
Obehová sústava

zabezpečuje neustály transport

telesných tekutín (krvi, lymfy

prípadne hemolymfy) medzi

jednotlivými orgánmi živočíšneho

tela .



Angiológia (náuka o cievach)
• Cievna sústava:

– Otvorená (krv alebo hemolymfa prúdi zo srdca krátkymi 

cievami do telových dutín).

– Uzavretá (krv zo srdca prúdi do systému  krvných a 

lymfatických ciev).

• Typy ciev:
– Tepny (arterie)

– Žily (veny)

– Vlásočnice (kapiláry) –na periférii. Tvoria zložité siete, 
zabezpečujú výmenu látok medzi krvou, tkanivovým mokom a 
tkanivami.

– Arteriovenózne spojky – spojenie medzi tepnami a žilami.

– Krvné splavy (sinusy) – napr. v žľazách s vnútornou sekréciou, 
v pečeni atď. Sú to spojky medzi tepnami a žilami, ale majú 
rozsiahly vnútorný priestor. U živočíchov s otvorenou cievnou 
sústavou sa nachádzajú v priestoroch, ktoré sú pozostatky 
telových dutín.



Vena

Arteria
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1 Intima

2 Media

3 Adventitia
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Histológia žily a tepny



Histologické zloženie žily a tepny

• Intima: endotel + vrstva vláknitého spojiva

• Media: vrstva hladkej svaloviny, u tepien je 

silnejšia (hrubšia) + menšie množstvo 

elastického spojiva

• Adventitia: vnútorná vrstva elastického spojiva 

+ vonkajšie plsťovité väzivo (ojedinelé zväzky 

svaloviny)





Vlásočnica (kapilára)



Arteriovenózna spojka



Fylogenéza tepenného systému chordát

Východiskový stav je u kopijovcov (Cephalochordata). 

Na dorzálnej strane sa nachádza aorta dorsalis, ktorá je 

v prednej časti tela párová. Na brušnej strane je nepárna 

aorta ventralis. Medzi žiabrovými štrbinami sa nachádza 

6 párov arteriae branchiales, ktoré idú do žiabier, kde sa 

krv okysličuje. Okysličená krv ide do 6 párov arteriae

epibranchiales , ktoré vyúsťujú do aorta dorsalis (II)



Základná tendencia:

Postupné redukovanie 

počtu branchiálnych  

tepien, ich premena na 

vnútorné a vonkajšie 

krčnice, oblúky aorty a 

pľúcne žily. 



Ryby

Vyvinuté 4 páry žiabrových 
tepien

(pôvodne 3.-6. žiabrových artérií 
kopijovca, 1. a 2. pár 
redukoval).

1. Vnútorné krčnice (arteria
carotis interna II) 

2. Vonkajšie krčnice (arteria
carotis externa II) 

3. Brušná aorta - aorta ventralis
(začiatok)

4. P a Ľ oblúk aorta descendens

5. Arteria branchialis (II)

6. Arteria epibranchialis (II)

7. Žiabre



Dvojdyšníky 

8. Arteriae pulmonales  (II)  

(zo 6. páru 

epibranchiálnyh tepien)

4a, 4b P a Ľ oblúk aorty 

descendens



Obojživelníky

4a,, 4b – P a Ľ oblúk 

chrbtovej aorty (aorta 

descendens)

8. Pľúcne tepny (arteriae

pulmonales)

9. Krčnicový spoj (ductus

caroticus)



Plazy

4a, 4b P a Ľ oblúk chrbtovej 

aorty (aorta descendens)

8. Pľúcne tepny (arteriae

pulmonales II)

9. Krčnicový spoj (ductus

caroticus II)

10. Tepnový spoj (ductus

arteriosus II = ductus Botalli)

Ductus Botalli má význam pri embryonálnom 

vývine Amniota. Umožňuje odvádzať okysličenú 

krv z pravej komory priamo (mimo pľúcneho 

obehu) do chrbtovej aorty. 



Vtáky

3. Brušná aorta (aorta 

ventralis I)

4a P oblúk aorty I (aorta 

descendens)

8. Pľúcne tepny (arteriae

pulmonales II)

10. Tepnový spoj (ductus

arteriosus I pravý)



Cicavce

3.   Brušná aorta (aorta 

ventralis I)

4b  Ľ oblúk aorta descendens I

8. Pľúcne tepny (arteriae

pulmonales II)

10. Tepnový spoj (ductus

arteriosus )

11. Podkľúčna tepna (arteria

subclavia) II
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Rekapitulácia zmien tepenného systému 

• I. oblúk aorty sa zakladá iba embryonálne. 

• II. oblúk aorty sa zakladá iba embryonálne. 

• III. až VI. oblúk aorty stavovcov dýchajúcich žiabrami (ryby a larvy 

obojživelníkov) plnia funkciu žiabrových tepien. 

• Pri suchozemských stavovcoch sa tretí až šiesty oblúk aorty 

modifikoval v súvislosti s prechodom k pľúcnemu dýchaniu 

nasledovne: 

• III. oblúk aorty tvorí základ pravej a ľavej krčnice (arteria carotis

interna). 

• IV. oblúk aorty pri obojživelníkoch (Amphibia) a plazoch (Reptilia) 

tvorí párový základ chrbtovej aorty (aorta descendens). Pri vtákoch 

(Aves) a cicavcoch (Mammalia) je tento základ nepárový. Pri vtákoch 

je vyvinutý pravý a pri cicavcoch ľavý oblúk aorta descendens. 

Pri niektorých stavovcoch (chvostnaté obojživelníky, plazy) zostáva 

zachované spojenie medzi III. a IV. oblúkom ako krčnicový spoj 

(ductus caroticus). 

• V. oblúk aorty tetrapódnym stavovcom mizne (výnimkou sú iba 



Rekapitulácia zmien tepenného systému 

• V. oblúk aorty tetrapódnym stavovcom mizne (výnimkou sú iba mloky 

– Caudata). 

• VI. oblúk aorty pri dvojdyšníkoch (Dipnoi) a všetkých tetrapódnych

stavovcoch tvorí základ párovej pľúcnej tepny (arteria pulmonalis). 

Spojenie medzi IV. a VI. oblúkom – tepnový spoj - ductus arteriosus

(tiež ductus Botalli) majú Amniota zachované iba dočasne. Má 

význam pri ich embryonálnom vývine. Umožňuje odvádzať okysličenú 

krv z pravej komory priamo (mimo pľúcneho obehu) do chrbtovej 

aorty. 



Vetve chrbtovej aorty

• Zásobovanie trupu a končatín:

• 1) metamérne usporiadané párové parietálne vetve 

(zásobujú chrbtovú svalovinu, medzirebrové svaly a 

kožu);

• 2) nepárová viscerálna vetva zasobujúca orgány 

tráviacej sústavy (| a. coeliaca, | a. mesenterica cranialis

a | a. mesenterica caudalis)

• 3) párové laterálne vetve zasobujúce gonády a obličky  

( || a. renalis, || a. testicularis alebo  || a. ovarica)

• 4) párové tepny pre končatiny :

– Predné (horné) : || arteriae subclaviae (podkľúčne tepny)

– Zadné (dolné) || arteriae ischiadicae a || aa. femorales



Hlavné tepny v tele tetrapodného stavovca



Žily (venae)

• Sledujú tepny.

• U stavovcov poznáme 4 systémy žíl:

• (1) Subintestinálny systém – privádza krv z čreva. 

U dospelých sa rozpadá na vrátnicový systém (vena

portae) I a pečeňové žily (venae hepaticae),

• Pečeňové žily ústia do sinus venosus (žraloky a ryby), u 

ostatných stavovcov do zadnej dutej žily (vena cava

posterior) .

• Odovzdávanie živín z čreva k spracovaniu v pečeni.



Žily (venae)

(2) Systém kardinálnych žíl

dorzálne od čreva, privádza krv z hlavy (venae cardinales
craniales) a trupu (venae cardinales caudales) do 
spoločného párového ductus Cuvierido sinus venosus
obojživelníky - cicavce 

kardinálne žily sú nahradené prednými dutými žilami
(venae cavae craniales) II a zadnou dutou žilou (vena cava
caudalis) I

(3) Malá skupina abdominálnych žíl (venae abdominales) 
privádza krv z ventrálnej strany a zadných končatín do 
ductus Cuvieri (žraloky, dvojdyšníky), alebo cez 
vrátnicový systém pečene (obojživelníky). U Amniota sú 
venae abdominales vyvinuté len embryonálne.

(4) Pľúcne žily (venae pulmonales)

privádzajú  okysličenú krv z pľúc do Ľ komory srdca u 
živočíchov, ktoré dýchajú pľúcami.



Srdce (cor)
Zmohutnením najsilnejšej tepny v tele.

Stena srdca:  

endokard (vnútorná vrstva) – väzivová blana vystielajúca 
predsiene, komory a pokrývajúca  chlopne; 

myokard (stredná vrstva) v oblasti predsiení dvoma, v 
oblasti komôr troma vrstvami svaloviny srdca;

epikard (vonkajšia vrstva) vnútorný  väzivovo-mezotelový 
obal , ktorý v mieste vstupu tepien a žíl prechádza 

do perikardu (vonkajšieho väzivovo-mezotelového obalu).

Stena srdca je vyživovaná vencovými tepnami (arteriae 
coronariae cordis).

Srdce: predsiene (atrium)

komory (ventriculus)

Spolu komunikujú chlopňami. Cievy napojené na srdce sú 
oddelené od dutín srdca chlopňami.

Systola – sťah srdca  vháňa krv do obehu.

Diastola – rozťah srdca  nasávanie krvi z obehu.



Základné typy srdca
(1) Tepenné (arteriálne)

Cievna sústava, kde dýchacie orgány ležia pred srdcom. 
Do srdca sa nasáva krv okysličená – kôrovce, 
klepietkavce, mäkkýše.

(2) Žilové (venózne) leží pred dýchacími orgánmi, nasáva 
odkysličenú krv (kruhoústnice, žraloky, ryby, larvy 
obojživelníkov).

(3) Zmiešané arteriovenózne nasáva súčasne okysličenú 
krv z dýchacích orgánov a odkysličenú krv z tela.

(a) do tela ide len čiastočne nasýtená krv (dospelé 
obojživelníky a plazy);

(b) 4-dielne srdce vtákov a cicavcov je arteriovenózne. 

Žilová časť  srdca : P predsieň, P komora – príjem 
odkysličnej krvi z tela, jej transport do pľúc.

Tepenné časť srdca: Ľ predsieň, Ľ komora – prísun 
okysličenej krvi z pľúc a jej rozvod do tela.



žraloky

ryby

1 Cuvierova žila 

(ductus Cuvieri)

2 žilový splav

3 predsieň

4 komora

5 srdcový násadec 

(conus arteriosus) 

s chlopňami

6 počiatok aorta 

ventralis

7 netepajúci

tepnový násadec 

(bulbus arteriosus)

Srdce u jednotlivých skupín stavovcov

mihule



Srdce u  jednotlivých skupín stavovcov

• Obojživelníky  2 predsiene, 1 komora

• Plazy  2 predsiene, 2 komory s neúplnou prepážkou. 
Krv sa v P a Ľ komore mieša. Do tela prúdi krv 
zmiešaná.

• Len u krokodílov je prepážka medzi P a Ľ komorou 
úplná, ale P a Ľ koreň aorty sú spojené otvorom 
foramen Panizzae.

• Vtáky a cicavce – úplné oddelenie komôr srdca: 2 
predsiene, 2 komory, okysličená a odkysličená krv sa 
nemieša. Diferenciácia obehu na veľký (telový) a malý  
(pľúcny).



Srdce cicavcov



Pľúcny (malý) a telový (veľký) krvný obeh

Pľúcny: PK  pľúcna tepna (arteria 

pulmonalis) pľúcna sieť vlásočníc 

pľúcna žila (vena pulmonalis) do ĽP

Telový: ĽK  aorta  telová sieť 

krvných a lymfatických vlásočníc 

dutá  žila (vena cava)  do PP

Súčasťou je vrátnicový obeh: črevná 

sieť krvných a miazgových kapilár 

vrátnicová žila (vena portae) pečeň 

pečeńová žila (vena hepatica)  do 

dutej žily (vena cava)



Lymfatické orgány

• Samostatná zložka obehovej sústavy stavovcov. 
Chýba u kruhoústnic.

• Skladá sa zo slepo zakončených lymfatických 
kapilár  do lymfatických ciev  často 
vstupujú do lymfatických dutín  spájajú sa v 
lymfatický kmeň (ductus lymphaticus) do 
vena subclavia  spoločne s krvou do vena 
cava anterior  do srdca.

• Lymfatické orgány: lymfatické cievy , 
lymfatické uzliny (nodus lymphaticus), brzlík 
(thymus), mandle (tonsillae), slezina (lien) a 
niektoré okrsky retikulárnych spojív.



Vylučovacia sústava



Podľa spôsobu vylučovania  

odpadového dusíka

• (1) Amonotelné živočíchy: vylučujú amoniak s 
veľkým množstvom vody do vodného 
prostredia (vodné bezstavovce, ryby, larvy 
obojživelníkov, vodné korytnačky.

• (2) Urikotelné živočíchy: vylučujú kyselinu 
močovú s malým množstvom vody (hmyz, 
plazy, vtáky, niektoré suchozemské ulitníky).

• (3) Ureotelné živočíchy: vylučujú močovinu a 
väčším množstvom vody  (kôrovce, väčšina 
mäkkýšov, ostnatokožce, dospelé 
obojživelníky).



Základné typy vylučovacích orgánov

• Protonefrídie

• Metanefrídie a ich modifikácie (antenálne
žľazy, koxálne žľazy, maxilárne žľazy, 
Bojanove žľazy)

• Malpighiho rúrky 

• Obličky stavovcov



Protonefrídie
ploskavce (Plathelminthes), páskovce (Nemertini), 

bruchobrvce (Gastrotricha), trochofóra, veliger

a-močový kanálik,

b-močovod

c – plamienková 

bunka



Solenocyty



Metanefrídie
živočíchy s druhotnou telovou dutinou,

napr. Annelida



Antenálna žľaza u raka

e
A – célomový vačok

B – zelený kanál

C – priezračný kanál

D – biely kanál

E – močový mechúrik

F – vylučovací otvor 

Koxálne žľazy klepietkavcov, maxilárne žľazy u nižších kôrovcov, 

Bojanove žľazy u mäkkýšov otvárajú sa do dutiny perikardu.



Malpighiho trubice
jednoduché tubulárne žľazy. U pavúkovcov majú vzťah k 

mesenteronu (endoderm.pôvod), u hmyzu vzťah k proctodeu

(ektoderm. pôvod). Ich počet: od 4 do 400. Ústia do čreva 

na rozhraní medzi mesenteronom a proctodeom.



Obličky stavovcov

• 5 základných typov 

• Odlišujú sa podľa toho, v ktorej časti tzv. 

obličkovej lišty embrya sa vytvárajú 

obličkové kanáliky (tubuli). Obličková 

lišta je štruktúra v dorzálnej časti 

embrya vznikajúca z mezodermu. 



Holonefros (holonephros)

Je najprimitívnejší typ obličky. Zakladá sa pozdĺž celej 

obličkovej lišty v podobe jedného páru tubulov. Obličkové 

kanáliky (tubuli) na jednej strane komunikujú obrvenou

nálevkou (nephrostom) s célomom a na druhej strane sa po 

oboch stranách tela v predozadnom smere postupne spájajú 

do spoločného vývodu, ktorý sa nazýva Wolffova chodba 

(ductus Wolffi), slúži ako primárny močovod a ústi do 

kloaky. Tento typ obličky sa vyskytuje len v ranom vývine 

niektorých sliznatiek, žralokov a červoňov. 



Predobličky (pronephros) 

Vznikajú z prednej časti obličkovej lišty a fungujú v 

embryonálnych štádiách. Pronephros majú larvy kruhoústych 

a embryá obojživelníkov. Obličky tohto typu majú len 

kruhové ústie, zakladajú sa na každej strane v prednej časti 

tela v podobe mnohých kanálikov, ktoré sa otvárajú do 

célomovej dutiny otvorenými obrvenými lievikmi. Pred 

lievikom je klbko ciev (glomerulus externum), v ktorom sa 

filtruje krv. Do lievikov sa vylučujú odpadové látky, 

odvádzané kanálikmi do spoločného primárneho močovodu 

(ductus Wolffi) a odtiaľ do kloaky. 



Prvoobličky (mesonephros) 

Sú charakteristická tým, že sa obličkové 

kanáliky (tubuli) tvoria v strednej časti 

obličkovej lišty. Fungujú väčšinou len 

embryonálne. Prvoobličky sú tvorené väčším 

počtom kanálikov a klbko sa vtláča do lievika 

(glomerulus internum). Kanáliky ústia do 

primárneho močovodu a močovodom von z 

tela. 



Opistonefros (opistonephros) 

Oblička tohto typu vzniká keď sa ku kanálikom 

mesonephros pripájajú ďalšie kanáliky v zadnej časti 

obličkovej lišty. Typická je pre dospelé mihule, ryby 

a obojživelníky. Obličky tohto typu už nie sú 

článkované, majú väčší počet klbiek (glomerulus) a 

kanálikov. Ich vývodom je primárny močovod. Pri 

mihuliach a kostnatých rybách slúži primárny mo-

čovod len na odvádzanie moču, pri samcoch 

ostatných stavovcoch sa napája na semenníky a 

funguje ako semenomočovod. 



Pravé obličky (metanephros) 
Sú najdokonalejším typom obličiek. Tubuli sa tvoria 

len v zadnej časti obličkovej lišty, odkiaľ je moč 

odvádzaný cez sekundárny močovod (ureter). 

Primárny močovod sa zachováva len pri samcoch, 

kde funguje ako semenovod (vas deferens alebo 

ductus Wolffi). Samiciam zaniká. Nefróny sú v 

metanephros sústredené do malej výkonnej obličky. 

Pravé obličky majú plazy (Reptilia), vtáky (Aves) a 

cicavce (Mammalia). Ich tvar a veľkosť je 

rozmanitý. 



Embryonálny pôvod obličiek 

(podľa KARDONGA 2009) 

obličkové kanáliky (tubuli) 

vznikajú vždy na jednotlivých 

úsekoch obličkovej lišty: 

anteriórnom (pronephros), v 

strednom (mesonephros), poste-

riórnom (metanephros) a 

strednom + posteriórnom

(opistonephros). 



Obličky stavovcov

1 pronefros (predoblička)

2 mesonefros (prvooblička)

3 metanefros (pravá oblička)

a – aorta, b – Wolffova chodba, c 

– Müllerova chodba, d –

glomerulus externus, e –

glomerulus internus, f –

Malpighiho teliesko, g – arteria 

renalis, h – ureter, i - kloaka



Základné tvary obličiek (metanefros) 

u cicavcov

a. bôbovitý – pes, človek

b. laločnatý – turovité

c. rozvetvený - plutvonožce



Morfologická stavba obličky typu metanefros

1. Na povrchu  elastické púzdro 
(capsula fibrosa)

2. Kôrová vrstva (substantia corticalis)

3. Dreňová vrstva  (substantia 
medullaris)

4. Kalich (calix  renalis)

5. Pyramída (pyramida renalis)

6. Obličková tepna (arteria renalis).

7. Močovod  (ureter)

8. Obličková panvička (pelvis renalis)

1

2

3
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Morfologická stavba obličky typu metanefros

Ad 1.Capsula fibrosa: vláknité spojivo, tukové spojivo, mezotel

Ad 2. Kôra : hnedá až hnedočervená, Malpighiho telieska + 

močové kanáliky

Ad 3. Dreň: pri hranici s kôrou červená, smerom k panvičke 

ružovkastá, zberné kanáliky (tubuli collectivi) privádzajú 

moč z viacerých nefrónov  vyúsťujú na pyramídach 

Ad 6. Arteria renalis – odstupuje od aorty, rozvetvuje sa a 

privádza krv k jednotlivým nefrónom (glomeruly). Okrem 

toho od obličkovej tepny odbočujú cievy, ktoré zaisťujú 

výživu obličky. Opotrebovaná krv je odvádzaná žilkami do 

vena renalis. Miazgové cievy vstupujú iba do kôrovej časti 

obličky





Histológia obličky (ren) -kôra

glomerulus

močový kanálik 

kubické epitely

obličkový parenchým



Histológia obličky (ren) – dreň

zberné kanáliky (tubuli collectivi)

dreň kalich



Nefrón

Glomerulus  (vstupujú sem odbočky od arteria renalis), 

Bowmannov vačok, vinutý kanálik 1. rádu, Henleho kľučka, 

vinutý kanálik  2. rádu, zberný  kanálik (vyúsťuje sem 5-10 

nefrónov ) vyústenie na pyramídach do obličkovej panvičky.



Vyústenie močových ciest

je u stavovcov nejednotné. 

Močovod ústi:

(1) na urogenitálnej bradavici (mihule, sliznatky, 

lúčoplutvovce); 

(2) do kloaky (drsnokožce, ryby, obojživelníky, 

plazy, vtáky). 



Vyústenie močových ciest

(3) Pri cicavcoch ústia močovody do 

močového mechúra (vesica urinaria) a 

odtiaľ močovou trubicou (uretra) do 

kloaky (vajcorodce) alebo do páriaceho 

pohlavného orgánu (živorodé). 

Močový mechúr majú obojživelníky, plazy 

(niektorým chýba), vtáky (väčšine chýba) a 

cicavce. 


