
Pohlavná sústava



Funkcie

• Zabezpečuje reprodukciu organizmu

• Zachovanie druhu

• Tvorba pohlavných buniek v gonádach

• Zloženie:

– Pohlavné žľazy (gonády)

– Pohlavné vývody

– Prídatné žľazy pohlavnej sústavy

– Páriace alebo kopulačné orgány (zabezpečujú 
osemenie a oplodnenie, ktoré u živočíchov nemusia 
prebiehať v rovnakom čase)



Gonády

• Zárodočný epitel  gonocyty  gaméty

• U stavovcov vždy mezodermálneho pôvodu.

• Sú v dutine gonocoelu, ktorý je zvyškom 
coelomu.
– Semenníky (testes) 

– Vaječníky (ovaria)

– Obojpohlavná žľaza (ovotestes)

• Gonochorizmus (živočíchy sú oddeleného 
pohlavia)

• Hermafroditizmus (živočíchy sú obojpohlavné)
– Simultánny (samčie i samiččie gaméty dozrievajú 

naraz – napr. u črevných parazitov)

– Sukcedánny (zabezpečenie proti samooplodneniu)
• Proterandrický (ako prvé dozrievajú samčie gaméty)

• Proterogyneický (ako prvé dozrievajú samiččie gaméty)



Gonády hubiek, mechúrnikov a ploskavcov

• Pohlavné bunky hubiek vznikajú z archeocytov. Z 
jedného archeocytu vzniká buď 1 vajíčko alebo väčší 
počet spermií. Okolo vajíčok sa vyskytujú vyživovacie 
bunky, ktoré môžu byť vajíčkom fagocytované. Medzi 
hubkami sa vyskytujú hermafrodity aj gonochoristy.
Spermie sa dostávajú z tráviacej dutiny jednej hubky 
do paragastrálnej dutiny hubky druhej, prevŕtavajú sa 
do mezogleovej vrstvy a oplodňujú zrelé vajíčka. 
Oplodnené vajíčka sa brázdia a materskú hubku 
opúšťajú larvy.

• U mechúrnikov sa pohlavné bunky vyskytujú v 
primitívnych gonádach v mezogei (napr. u medúz na 
spodnej strane klobúka, pod radiálnymi chodbami 
gastrovaskulárnej sústavy a na manubriu). Zrelé 
gaméty opúšťajú materské telo a aktívne sa dostávajú 
do druhého jedinca.



Gonády ploskavcov (Plathelmintes)

• U ploskavcov nachádzame gonády, ktoré sa podobajú na 
jednoduché gonády mechúrnikov až po zložité hermafroditické 
gonády. U ploskulice Xenoturbella borki sa spermie i vajíčka 
diferencujú v parenchýme v ľubovoľnom mieste tela. Zrelé spemie 
sa dostávajú aktívnym pohybom do tráviacej sústavy a ústami sú 
prilepované na povrch inej ploskulice. Nastáva ich migrácia do 
telesného parenchýmu, kde oplodňujú zrelé vajíčka.

• U mnohých  ploskulíc sú diferencované zložité hermafroditické 
gonády., vrátane prídavných žliaz a páriacich orgánov. U druhu 
Dendrocoelum lacteum sa pohlavné bunky vyvíjajú v párovitom 
vaječníku (ovarium) a väčšom počte semenníkov (testes). Dva 
vajcovody (oviducti) a semenovody (spermiducti ) sú spojené s 
dutinou atrium, ktorá sa navonok otvára jediným pohlavným 
otvorom. Vyvinutý je samčí kopulačný orgán penis v podobe 
svalnatého kuželovitého útvaru, vychlípiteľného do atria. Spermie 
prichádzajúce do atria sa najprv hromadia v semennom vačku 
(vesicula seminalis), odtiaľ odchádzajú semenometom (ductus 
ejaculatorius) cez penis do atria druhej ploskulice. Dostávajú sa do 
časti druhého jedinca, ktorá sa nazýva kopulačná burza (bursa 
copulatrix).



Gonády ploskavcov
• Zrelé vajíčka postupujú vajcovodmi (oviducti) do pošvy (vagina), 

ktorá sa otvára vedľa púzdra penisu do atria.  Do každého 
vajcovodu vyúsťuje jedna žĺtková žľaza a neďaleko pošvy sa        
z vajcovodu vychlipuje semenné schránka (receptaculum seminis), 
ktorá slúži ako zásobáreň spermií. Žĺtkové trsy produkujú žĺtkové 
bunky, ktoré sa spolu vajíčkami dostávajú do atria, kde sú vajíčka 
oplodňované zo semenných schránok, obaľujú sa skupinami 
žĺtkových buniek a na povrchu vzniká skleroproteínová hmota, 
ktorá tuhne a vytvára vaječný kokón. Kokóny opúšťajú atrium a 
stopkami sa prichytávajú na rôzne predmety vo vode. 
Embryonálny vývin prebieha v kokónoch vo voľnom prostredí. 
Liahnu sa mladé ploskulice podobné dospelým jedincom, alebo u 
morských  mnohočrevoviek (Polycladida) sa z vajíčka liahne 
obrvená Müllerova larva.

• S hermafroditizmom a podobnou pohlavnou sústavou sa 
stretávame u motolíc a všetkých pásomníc. U týchto skupín sú 
mohutne vyvinuté žĺtkové trsy, škrupinotvorné žľazy a maternica.
U pásomníc je hermafroditická  pohlavná sústava vytvorená v 
každom článku. Dochádza k páreniu medzi jednotlivými článkami.    





Gonády páskovkov (Nemertini) a 

okrúhlovcov (Nemathelminthes)
• Nemertini sú gonochoristy. Gonády sú vyvinuté v podobe 

homodynamicky sa opakujúcich váčkov po oboch stranách tela  v 
parenchýme medzi postrannými  laločnatými vychlípeninami 
čreva. Každý z takýchto vačkov má osobitný vývod. Kopulačné 
orgány chýbajú. Osemenenie sa deje buď vo vode, alebo aktívnym 
prenikaním spermií do vaječníkov.

• Okrúhlovce sú oddeleného pohlavia. Pohlavný dimorfizmus sa 
prejavuje v tvare zadného konca tela, u samčekov je kaudálna 
časť zaoblená a špirálovite zahnutá, u samičiek ostro zahrotená. 
Často samčeky sú menšie ako samičky. Samiččie pohlavné orgány 
hlístov sú dve trubice, ktoré uprostred tela vyúsťujú do spoločnej 
vaginy a táto pohlavným otvorom von. Vajíčka sa vyvíjajú vo 
vrcholových oddieloch trubíc. V období dozrievania zostupujú 
bližšie k vývodom do oddielu označovaného ako maternica 
(uterus). Jedná sa o tzv. telogénnu pohlavnú sústavu. Zriedkavejšie 
sa vyskytuje tzv. hologénna pohlavná sústava, tvorená jedinou 
kľučkovitou trubicou, ktorej bočné steny slúžia ako vaječník a 
vnútorná dutina ako vajcovod a maternica.

• Gonády samcov sú pôvodne dvojvetvovou trubicou, ktorá má 
najčastejšie tvar kľučkovito vinutého vlákna, ktoré na konci 
prechádza v svalnatý semenovod (spermiduct) a tento v kloakálny 
oddiel konečníka. V kloake  sú umiestnené kopulačné orgány v 
podobe dvoch šabľovito ohnutých bodcov (spiculy).



Gonády obrúčkavcov (Annelida) –

mnohoštetinavce (Polychaeta)
• Mnohoštetinavce (Polychaeta) sú oddeleného pohlavia, bez 

výrazného pohlavného dimorfizmu. Pohlavné žľazy sa vyskytujú 

takmer vo všetkých článkoch tela (s výnimkou hlavových a 

koncových), alebo v určitých tzv. pohlavných článkoch,  a to v 

určitej ročnej dobe premenou epitelu stien coelomových vačkov. 

Bunky v blízkosti metanefrídií sa začínajú deliť a tvoriť v stene 

coelomu gonádu. Pohlavné bunky padajú do dutiny coelomového 

vačku. Niektoré Polychaeta nemajú pohlavné vývody, preto ich 

gaméty sa dostávajú  z tela po pretrhnutí telesnej steny. U čeľade 

Capitellidae slúžia k odvádzaniu pohlavných buniek  zvláštne 

lieviky s krátkymi vývodmi na povrch tela. U väčšiny 

mnohoštetinavcov lieviky splývajú s nefrostomami  metanefrídií. 

Metanefrídie slúžia aj ako gonodukty aj ako vylučovacie orgány. 

Oplodnenie mnohošteninavcov je vonkajšie. 



Gonády obrúčkavcov (Annelida) –

Oligochaeta a Hirudinea
• Máloštetinavce a pijavice sú hermafrodity.  Pohlavná sústava je 

komplikovanejšia. Gonády sa vyvíjajú len v niektorých článkoch, 
vytvárajú  sa semenné schránky (receptacula seminis) a semenné 
vačky (vesiculae seminis) . Semenovody (spermiducti) vyúsťujú 
jediným samčím pohlavným otvorom a vajcovody (oviducti ) 
jediným samiččím pohlavným otvorom. Na niektorých telesných 
článkoch početné kožné žľazy tvoria opasok (clitellum), ktorý 
vylučuje hlien slúžiaci na vytváranie obalov vaječných kokónov.

• Napr. u dáždovky (Lumbricus terrestris) je pohlavná sústava 
sústredená 9.-15. článku tela.

• Semenníky (testes) sú uložené  v 10.-11. článku tela  3 páry 
semenných vačkov (vesiculae seminales) slúžia na dozrievanie 
spermií vývody (vasa efferentia) semenovody (vasa 
defferentia) vyúsťujú na 15. článku tela. 2 páry semenných 
schránok (receptacula seminis) ležia na spodnej časti 10. a 11. 
článku, sú ektodermového pôvodu., vyúsťujú na povrch brušnej 
strany v brázdach medzi článkami.



Gonády obrúčkavcov (Annelida) –

Oligochaeta a Hirudinea

• 1 pár vaječníkov (ovaria) leží  v prednom dissepimente 13. čl., v 

zadnej časti 13. čl. sú vaječné vačky  (1 pár) slúžiace na ukladanie 

vajíčok vajcové lieviky vajcovody (oviducti)vyúsťujú na 14. 

čl. tela. 

• Pijavice majú semenníky (testes)semenovody (spermiducti)

dopredu odvádzajú spermie do nadsemenníka (epididymis), do 

ktorého ústi aj prostata. Vyvinutý je nepárny penis.

• Vaječníky (ovaria) II krátke vajcovody (oviducti)maternica 

(uterus) pošva (vagina) vyústenie na ventrálnej strane tela.

• Súčasťou sú bielkovinové žľazy, ktoré ústia do maternice, tvoria 

obal kokonu. Kokony lepia na vodné rastliny, do vlhkej pôdy na 

breh.





Gonády mäkkýšov (Mollusca)

• Väčšina lastúrnikov (Bivalvia), všetky hlavonožce (Cephalopoda), 
predožiabrovce (Gastropoda, Prosobranchia) sú gonochoristy.

• Väčšina ulitníkov, najmä pľúcnatce (Gastropoda, Pulmonata) sú 
hermafrodity.

• Vývody gonád u predožiabrovcov sú jednoduché, u lastúrnikov gonády 
vyúsťujú do metanefrídií, iné druhy majú osobitný vývod.

• Gonochoristické hlavonožce majú pozoruhodný spôsob osemenenia. V 
semenovodoch samcov je veľká prídavná žľaza, ktorá vylučuje tzv. 
spermatofórové obaly, ktoré slúžia ako púzdra na spermie. Spermatofóry 
sa zhromažďujú v tzv. Needhamovej pošve, ktorá je rozšírenou časťou 
semenovodu Prenos spermatofóru samcov zabezpečuje tzv. hektokotylové 
rameno, v období rozmnožovania má inseminačnú funkciu. Spermatofóry 
sa zhromažďujú v tzv. Needhamovej pošve, odkiaľ sa dostávajú do 
plášťovej dutiny, odkiaľ sú vylovené hektokotylom a zanášané do 
pohlavných orgánov samice. U niektorých druhov sa hektokotylus so 
spermatofórmi odtrhne, pláva v mori, vyhľadá samicu a oplodní ju. 



Hermafroditické gonády pľúcnatcov 

(Gastropoda, Pulmonata)
• Pľúcnaté ulitníky majú obojpohlavnú (hermafroditickú) žľazu (glandula 

hermaphroditica alebo ovotestis)  obojpohlavný vývod (ductus 
hermaphroditicus) pokračuje  spočiatku jediným vývodom 
odvádzajúcim spermie aj vajíčka (spermioviduct) ktorý sa až neskôr 
vetví na oviduct a spermiduct. Prídavnou žľazou je bielkovinová žľaza 
(glandula albuminalis). Semenný vačok (receptaculum seminis) slúži ako 
zásobáreń spermií . Oviduct aj spermiduct ústia do pohlavnej predsiene 
(atrium genitale). Do pohlavnej predsiene vyúsťujú aj prídavné prstovité 
žľazy  (glandulae mucosae), ktoré spolu s bielkovinovou žľazou 
produkujú obaly vajíčka. Vyvinutý je aj kopulačný orgán (penis), ktorý 
chýba slizovcom. V šípovom vaku (bursa telae) sa nachádza aragonitový 
„šíp lásky“  vyvinutý len u slimákov  (Stylommatophora). V bičíku 
(flagellum) sa zlepujú spermie a tvoria spermatofóry. Oplodnenie je 
vnútorné. Pri  párení si jedince vymieňajú spermie, ukladajú ich do 
semenných vačkov (receptacula seminis). Neskôr hermafroditická žľaza 
začne produkovať vajíčka. Spermie sa uvoľńujú zo semenných vačkov 
oplodňujú vajíčka, tieto sú obaľované vaječnými obalmi. Vajíčka kladú 
do zeme alebo lepia na predmety ponorené vo vode, či vodné rastliny.



Pohlavná sústava slimáka záhradného:  (1) oplodňovacia komôrka, (2) bielkovinová žľaza,  

(3) výrastky penisovej rúrky, (4) penis, (5) bičík, (6) vajcovod, (7) šípový vak, (8) semenná, 

schránka, (9) sval (musculus retractor), (10) spermiovoductus, (11) stopka semennej 

schránky, (12) pošva, (13) semenovod, (14) pohlavná predsieň, (15) obojpohlavná žľaza, (16) 

vývod obojpohlavnej žľazy, (17) prstovité prídavné žľazy



Gonády článkonožcov (Arthropoda) –

pavúkovce (Arachnoidea)

• Pavúkovce sú vždy gonochoristy.  Ich pohlavné orgány 

sú podobné ako u kôrovcov (pozri nižšie). U pavúkov 

(Araneae) sa stretávame  s pozoruhodným spôsobom 

párenia. Inseminačným orgánom je pozmenený 

posledný článok pedipalp samcov. Vnútri má veľkú 

ampulku, dutina ktorej vyúsťuje navonok. Samček 

pred kopuláciou naplňuje ampulku spermiami zo 

svojich pohlavných orgánov a prenáša ich do semennej 

schránky (spermatheky) samičky. Dravé samice 

obvykle po párení drobnejších samčekov zožerú.



Gonády článkonožcov (Arthropoda) –

kôrovcov (Branchiata)
• Väčšina druhov je oddeleného pohlavia. Hermafroditmi sú len 

fúzonôžky (Cirripedia), ktoré žijú prisadnuto a niektoré 
parazitické kôrovce. Gonochoristy sa vyznačujú výrazným 
pohlavným dimorfizmom. Niektoré končatiny sa menia v pomocné 
orgány, ktoré slúžia na pridržanie samičky pri kopulácii (napr. 
tykadlá veslonôžok -Copepoda). Končatiny v blízkosti pohlavných 
otvorov samcov sa menia v kopulačné orgány zabezpečujúce 
prenos spermií.

• U primitívnych skupín sú gonády sú vyvinuté párovito, navonok 
ústia samostatnými vývodmi. Dosť často párovité gonády splývajú, 
zachovávajú sa párovité gonoducty. Vajcovody (oviducti) sú 
krátke, majú žľaznatú stenu, ktorá vylučuje okolo vajíčok pevný 
obal. V blízkosti pohlavných otvorov vyúsťujú do oviductov 
semenné schránky (spermathéky). Slúžia na zhromažďovanie 
spermií  v období párenia, ktoré oplodňujú postupne dozrievajúce 
vajíčka.

• Semenovody (spermiducti) majú pred vyústením semenné vačky 
(receptacula seminis) vylučujúce hlien, ktorým zlepujú 
semenníkmi produkované spermie v spermatofóry. Kopulačnými 
orgánmi samček pri párení prenáša spermatofóry do semenných 
schránok samíc.  



Samčie gonády u raka



Gonády vzdušnicovcov – mnohonôžky 

(Diplopoda) a stonôžky (Chilopoda)

• Sú gonochoristy.

• Gonády mnohonôžok (Diplopoda) vyúsťujú v 

prednej časti tela párovitým otvorom medzi 2. 

a 3. párom nôh. Jedná sa o tzv. skupiny 

Progoneata , ktorá je na rozdiel od stonôžok a 

hmyzu vývojove staršia a primitívnejšia.

• Gonády stonôžok a hmyzu vyúsťujú na konci 

tela. Jedná sa o tzv. skupinu Opistogoneata,

ktorá je vývojove vyspelejšia.



Pohlavná sústava u hmyzu ♂ ♂
• Semenníky (testes) II

• Semenovody (vasa deferentia) II

• Semenomet (ductus ejaculatorius) I

• Penis (uložený v 9.-10. článku bruška) v 
samčej pohlavnej komore (camera genitalis 
maris)

– Časti : 

• falobáza (phallobasis)

• edeagus (oedeagus)

• koncová časť endophallus otvor gonoporus

• Rozšírený semenovod tvorí semenný vačok 
(vesicula seminalis), ktorý slúži ako zásobáreň 
spermií.

• Prídavné žľazy (glandulae accessoriae)



Umiestnenie jednotlivých častí pohlavnej sústavy 

samčekov hmyzu v brušku – popisy pozri podrobnejšie na 

na ďalšom obrázku : (1) semenník,  ( 5) semenovod, (4) 

semenomet, (3) prídavná žľaza, (6) penis

1
5 4

3
6





(A) Koncová časť samčej pohlavnej sústavy ,

(B) Spermatofór  s otvorom pre výstup spermií               

u Ephestia kuehniella (Lepidoptera)

1 semenomet, 2 svaly slúžiace na vychlípenie aedeagu 

z bruška, 3 aedeagus, 4 otvor v spermatofóre
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Pohlavná sústava u hmyzu ♀ ♀

• Vaječníky (ovaria) zložené z ovariol.

• Stavba ovarioly:

• Filum terminale

• Pedicellus

• Germárium    

• Vitelárium



• Germárium (horná časť):
– Folikulárne bunky (cystocyty)

– Vyživovacie bunky (trofocyty)

– Prapohlavné bunky  vznik oogónií

• Vitelárium (dolná časť)
– Najväčšia časť

– Obsahuje vajíčkové komory s jedným oocytom

• Podľa správania sa prapohlavných buniek v 

germáriu rozoznávame ovarioly:

– Panoistické:
z prapohlavných buniek vznikajú len oogóniá z nich oocyty I. 

rádu.  Sú zastúpené u podeniek (Ephemeroptera), vážok 

(Odonata), pošvatiek (Plecoptera), švábov (Blattodea), strapiek 

(Thysanoptera). 



– Meroistické ovarioly obsahujú oocyty a 

trofocyty. Rozoznávame dva typy:

• (a) polytrofný - trofocyty sú vmedzerené medzi 

vajíčkové komory. Vyskytuje sa u 

rovnokrídlovcov (Orthoptera), blanokrídlovcov 

(Hymenoptera), potočníkov (Trichoptera), 

motýľov (Lepidoptera), dvojkrídlovcov (Diptera)

• (b) telotrofný - trofocyty zostávajú v germáriu a 

oocyty vo vajíčkových komorách zostávajú s nimi 

spojené pomocou trubičkovitých výbežkov . 

Vyskytuje sa napr. u chrobákov (Coleoptera).





• Vajcovody (oviducti laterales) II

• Spoločný vajcovod (oviductus communis) I

• Semenná schránka (spermatheca)  I - slúži na 

uskladnenie spermií (medzi osemenením a oplodnením 

môže byť aj dlhší časový úsek, napr. včelia kráľovná si 

v spermathece uchováva spermie, ktoré získala od 4-6 

trúdov počas svadobného letu po celý svoj viacročný 

život) 

• Prídavné žľazy (glandulae accessoriae)

• Pohlavná komora (camera genitalis)

• Pošva (vagina)

• Pohlavný otvor (gonoporus) 



Umiestnenie jednotlivých častí pohlavnej sústavy 

v brušku samičky hmyzu – detaily sú uvedené na ďalšom 

obrázku





Semenná schránka (spermatheca) u hmyzu



Gonády ostnatokožcov 

(Echinodermata) a polochordátov 

(Hemichordata)
• Prevládajú gonochoristy. Výnimkou sú 

niektoré holotúrie (Holothurioidea), ktoré 
môžu byť hermafrodity.

• Majú vyvinutý rozličný počet gonád, ktoré 
samostatne vyúsťujú na povrch tela.

• Oplodnenie je vonkajšie, mimotelové, v 
morskej vode.

• Výnimkou sú hadovice (Ophiuroidea), kde je 
oplodnenie vnútorné.



Samiččie 

gonády 

u holotúrie



Gonády plášťovcov (Urochordata)

• Plášťovce sú hermafrodity.

• Ich gonády sú veľmi jednoduchej stavby. 

• U vršoviek (Appendicularia, Copelata) 
vyúsťuje každá gonáda samostatne von z tela.

• U ascídií (Ascidiacea) a salp (Thaliacea) ústí 
nepárny vaječník (ovarium) a nepárne alebo 
párové semenníky (testes) do kloakálneho 
priestoru.

• Oplodnenie je väčšinou vonkajšie, iba u 
niektorých  sa oplodnené vajíčka vyvíjajú v 
peribranchiálnom vaku alebo v kloake.



Gonády kopijovcov (Cephalochordata, 

Acrania)

• Sú gonochoristy.

• Majú vyvinutých až 25 párov samčích alebo 
samičích gonád na ventrálnej strane  tela.

• Gonády sú bez vývodov.

• Po nahromadení pohlavných buniek praská 
telesná stena a pohlavné bunky sa uvoľňujú do 
peribranchiálnej dutiny.

• Z tela sa dostávajú von atrioporom.

• Oplodnenie je vonkajšie.



Gonády stavovcov (Vertebrata)

• Stavovce sú väčšinou gonochoristy.

• Hermafroditizmus sa vyskytuje u niektorých sliznatiek 
a veľmi vzácne u rýb a žiab.

• Niekedy sa  stretávame so zvyškom gonád opačného 
pohlavia, ktoré môže po vyradení funkčnej gonády 
začať normálne fungovať.

• Napr. u sliepok zakrpatelá pravostranná gonáda môže 
po kastrácii Ľ vaječníka prevziať funkciu normálneho 
semenníka.

• U Tetrapoda s výnimkou väčšiny cicavcov vyúsťujú 
pohlavné orgány do kloaky. U placentálnych cicavcov 
hrádza oddeľuje urogenitálny sinus od konečníka. ..



Stavovce (Vertebrata) – samčie gonády
• Embryonálne spojenie gonád s mezonefrosom sa 

zachováva aj tam, kde je vyvinutá pravá oblička 
(metanefros).  Ako gonodukt slúžia u samcov vždy 
Wolffove chodby. (Výnimku tvoria iba ryby, kde sa 
semenovod zakladá ako nová chodba). 

• Semenníky (testes)  II– vnútri sú semenotvorné 
kanáliky (rúročky) (tubuli seminiferi), ktoré sú 
oddelené väzivovými priehradkami.

• Semenovody (spermiducti) II – uskladňovanie spermií

• U kruhoústnic (Cyclostomata) je samostatný pohlavný 
otvor (porus genitalis), podobne aj u rýb

• Obojživelníky (Amphibia) – testes majú predĺžený tvar, 
sú uložené pri chrbtici.

• Plazy (Reptilia) : semenníky (testes) II nadsemenníky 
(epidydimis) II semenovody (vasa deferentia) II
vyústenie do močovodu v blízkosti kloaky. ♂ ♂ hadov 
majú hemipennis II (vreckovité útvary) blízko 
vyústenia kloaky (prenos spermií).



Stavovce (Vertebrata) – samčie gonády

• Vtáky (Aves) – testes sú asymetrické Ľ semenník je 
väčší ako Psemenovody (spermiducti) do urodea 
kloaky  pred vyústením sa rozširujú do semenných 
vačkov (vesiculae seminales). Kopulačný orgán (penis)
sa vyskytuje iba u pštrosov.

• Párenie vtákov prebieha priložením kloaky ♂ a ♀.

• Cicavce (Mammalia)

• Hlodavce, netopiere, hmyzožravcesemenníky (testes)
v brušnej dutine, len v období rozmnožovania nastáva 
pokles do mieška (scrotum).

• Mäsožravce, párnokopytníky, nepárnokopytníky, 
primáty  trvalý pokles. 



Asymetria semenníkov u vtákov 

(kohút)



Pohlavná sústava vtákov



Stavovce (Vertebrata) – samčie gonády

• Cicavce (Mammalia):

• semenníky (testes ) semenovody (ductus deferens)

semenné vačky (vesiculae seminales) glandulae 

vesiculorum (žľazy)uloženie a výživa spermií 

sinus urogenitalispenis. Niektoré plazy, vtáky a 

všetky cicavce majú v stenách penisu hubovité telesá

(corpora cavernosa), ktorých prekrvením nastáva pri 

párení erekcia penisu. U mnohých cicavcov je spevnený 

kostičkou (os penis). Do penisu ústi aj močová rúra, 

takže jeho kanál možno označiť ako močopohlavný.   

• Súčasťou je predstojná žľaza (prostata) a predkožkové 

žľazy (glandulae preputiales).



Semenník (testis) so semenotvornými kanálikmi 

(schéma)

Histologický rez nadsemenníkom (epididymis)



Stavovce (Vertebrata) – samičie  gonády

• Vaječníky (ovaria) – majú rozličný tvar.

• Vtáky (Aves) – hroznovitý tvar, P vaječník zakrpatený, 
Ľ vaječník funkčný.

• Skladá sa zo 4 častí:

• (1) lievik (ostium tubae)

• (2) horná časť (magnum)obaľovanie vaječným 
bielkom

• (3) zúžená časť (istmus) produkuje  papierovú blanu

• (4) maternica (uterus) riedky  bielok, žliazky sliznice 
produkujú vápenatú škrupinu.

• (5) pošva (vagina) produkuje hlien  uľahčuje 
znesenie vajíčka.





• Cicavce (Mammalia)

• Vaječníky (ovaria) II

• Vajcovody (oviducti) II (Müllerova chodba)

• Maternica (uterus) (dolná časť  Müllerovej chodby)

• U skupiny živorodých s placentou (Eutheria) poznáme 

4 základné typy:

– (1) dvojitá maternica (uterus duplex) – netopiere, hlodavce, 

chobotnáče   2 vývody do pošvy;

– (2) dvojrohá maternica (uterus bicornis) – hmyzožravce , 

mäsožravce, kopytníky, veľryby;

– (3) dvojdielna maternica (uterus bipartitus) – mäsožravce, 

netopiere, hlodavce, ošípané;

– (4) hruškovitá  maternica (uterus simplex) – primáty.  

Stavovce (Vertebrata) – samičie  gonády



• Pošva (vagina) vznikla splynutím spodných častí 

vajcovodov.  Pošva ústí spolu s močovou rúrou do 

močopohlavného vývodu, na jeho brušnej strane je 

výrastok clitoris, ktorý je homologický s penisom 

samcov. 

• U niektorých cicavcov sa tu nachádza kostička (os 

clitoris). 

• Po bokoch je močopohlavný vývod ohraničený jedným 

alebo dvoma pármi pyskov -malé a veľké pysky (labia  

pubendi), jedná sa o záhyby telovej pokrývky.

Stavovce (Vertebrata) – samičie  gonády







Urogenitálna sústava u cicavcov





Párové maternice  ústia do sinus vaginalis (vačkovce)



Ďalšie typy materníc u placentálnych cicavcov: (A) uterus 

duplex , (B) uterus bicornis, (C) uterus simplex



Spermatogenéza stavovcov

• Vývin spermatických buniek. Najlepšie je preskúmaná 
u človeka a niektorých cicavcov.

• Nastáva v stenách semenotvorných kanálikov (tubuli 
seminiferi) semenníkov.

• Steny sú zložené zo spojiva a tzv. Sertoliho vrstvy 
(vyživovacie bunky zárodočného epitelu). Tu sa 
nachádzajú rôzne vývinové štádiá spermií.

• Tesne pod povrchom je rozmnožovacia zóna, v ktorej 
sú primordiálne gonocyty a diferencujú sa na tzv. 
spermatogónie (diploidné). Tieto sa v rozmnožovacej 
zóne mitoticky delia.

• Najstaršie spermatogónie sa posúvajú do rastovej zóny
(smerom do stredu semenotvorného kanálika). Tu rastú 
a menia sa na spermatocyty I. rádu . Tieto vstupujú do 
1. zrecieho delenia a každý z nich dáva vznik dvom 
spermatocytom II. rádu.



Spermatogenéza stavovcov

• Spermatocyty II. rádu sú opäť bližšie k stredu 
semenotvorných kanálikov. Nachádzajú sa v tzv. zrecej 
zóne. Vstupujú do 2. zrecieho delenia, z každého z nich 
vznikajú 2 spermatidy. Z každého spermatocytu I. rádu
vznikajú na konci meiotického delenia 4 spermatidy.

• Tesne pod vnútorným povrchom semenotvorných 
kanálikov sa diferencujú vlastné spermie. Morfologický 
vývin spermií sa nazýva spermatelióza 
(spermiohistogenéza).

• Zrelé spermie sa uvoľňujú do dutiny semenotvorného 
kanálika a cez nadsemenník sú odvádzané pohlavnými 
vývodmi von. 









Oogenéza
• Vaječník cicavcov na rozdiel od semenníkov je bez 

obalovej vrstvy. Je tvorený spojivovým tkanivom,              
v ktorom sú umiestnené rôzne veľké epiteliálne váčky       
s vyvíjajúcimi sa vajíčkami (tzv. Graafove folikuly).

• Rozvrstvenie vaječníka na zóny s rôznymi štádiami 
vývinu pohlavných buniek, ako je to v stenách 
semenotvorných kanálikov, nie je vyvinuté.

• Na začiatku oogenézy sa z primordiálnych gonocytov
diferencujú tzv. oogónie (diploidné). Sú to drobné bunky s 
veľkými jadrami, ktoré vstupujú do rozmnožovacej fázy, 
v priebehu ktorej sa mitoticky delia.

• U cicavcov táto fáza prebieha v priebehu embryonálneho 
vývinu. Vzniká väčší počet oocytov I. rádu , ktorý sa        v 
priebehu ontogenézy samice už nezväčšuje . Až do 
pohlavnej dospelosti sa oocyty I. rádu morfologicky 
nemenia.



Oogenéza

• V období pohlavného dospievania vstupujú do rastovej 
fázy ich jadro a mnohonásobne zväčšuje a nastáva aj 
cytoplazmatický rast. Veľkosť oocytu I. rádu sa            
v tomto období zväčší až 10 000 násobne.  Na konci 
rastovej fázy vstupujú do 1. zrecieho delenia.

• Z každého oocytu I. rádu vzniká jeden oocyt II. rádu a 
jedna pólová bunka.

• Oocyty II. rádu vstupujú do zrecej fázy, počas ktorej 

prebieha 2. zrecie delenie. 
• Z každého oocytu II. rádu vzniká jedna ootida a 1 

pólová bunka.

• Súčasne sa delí 1. pólová bunka, takže ootida má na 
povrchu 3 malé pólové bunky. Tieto sú postupne 
vstrebávané a vzniká zrelé vajíčko (ovum).








