
Zmyslová sústava stavovcov  



Zmyslové orgány (organa sensuum)

stručná klasifikácia

Podľa druhu energie adekvátneho podnetu:

Mechanoreceptory (zmysel hmatový, prúdový, polohový)

Chemoreceptory (registrujú chemické signály – čuch, chuť)

Fotoreceptory (zrakové orgány – vnímajú intenzitu svetla, farbu, 
priehľadnosť, lesk, lomivosť rôznych hmôt a podobné javy 
súvisiace so svetlom).

Termoreceptory (registrujú mieru chladu alebo tepla).

Podľa polohy:

Interoreceptory (hĺbkové):

(1) Proprioreceptory – informujú o polohe a činnosti 
jednotlivých častí svalovej sústavy napr. nervosvalové a 
šľachové vretienka

(2) Enteroreceptory – informujú o činnosti vnútorných 
orgánov.

Exteroreceptory (na povrchu tela) – väčšina zmyslových orgánov.



Primárne a sekundárne zmyslové bunky

Primárne – modifikované 

neuróny – napr. čuchové 

bunky

Sekundárne – modifikované 

epitelové bunky napr. chuťové 



Primárne a sekundárne zmyslové 

bunky



Mechanoreceptory

(1) všeobecné  zmysly 

Povrchové zmysly

(A) Hmatové chlpy cicavcov (pili tactiles) – napr. 
okolo úst

(B) Hmatové pierka vtákov (vibrisae)

(C) Meisnerove telieska – v zamši (chodidlá, dlane)

(D) Grandryho telieska – plazy, vtáky (podnebie, 
jazyk, okolie zobáka)

(E) Krauseho telieska – chladové receptory v zamši 
cicavcov (pery, jazyk, koža)

(F) Ruffiniho telieska – vnímanie tepla

(G) Herbstove telieska (zobák a okolie, ústna dutina 
vtákov)

(H) Brownove a Hogganove telieska (tlapy medveďov)

(I) Merkelove terčíky (v rypáku ošípanej)



Mechanoreceptory

(1) všeobecné  zmysly

Hĺbkové hmatové telieska

(A) Vater-Pacciniho telieska – v zamši, v svalových 

pošvách, úponoch, okostica, ochrupkovica, 

väzivové obaly všetkých vnútorných orgánov.

(B) Svalové vretienka (pozmenené vlákna priečne 

pruhovanej svaloviny),  registrujú zmeny v 

natiahnutí svalu.

(C) Šľachové telieska – voľné nervové zakončenia v 

mieste, kde sa šľacha spája so svalom.



a. Meissnerovo teliesko, b. Vater-Pacciniho teliesko,           

c. – Ruffiniho teliesko,  d. Krauseho teliesko, e. voľné 

nervové zakončenie



1. Vater-Pacciniho 

teliesko

2. Meissnerove teliesko

3. Voľné nervové 

zakončenie

4. Ruffiniho teliesko

5. Krauseho teliesko

6. Svalové vretienko

7. Golgiho šľachové 

teliesko



Mechanoreceptory

(2) špecializované zmysly

(a) Bočná čiara (linea lateralis) – žralokov, rýb a 

chvostnatých obojživelníkov.

(b)  Rovnovážne a sluchové (statoakustické) 

orgány.



Bočná čiara (linea lateralis)

• Ryby a obojživelníky žijúce trvale vo vode ňou 
vnímajú prúdenie a tlak vody.

• Dva po bokoch tela prebiehajúce kanáliky,       
v hlave sa vetvia na labyrint chodbičiek.

• Kanáliky vyúsťujú početnými krátkymi 
vývodmi, do ktorých vniká voda.

• V ich stenách sú okrsky sekundárnych 
zmyslových buniek (neuromastov) napojených 
na vetvu blúdivého nervu (n. vagus).

• Živočích je informovaný o prúdení vody, sile 
vodného prúdu, ale aj o pohybe iných 
živočíchov –napr. predátorov, konkurentov, 
možnej koristi atď.



Bočná čiara



Statoakustické orgány stavovcov

• Rovnovážny aparát je dobre vyvinutý u 
všetkých stavovcov.

• Ektodermálny pôvod (po bokoch mozgu).

• Vzniká poklesnutím pod pokožku, uzatváranim 
sa do váčku  s povrchom tela komunikuje 
kanálikom (ductus endolymphaticus)
otvorený zostáva u žralokov.

• U väčšiny stavovcov  je uzavretý v podobe vaku 
(saccus endolymphaticus) v lebečnej dutine.



Statoakustické orgány stavovcov

• Na dorzálnej strane vnútorného ucha sú tri polkruhovité chodby –
2 vertikálne, 1 horizontálna (ductus semicircularis anterior, 
posterior, lateralis)– sú orientované v 3 rovinách v priestore.

• Vnútorné ucho sa diferencuje na dorzálny vačok (utriculus) (do 
ktorého ústia polokruhovité chodby) a ventrálnejšie ležiace 
vrecúško (sacculus )  a neskôr aj lagena.

• Nachádzajú sa tu ostrovčeky zmyslových buniek – macula utriculi, 
macula sacculi, macula lagenae.

• Polkruhovité chodby aj utriculus, sacculus a lagena sú vyplnené 
endolymfou a sú ako súčasť blanitého labyrintu (labyrinthus 
membranaceus) v spoločnej kostenej dutinke (vestibulum), ktorá 
je vyplnená perilymfou .

• V ampulách sú cristae ampulares – zhluky zmyslových buniek.

• U niektorých stavovcov sa tu nachádzajú statolity (otolity) –
utrikolit, sacculolit , lagenolit.

• Maculi reagujú na lineárne zrýchlenie.

• Cristi na zmeny v polohe hlavy a tela.

• Zo zmyslových buniek prenos vzruchu do 
vestibulokochleárneho nervu.



Schéma stavby vnútorného ucha cicavcov 1. Strmienok (stapes)

2. Okienko slimáka 
(fenestra cochlea)

3. Skalná kosť (os 
petrum)

4. Perilymfatický 
priestor

5. Ductus 
perilymphaticus

6. Utriculus

7. Macula utriculi

8. Sacculus s macula 
sacculi

9. Lagena (slimák -
cochlea) s Cortiho 
orgánom

10. Polokruhovité 
chodby s cristae 
ampulares (11)

12. Saccus 
endolymphaticus 



Pozdĺžny rez slimákom človeka 1.Skalná kosť (os 

petrum)

2. Predsieňová 

chodba

3. Bubienková 

chodba

4. Blanitý labyrint 

s Cortiho orgánom

5. Sluchová časť 

vestibulokochleárne-

ho nervu

6. Detail blanitého 

labyritntu (pozri 

ďalší obrázok)

6



Detail výseku blanitého slimáka sluchového orgánu 

cicavca:

2. predsieňová chodba, 3. bubienková chodba, 4. priestor blanitého labyrintu s 

Cortiho orgánom, 6. vestibulárna membrána, 7. bazilárna membrána, 8. 

spirálny ligament, 9. tektoriálna membrána, 10. Cortiho orgán s vláskovitými 

bunkami  



Akustický orgán 

• Vyvinul sa u suchozemských stavovcov. Ryby prenášajú zvuk 
pomocou Weberovho aparátu.

• Základ sluchovej časti vnútorného ucha u ostatných stavovcov je 
lagena. 

• U obojživelníkov dochádza k jej preťahovaniu.

• U plazov a vtákov je vo forme slepého kanála.

• Cicavce ju majú špirálovito stočenú  v ductus cochlearis.

• Preťahovanie novej skupiny zmyslových buniek (papilla basalis) v 
slimákovi, jej receptory sa stávajú základom Cortiho orgánu 
(organum spirale) vnímanie vibrácií zvukových vĺn.

• S lagenou sa zväčšuje perilymfatický priestor (okolo blanitého 
slimáka), ktorý je zavesený v kostenom slimákovi.

• Priestor kosteného slimáka je rozdelený na 2 chodby:

– dorzálne od blanitého slimáka : predsieňová chodba (scala vestibuli)

– Ventrálne od blanitého slimáka:   bubienková chodba (scala tympani)

– S dutinou stredného ucha komunikujú okienkami

• Scala vestibuli  predsieňovým okienkom (fenestra vestibuli ovalis)

• Scala tympani  slimákovým  kruhovým okienkom (fenestra cochleae 
rotunda)



Akustický orgán

• Obe chodby na vrchole slimáka sú spojené otvorom  (helicotrema), 
ktorý slúži na vyrovnávanie vibrácií perilymfy.

• Predsieňové okienko u cicavcov  komunikuje so strmienkom 
(stapes)  prenos vibrácií zo sluchových kostičiek na perilymfu v 
presieňovej chodbe.

• Kmitanie strmienka sa prenáša perilymfou na bubienok 
slimákového okienka (membrana tympani secundaria).

• Obojživelníky nemajú slimákové okienko, jeho funkciu plní 
perilymfatický vak (saccus perilymphaticus).

• Blanitý slimák v priereze má trojuholníkovitý tvar.

– Vrch – membrana vestibularis (Reissneri)

– Dno - membrana basilaris (tu je Cortiho orgán)

– Vrch a dno sú spojené špirálovitým ligamentom (ligamentum 
spirale cochleae).

• Vláskovité bunky Cortiho orgánu  prenos podnetu 
transformácia v nervový vzruch.

• Z vnútornej strany na vláskovité bunky Cortiho orgánu nalieha 
membrana tectoria . Táto ohýba vlásky buniek a dráždi ich.



Statoakustické orgány stavovcov 

fylogenéza



Statoakustické orgány stavovcov fylogenéza

• Kruhoústnice (Cyclostomata) majú málo diferencovaný, prípadne spojený 
utriculus a sacculus,  2 polokruhovité chodby (slizovky iba 1) , bez ampúl.

• Vodné čeľustnatce (Gnathostomata) majú utriculus, sacculus s lagénou a 
tri polokruhovité chodby s ampulami.

• Obojživelníky majú tri polokruhovité chodby, utriculus, sacculus, 
predĺženú lagénu, v ktorej je papila basilaris, ductus perilymphaticus, 
elipsovité predsieňové okienko, slimákové okienko, stredné ucho s 1 
sluchovou kostičkou (columella). Stredné ucho s nosohltanom je spojené 
Eustachovou trubicou.

• Plazy a vtáky majú tri polokruhovité chodby, utriculus, sacculus a 
predĺženú, resp. zahnutú lagénu a náznak vytvorenia troch chodieb: scala 
vestibuli, scala tympani, scala mediana, dokonalejšiu papilu basilaris, 
elipsovité predsieňové a okrúhle slimákové okienko, stredné ucho s 1 
kostičkou a Eustachovu trubicu. Vonkajšie ucho sa iba začína vyvíjať.

• Cicavce majú tri polokruhovité chodby, utriculus, sacculus, lagéna je 
stočená a tvorí sluchovú časť v podobe slimáka (cochlea). Výrazne je 
oddelená polohová rovnovážna časť ucha. Vyvinutý je Cortiho orgán, tri 
chodby, elipsovité predsieňové okienko, okrúhle slimákové  okienko, 
stredné ucho, tri kostičky – malleus, incus, stapes, Eustachovu trubicu a 
vonkajšie ucho.



Pozdĺžny prierez uchom človeka

Vonkajšie:

ušnica (auricula)

vonkajší zvukovod

(maetus acusticus 
externus)

Stredné:

1 bubienok

2 malleus

3 incus

4 stapes

9 Eustachova trubica

Vnútorné ucho

5 polkruhovité chodby

6 sluchový nerv

7 vestibulárny nerv

8 slimák

Do vonkajšieho zvukovodu vyúsťujú mazové žľazy , ich sekrét 

ušný maz (cerumen) zabraňuje prenikaniu nečistôt do 

vnútorných oddielov ucha. Eustachova trubica zabezpečuje 

spojenie s ústnou dutinou.



Weberov aparát rýb slúži ako  akustický orgán. Ryby vydávajú zvuky 

za pomoci kĺbov a svalov upínajúcich sa na plynový mechúr. Zvuky 

sú vnímané v sacculu na macula sacculi. Prenos zvukov z 

rezonujúceho plynového mechúra na perilymfu vnútorného ucha.  Ide 

o systém modifikovaných častí prvých stavcov a rebier, ktoré 

kaudálne naliehajú na plynový mechúr a kraniálne na okienko 

perilymfatického priestoru.



Čuchové orgány (organa olfactoria)

• Chemický zmysel diaľkový.

• Podľa čuchových schopností.

– Živočíchy 

• makrosmatické (dobre vyvinutý čuch)  - napr. 
šelmy, kopytniky, hlodavce

• mikrosmatické (málo vyvinutý čuch) – napr. 
opice, človek

• anosmatické (bez čuchu) –veľryby

• Čuchové orgány  sú sústredené v horných dýchacích 
cestách, v nosnej časti neďaleko vnútorných nozdier.

• Kruhoústnice  1 čuchová jamka

• Drsnokožce, ryby  dve čuchové jamky

• Sliznatky  1 čuchová jamka ústiaca do 
nasopharyngeálneho vaku (vedie do hltanu).



Čuchové orgány
• Čuchové bunky  primárne zmyslové bunky spolu s 

výstelkovým epitelom pokrývajú steny nosných dutín.

• U niektorých skupín (plazy, vtáky, cicavce) pokrývajú 

špirálovité vchlípeniny do nosných dutín (conchae), 

ktoré bývajú spevnené chrupavčitými alebo kostnými 

tkanivami.



Jacobsonov orgán (organon vomeronasale)

• Párovitá dutina, ktorá sa vychlipuje  z nosných dutín 

smerom k ústnej dutine. Od nosných dutín sa postupne 

oddeľuje a s ústnou dutinou sa spája osobitnou 

chodbičkou (Stensonovým kanálom).

• Slúži na vyhodnotenie pachov a vôní potravy, ktorá sa 

do tohto orgánu dostáva jazykom.

• V typickej podobe sa vyskytuje u hadov, jašterov, 

modifikovaný u niektorých obojživelníkov, výnimočne 

aj u cicavcov (vačkovce, hmyzožravce, hlodavce, 

kopytníky).



Jacobsonov orgán u plazov

a – vonkajšia nozdra, b  - nosná dutina, c – vnútorná 
nozdra, d – Jacobsonov orgán (organon 
vomeronasale), e – Stensonov kanál (ductus 
nasopalatinus)



Chuťové orgány (organa gustus)

• Chuť je chemický zmysel kontaktný.

• Ako špeciálne zmysly sú vyvinuté len u stavovcov, u rýb 

sú rozptýlené v ústnej dutine a na príveskoch okolo nej 

(napr. na fúzoch), niekedy na hlave a trupe.

• Obojživelníky majú chuťové bunky len v ústnej dutine.

• U plazov dochádza k ich sústredeniu na jazyku, 

podnebí, pod jazykom a pozdĺž vnútorného okraja 

spodnej čeľuste.

• Vtáky pri koreni jazyka a v hltanovej sliznici (ústna 

dutina a jazyk sú kryté rohovinou).

• Cicavce majú chuťové bunky na jazyku.



Chuťové orgány cicavcov

• Chuťové bunky sú sekundárne zmyslové bunky. Majú 
krátky výbežok, ktorý vyčnieva do jamky v krycom 
epiteli.

• Spolu s podpornými bunkami sú zoskupené do okrskov 
tzv. chuťových pohárikov.

• U cicavcov je väčšina pohárikov zoskupená na 
bradavkách jazyka.

– (1) nitkovité  papily (papilae filifornes) pokrývajú chrbát a 
bočné plochy jazyka.

– (2) ohradené papily (papilae circumvallatae) sú umiestnené v 
rýhe pri koreni jazyka z dorzálnej strany.

– (3) lístkovité papily (papilae foliatae) vyvinuté v podobe 
lískovitých rias po bokoch koreňa jazyka.

– (4) hubovité papily (papilae fungiformes) nízke bradavky 
roztrúsené po bokoch jazyka a na jeho špičke.



1 2 3

4 5

1 - hradené papily

2 – hubovité papily

3 – lístkovité papily

4 – nitkovité papily

5 – chuťový pohárik 
(histológia) s chuťovým 
pórom





Jazyk

Horká

Slaná

Kyslá

Sladká 

chuť



Anatomická stavba oka cicavca

(1) Bielko (sclera)

(2) Rohovka (cornea)

(3) Cievovka (chorioidea)

(4) Ciliárny sval (corpus ciliare)

(5) Riasnatý val (zonula ciliaris)

(6) Šosovka (lens cristallina)

(7) Dúhovka (iris)

(8) Zrenička (pupilla)

(9) Sietnica (retina)

(10) Slepá škvrna (fovea coeca)

(11) Zrakový nerv (nervus 
opticus)

(12) Žltá škvrna (fovea centralis)

(13) Sklovec (corpus vitreum)

(14) Predná očná komora

(15) Zadná očná komora

(16) Svaly očnej gule



Mikroskopický rez sietnicou

(1)Pigmentový epitel

(2)Vrstva tyčiniek a čapíkov

(3)Vrstva horizontálnych 

buniek

(4)Vrstva bipolárnych 
neurónov

(5)Vrstva gangliových buniek 
(multipolárne neuróny)

(6)Vrstva axónov gangliových 

buniek spájajúcich sa v 

zrakový nerv


