penis, sing. corpus cavernosum penis) tvorené erektilným väzivom; v ich strede sa nachádza cieva arteria 

profunda penis – tepna privádzajúca krv. Kavernózne telesá obaľuje tenký väzivový obal – tunica 
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albuginea. Na ventrálnej strane prechádza penisom močová rúra (uretra). Dorzálne sa nachádzajú ďalšie 

cievy (vena dorsalis profunda a vena dorsalis superficialis). 

 

Vaječník cicavca 

krabica č. 19: 20 ks (31-50B) 

Vaječník je tvorený kôrou (zona corticalis) z riedkeho väziva a nachádzajú sa v nej folikuly v rôznom 

štádiu zrenia: 1) tesne pri povrchu malé guľovité primárne folikuly, 2) hlbšie sú sekundárne folikuly 

s výrazne zväčšeným vajíčkom obklopeným svetlolomnou líniou (zona pellucida) a vrstevnatým epitelom 

a 3) terciárne (Graafove) folikuly, ktoré majú vytvorenú dutinu vyplnenú folikulárnym likvorom. 

V niektorých terciárnych folikuloch je viditeľné aj vajíčko (oocyt) lokalizované excentricky. Dreň 

vaječníka (zona vasculosa) je zloţená z hustého kolagénneho väziva s mnoţstvom ciev a nervov. 


