Dýchací systém, vylučovací systém a pohlavný systém.
• Kapitoly:
• Dýchací systém
• Vylučovací systém od slidu 30
• Pohlavný systém. Od slidu 41

Dýchacia sústava.
Systema respiratorium.

Dýchacia sústava.
• Tvoria ju orgány, ktorých hlavnou úlohou je zabezpečovať výmenu dýchacích
plynov- kyslíka a oxidu uhličitého medzi vonkajším a vnútorným prostredím.
• Vdychovaný vzduch sa z vonkajšieho prostredia privádza do pľúc sústavou
postupne sa vetviacich trubíc, ktorých priesvit je stále menší a menší- dýchacích
ciest.
• Dýchacie cesty končia v malých útvaroch- pľúcbych mechúrikoch- alveoloch.
• V pľúcnych mechúrikoch kyslík vstupuje do krvi, kde sa viaže na hemoglobín
červených krviniek.
• Kyslík potom difunduje z krvi do buniek a využíva sa v metabolizme tkanív.
• Z buniek prestupuje do krvi oxid uhličitý, ktorý sa dopravuje do pľúca
vydychovaným vzduchom sa odvádza von z organizmu.

Dýchacie cesty.
• 1. bránica
• 2. pľúca
• 3. priedušnica
• 4. priedušky

Časti dýchacej sústavy.
• 1. Vonkajší nos.
• 2. Nosová dutina.
• 3. Nosohltan.
• 4. Hrtan.
• 5. Priedušnica.
• 6. Priedušky.
• 7. Pľúca.

1. Vonkajší nos.
• Nos je charakteristická časť ľudskej tváre. Koreň nosa je uložený medzi očami, tiahne s dolu ako
chrbát nosa k hrotu.
• Po stranách sú nosové krídla. Dolná plocha má dve nosové dierky, oddelené nosovou
priehradkou.
• Podkladom nosa sú dve nosové kostičky pri koreni, vpredu doplnené chrupavkami.

2. Nosová dutina.
• Má kostený podklad. Má strop, spodinu, priehradku a vonkajšie steny.
• Horizontálne členia nosové mušle nosovú dutinu na horný, stredný a dolný
nosový priechod.
• Nosová dutina je spojená aj s priestormi niektorých kostí lebky. Nazývame ich
prinosové dutiny. Najväčšia je dutina v čelusti, menšia je v čelovej kosti, ďalšie
sú v čuchovej a klinovej kosti.

Prínosové dutiny.
• 1. čelové
• 2. dutiny klinovej kosti
• 3. čuchové dutiny
• 4. čeľustné dutiny

3. Nosohltan.
• Je horný, lievikovitý úsek hltana, do ktorého prúdi vzduch z nosovej dutiny.

• Hranicou medzi nosohltanom a ústnou časťou hltana je mäkké podnebie a čapík.
• Na obidvoch stranách hltanu ústi do nosohltanu sluchová Eustachova trubica, ktorá spája
stredné ucho s nosohltanom. / Trubica vyrovnáva zmeny tlaku vzduchu v stredoušnej dutine./
• Pri ústiach týchto trubíc sú lymfatické uzlíky = nosohltanové mandle. / Tvoria bariéru proti pôvodcom
infekcie šíriacim sa vzduchom. Spojenie so stredným uchom však umožňuje šírenie infekcie z nosovej a ústbej dutiny do stredoušnej
dutiny u detí!/

Nosohltan
Kríženie dýchacích a tráviacich ciest v
nosohltane.

Priedušnica
1.
2.
3.
4.

Jazylka
Štítna chrupavka
Prstienkovitá chrupavka
Pravá prieduška

4. Hrtan.
• Má typický rúrovitý tvar. Jeho horné ústie je otvorené do dolnej časti hltana a dolný úsek
prechádza plynule do priedušnice.
• Kostru tvoria hrtanové chrupky. Najväčšia je štítna chrupka, pod ňou je prstienkovitá, ku ktorej
sú na zadnom obvode kĺbovo pripojené dve trojboké hlasivkové väzy.
• Dutinu hrtana oddeľuje od hltana hrtanová príchlopka, podkladom ktorej je chrupka.

• Chrupky sú spojené malými kĺbmi, ktoré umožňujú ich vzájomný pohyb. Pohybom chrupiek
hrtanového skeletu sa napínajú, uvoľňujé, približujú a odďalujú hlasivkové väzy, čo umožňuje
meniť výšku hlasu.
• Reč je zložitý dej, na ktorom sa zúčastňujú i tzv.hovoridlá / mäkké podnenbie, ďasná, jazyk,
zuby, pery atď/. Prejavom ich funkcie je ľudská artikulovaná reč, ktorú zabezpečuje
komplikovaná súhra nervových regulačných vplyvov.

Hrtan.
• 1. hrtanová príchlopka
• 2. priedušnica
• 3. pažerák
• 4. jazyk
• 5. mäkké podnebie

Hrtanová príchlopka

priedušnica
pažerák

5. Priedušnica/ trachea/.
• Je rúra, ktorá nadväzuje na prstienkovitú chrupku a svojim priebehom nad pažerákom do istej
miery sleduje chrbticu.
• Po oboch stranách krčnej časti priedušnice sú laloky štítnej žľazy.
• Priedušnica vstupuje do hrudníka, kde sa vetví na pravú a ľavú priedušku, ktoré prenikajú do
pľúc.

• Priedušnica je dlhá asi 13 cm a široká 1,5- 1,8 cm.

6. Priedušky.
• Sú pokračovaním priedušnice. Priedušky sa po vstupe do pľúc mnohonásobne
vetvia, čím vznikne tzv. bronchiálny strom.
• Vo väzive priedušnice a priedušiek je veľa hladkej svaloviny. Svalovina svojou
kontrakciou mení lumen = priesvit.
• Bronchy menšieho priemeru ako 1 mm sa nazývajú bronchioly/ priedušničky/.
• Chorobné procesy postihujúce bronchioly preto často sprevádza úplný uzáver ich priechodu a následné dusenie.

7. Pľúca/ Pulmo/.
• Majú tvar kužela, ktorý sa hore kónicky zužuje. Dolná široká časť sa nazýva základňa pľúc- basis,
horná, zúžená je hrot = apex.
• Základňa pľúc nasadá na bránicu.
• Medzi medzipľúcnymi plochami pravých a ľavých pľúc je medzipľúcie= mediastinum. Do
medzipľúcnych plôch je vtlačené srdce.

• V strede medzipľúcnej plochy vstupujú, alebo vystupujú priedušky, cievy a nervy. Toto miesto sa
nazýva brána pľúc/ hilum pulmonis/.
• Pravé pľúca sa delia na tri laloky, ľavé na dva laloky. / 2/3 srdca je vľavo./ Pravé pľúca majú
horný, stredný a dolný lalok, ľavé pľúca majú horný a dolný lalok.
• Povrch pľúc je pokrytý popľúcnicou /pleurou/.

Alveoly.
• 1. priedušinka
• 2. vlásočnica prinášajúca
odkysličenú krv
• 3. vlásočnica odnášajúca
okysličenú krv

Krvný obeh pľúc.
• a. Funkčný krvný obeh
• Je realizovaný pľúcnym kmeňom= tepnou/ truncus pulmonalis , vznikajú z neho 2 arterie
pulmonalis/, ktorá vedie odkysličenú krv z pravej komory srdca do pľúc. Po okysličení sa krv
vracia 4 pľúcnymi žilami do ľavej predsiene.
• Veľkosť systolického objemu a minútového objemu pravej komory srdca musí byť rovnakú ako ľavej komory srdca. Ak by tak nebolo, v
pľúcach sa vytvorí tekutina a vznikne pľúcny edém.

• b. Výživný obeh
• zabezpečujú prieduškové tepny / arteriae bronchiales/ ktoré odstupujú od srdcovnice a do pľúc
vchádzajú s prieduškami.

Popľúcnica a pohrudnica.
• Popľúcnica je lesklá blana, ktorá kryje povrch pľúc a je s pľúcami zrastená. V mieste pľúcnej
brány prechádza popľúcnica do pohrudnice.

• Pohrudnica vystiela pohrudnicovú dutinu.
• Medzi popľúcnicou a pohrudnicou je vnútrohrudnicový priestor vyplnený tekutinou. V tomto
priestore je negatívny tlak. / Dôvodom je, že hrudník rastie rýchlejšie ako pľúca./
• Negatívny tlak spôsobuje, že pri roztiahnutí hrudníka ťahá popľúcnicu s pľúcami / inspírium/.
• Poznámka: Keď vnikne do priestoru medzi popľúcnicou pohrudnicou vzduch vznikne pneumothorax. Pneumothorax
spôsobí, že pľúca kolabujú a nedýchajú. Pri pneumotoraxe vždy treba zakryť otvor, ktorým vniká do hrudníka vzduch.
• Pohrudnicu zásobuje- inervuje bránicový nerv. Pri zápale pohrudnice sa môžu bolesti premietať mimo hrudník, do
oblastí, ktoré tento nerv zásobuje / predobočná strana krku, predná strana brucha, oblasť pod rebrovými oblúkmi/.

Popľúcnica a pohrudnica.

Medzipľúcie.
• Medzipľúcie- mediastinum je priestor medzi pľúcami v strede hrudníka. Medzipľúcie delíme na
horné a dolné.
• 1. Horné medzipľúcie je nad srdcom a obsahuje detskú žľazu, hornú dutú žilu, oblúk srdcovnice, priedušnicu, pažerák, nervy/
blúdivý a bránicový/, miazgové uzliny a väzivo.

• 2. Dolné medzipľúcie delíme na predné, zadné a stredné. Stredné medzipľúcie obsahuje srdce, zadné obsahuje
pažerák.

Mechanika dýchania.
• Dýchanie je automatický, rytmický proces regulovaný a monitorovaný centrálnou nervovou
sústavou.
• Výmena plynov v pľúcach sa deje dýchacími pohybmi, striedaním dvoch fáz. Vdychom/ inspíriom/ a výdychom/
expíriom/.
• Pri pokojnom dýchaní je medzi vdychom a výdychom krátka prestávka.
• Svaly, ktorých úlohou je zabezpečiť dýchanie sa nazývajú dýchacie svaly a delíme ich na
• Hlavné vdychové svaly: vonkajšie medzirebrové, šikmé svaly krku, hlavne však bránica.
• Pomocné vdychové svaly: veľký a malý prsný sval, najširší sval chrbta, kývač hlavy, podkľúčny sval, horné pílovité svaly,
zdvíhač lopatky, horná časť lichobežníkového svalu.
• Hlavné výdychové svaly sú : vnútorné a najvnútornejšie medzirebrové svaly a priečny sval hrudníka.
• Pomocné výdychové svaly sú: najširší sval chrbta a zadný dolný pílovitý sval.
• Pokojné dýchanie sa nazýva eupnoe, zrýchlené tachypnoe, prehĺbené hyperpnoe. Zástava dýchania sa nazýva apnoe,
dýchanie pri fixácii horných končatín je ortopnoe a namáhavé dýchanie dyspnoe.

Mechanika dýchania.
• https://www.youtube.com/watch?v=O3nLJgRO-d8&t=71s

Riadenie dýchania.
• Dýchací cyklus riadi dýchacie centrum v predĺženej mieche.

• Dýchacie centrum dostáva informácie z troch základných oblastí:
• 1. vplyv vyšších oblastí CNS/ centrálneho nervového systému/
• 2. informácie z pľúc

• 3. informácie z chemoreceptorov
• Nedostatočné zásobovanie tkanív kyslíkom sa nazýva hypoxia. Podľa príčin vzniku rozoznávame:
• a. Hypoxickú hypoxiu. Je spôsobená nedostatkom kyslíka v atmosférickom vzduchu/ napr.vysoké nadmorské výšky/
• b. Transportnú/ anemickú/ hypoxiu / vzniká pri strate krvi, menšom množstve hemoglobínu v červených krvinkách, pri otrave oxidom
uhľnatým/
• c. Cytotoxickú hypoxiu / tkanivá nie sú schopné kyslík využiť- zablokovaním dýchacích enzýmov napr. otrava cyankálim/
• d. Cirkulačnú/ stagnačnú hypoxiu./ pri nedostatočnej práci srdca uzavretím ciev/ tromboembólia/, alebo funkčnými spazmami ciev.

Záver k poruchám okysličovania.
• Okrem hypoxie poznáme anoxiu= je to stav bez kyslíka.

• Ischémia je obmedzenie kyslíka tkanivám.
• Hyperoxia je zvýšený prívod kyslíka do organizmu. Používa sa aj pri športe podávaním
kyslíkových masiek, alebo pobytom v kyslíkových stanoch. Dlhodobé používanie hyperoxie
môže byť nebezpečné pre útlm dýchacieho centra/ nedostatok oxidu uhličitého/.
• Poznámka :
• Prvá pomoc pre dusení: Heimlichov hmat.
• Lekárske výkony: napichanie hrubších ihiel do oblasti hrtana a priedušnice, alebo koniotomia je vpich, alebo rez do
oblasti conus elasticus, tracheotomia je rez v oblasti medzi chrupavky priedušnice.

Gordonov, ale aj Heimlichov manéver.
• https://www.youtube.com/watch?v=JLeZCC2AAmY

Nutné ovládať aj prakticky!

Heimlichov manéver
• Pri dusení sa prvá pomoc poskytuje
nasledovne: Najprv vyčistíme ústnu
dutinu, potom použijeme
Heimlichov hmat- prudký náraz
zovretými rukami do nadbruška
pacientovi, ktorý stojí pred nami,
pritlačíme ho tým k sebe.

Heimlichov manéner
• https://www.youtube.com/watch?v=2dn13zneEjo

Heimlich dva
• https://www.youtube.com/watch?v=XOTbjDGZ7wg

Močovopohlavná sústava.
• 1. Močové orgány.
• 1.1. Oblička.
• 1.2. Odvodné močové cesty.
• 1.3. Príjem tekutín/ pitný režim športovcov/.

• 2. Pohlavné orgány.
• 2.1. Mužské pohlavné orgány
• 2.1.1. Vnútorné mužské pohlavné orgány
• 2.1.2. Vonkajšie mužské pohlavné orgány.

• 2.2. Ženské pohlavné orgány
• 2.2.1. Vnútorné ženské pohlavné orgány.
• 2.2.2. Vonkajšie ženské pohlavné orgány

1. Močové orgány.
• Vylučovanie rôznych chemických zlúčenín / metabolitov/, ktoré
vznikajú pri metabolizme patrí k najvýznamnejším fyziologickým
procesom.
• Všetky splodiny látkovej premeny sa prinášajú krvou obličkovej
tepny do obličky, tu vzniká moč, ktorý prechádza cez močovod,
močový mechúr a nakoniec sa močovou rúrou vylučuje do
vonkajšieho prostredia.

Močové orgány.
• 1. Obličky
• 2. Močové cesty

Močová sústava.
• Obrázok obličiek, močovodov
a močového mechúra.

1. 1. Oblička /Ren/.
• Je párový orgán fazuľovitého tvaru, červenohnedej farby, uložený v oblasti driekovej chrbtice.

• Svetlejšia povrchová vrstva je kôra, tmavšia, hlbšia je dreň. Na dreň nadväzujú obličkové
pyramídy, tie prechádzajú do mozgovej panvičky , z ktorej vychádza močovod.
• Základnou stavebnou a funkčnou jednotkou obličky je nefrón. Nefrón sa skladá z obličkového
telieska/ glomerulus obklopený Bowmanovým púzdrom/ a obličkových kanálikov.

• Z obličkového telieska sa primárny moč dostáva do prvého stočeného kanálika, k ďalšiemu
vstrebávaniu tekutiny dochádza v Henleovej kľučke a v druhom stočenom kanáliku. V tubuloch
sa takto vráti cca 99% vody späť do organizmu.
• Nefróny ústia do zberných kanálikov, tu prebieha posledná konečná úprava objemu,
chemického zloženia a pH moču.

Malpighiho teliesko
• 1. prívodná tepnička
• 2. odvodná tepnička
• 3. cievny pól
• 4. vonkajší list Bowmanovho
púzdra
• 5. vlásočnice glomerulu
• 6. močový pól so začiatkom
stočeného kanálika I. radu

Tvorba moču.
• https://www.youtube.com/watch?v=oXcEAH_yesY

Nefrón.
• 1. vetvička obličkovej tepny
• 2. glomerulus
• 3. Bowmanov vačok
• 4. obličkový kanálik
• 5. vetva obličkovej žily

Vylučovacia sústava.
• Celá vylučovacia sústava/ obličky a vylučovacie kanáliky/ okrem
vylučovania moču sa podieľajú na regulácii množstva vody a
koncentrácii iónov v tele a na zachovávaní acidobázickej rovnováhy.
Takto prispievajú k udržiavaniu homeostázy.
• Obličky naviac sú orgánom v ktorom prebieha glukoneogenéza a
vytvárajú sa tri hormóny renín, erytropoetin a kalcitriol.

1. 2.

Močové cesty.

• V obličkovej pyramíde sa kanáliky spájajú do obličkového kalicha, z kalichov sa tvorí obličková
panvička.
• Z panvičky moč prechádza do močovodu / pravo a ľavostranného/.
• Močovodmi sa moč dostáva do močového mechúra.
• Z močového mechúra vyteká moč močovou trubicou / urethra/do vonkajšieho prostredia.
• Pre vyprázdnenie / močenie- mikciu/ je rozhodujúce stiahnutie - kontrakcia hladkej svaloviny
mechúra a uvoľnenie vonkajšieho zvierača močovej rúry. Tento zvierač je z priečne
pruhovaného svalstva, je ovládaný vôľou od 3.-4. roku života.
• Poznámka: pri obrovskej náplni vystupuje mechúr nad okraj lonovej spony a môže sa nabodnúť ihlou/ sectio alta/. Zákrok sa vykonáva
len v núdzi, ak nie je možná katetrizácia močového mechúra.

Príjem tekutín/ pitný režim/ športovcov.
• Človek denne vypije asi jeden liter tekutín, ďalší liter prijíma v strave.
• Pri fyzickej záťaži dochádza k väčším stratám tekutín, preto športovci musia venovať príjmu
tekutín veľkú pozornosť.
• - Pri nedostatku vody dochádza k poklesu telesnej a duševnej výkonnosti, k zhoršeniu krvného
obehu, k zhoršeniu činnosti obličiek
• - Pri dehydratácii vznikajú močové kamene, zápaly obličiek a môže dôjsť aj ku kolapsu a k smrti.
• - Veľké zaplavenie organizmu tekutinami / nad 2% celkovej hmotnosti/ zvyšuje hmotnosť,
zaťažuje krvný obeh a znižuje sa výkonnosť.
• Poznámka: K úplnej náhrade straty 4-5 litrov tekutín pri športovom výkone dochádza aj pri dobrom pitnom režime vo
fáze regenerácie až za 24- 48 hodín.

2.1. Pohlavné orgány.
• Rozmnožovanie – reprodukcia je základnou vlastnosťou všetkých živých organizmov. Je proces,
pri ktorom sa zachováva existencia druhov.
• Cicavce, vrátane človeka sa rozmnožujú pohlavnou cestou.
• Princíp pohlavného rozmnožovania spočíva v splynutí pohlavných buniek/ gamét/, z ktorých
jedna pochádza od otca a druhá od matky.

• Mužskými pohlavnými bunkami sú spermie, ženy vytvárajú vajíčka= oocyty.
• Pri pohlavnom spojení vstupujú spermie do rozmnožovacieho ústrojenstva ženy , tu vajíčko
splýva so spermiou, čím dochádza k oplodneniu.
• Oplodnené vajíčko sa volá zygota. Z tejto bunky sa mitotickým delením vyvíja zárodok= embryo.
• Nový jedinec získava nové genetické vybavenie, čo má evolučný význam, lebo sa vytvárajú nové formy znakov, z ktorých
niektoré môžu byť pre ďalší vývoj druhu výhodnejšie ako rodičovské. V tom je základ vývoja človeka.

2.1.1. Pohlavné orgány muža.
• Delia sa na:
• 1. vnútorné orgány
• 2. vonkajšie pohlavné orgány

2.1.1.1. Vnútorné pohlavné orgány muža
• Semenník je párová mužská pohlavná žľaza. Na vnútornom povrchu
semenotvorných kanálikov , ktorý vystiela semenotvorný zárodočný epitel
prebieha vývoj mužských pohlavných buniek- spermií. Epitel obsahuje Sertoliho
bunky, ktoré chránia a vyživujú spermie. Spermia je jedna z najviac
špecializovaných buniek ľudského tela. Vývoj spermie trvá 74 dní, ďalších 10 dní
spermia dozrieva v nadsemenníku. Zrelá spermia sa skladá z hlavičky, krčka,
strednej časti a bičíka. Hlavička obsahuje chromozómy.
• Vo väzive medzi semenotvornými kanálikmi sú endokrinné Leydigove bunky, ktoré
produkujú testosterón. Je to hormón zodpovedný za vývoj sekundárnych
pohlavných znakov a vývoj spermií, má anabolický účinok.
• Nadsemenník sa nachádza na zadnom okraji semenníka, pokračuje do semenovodu. Dozrievajú v ňom spermie. Pri
dlhotrvajúcej pohlavnej absencii sa spermie rozpadávajú a sú fagocytované spermofágami.

• Semenovod je rúra dlhá do 40 cm, funguje ako pumpa, ktorá nasáva obsah nadsemenníkov a kontrakciou posúva obsah do
močovej rúry. Pri zámernej sterilizácii sa semenovody podväzujú, alebo prerušia/ vazektómia/.

• Mechúrikovité žľazy produkujú alkalický sekrét/ chráni spermie v kyslom prostredí pošvy/, bielkoviny, cukry/ zabezpečujú

pohyb spermií, ktoré nemajú žiadne energetické látky , životnosť si po opustení močovej rúry uchovajú 24 hodín/ a prostaglandíny
ovplyvňujú kontrakciu svaloviny maternice a potláčajú imunologické reakcia mužských spermií v organizme ženy, pretože spermie
pôsobia ako cudzorodé látky.

• Predstojnica- prostata je nepárová žľaza uložená na začiatku močovej rúry pod močovým mechúrom. Produkuje alkalický
sekrét ktorý ovplyvňuje životaschpnosť a pohyblivosť spermií a reaktivitu hladkej svaloviny maternice.

• Zväčšovanie prostaty/ hypertrofia prostaty/ vedie k zužovaniu močovej rúry a sťaženému močeniu.

Semenník je párová mužská pohlavná žľaza. Na vnútornom povrchu
semenotvorných kanálikov , ktorý vystiela semenotvorný zárodočný
epitel prebieha vývoj mužských pohlavných buniek- spermií. Epitel
obsahuje Sertoliho bunky, ktoré chránia a vyživujú spermie. Spermia
je jedna z najviac špecializovaných buniek ľudského tela. Vývoj
spermie trvá 74 dní, ďalších 10 dní spermia dozrieva v nadsemenníku.
Zrelá spermia sa skladá z hlavičky, krčka, strednej časti a bičíka.
Hlavička obsahuje chromozómy.
Vo väzive medzi semenotvornými kanálikmi sú endokrinné Leydigove
bunky, ktoré produkujú testosterón. Je to hormón zodpovedný za
vývoj sekundárnych pohlavných znakov a vývoj spermií, má
anabolický účinok.

2.1.1.2. Vonkajšie pohlavné orgány muža.
• Pohlavný úd / penis/ je mužský kopulačný orgán, v ochabnutom stave má dĺžku 10-12 cm, ri erekcii dosahuje 15- 18 cm.
Dutinkaté telesá sú uložené hore, nepárové hubovité teleso je uložené dolu.
•

Špecifickou funkciou je erekcia pri pohlavnom vzrušení a pohlavnom akte.

• Impotencia coeundi je neschpnosť erekcie pohlavného údu. Impotencia generandi je neschopnosť produkovať spermie, ktoré
oplodnia vajíčko, aj počet spermií pod 20 miliónov v 1 ml ml v ejakuláte už robí muža neplodným/.

• Mužská močová rúra je asi 20 cm dlhá, vystupuje z močového mechúra, prechádza predstojnicou, svalovým dnom,
vchádza do pohlavného údu a končí vonkajším močovým vývodov v žaludi penisu.

• Miešok je kožný vak rozdelený priehradkou na dve polovice. V každej dutine sa nachádza semenník. Svalovina svojím
napätím reguluje plošný obsah miešku a tým teplotu v miešku.
• Poznámka: pri oslabení brušnej steny v slabinovej oblasti dochádza k prietrži do mieška / vrodená, alebo získaná prietrž= ľudovo
pruh /

Mužská pohlavná bunka- spermia.
• 1. hlavička
• 2. acrozoom
• 3. krček
• 4. stredný oddiel
• 5. hlavný oddiel
• 6. bičík

Erektilný systém
muža.
• Pozdĺžny prierez penisu:
• 1. predkožka, 2. žaľuď, 3. kavernózne teleso, 4. spongiózne
teleso, 5. spongiózna časť močovej rúry, 6. člnkovitá jamka, 7.
vonkajšie ústie močovej rúry.

• Prierez penisom priečny:
• 1. povrchové horné žily, 2. dorzálna hlboká žila, 3. dorzálna
tepna, 4. dorzálny nerv, 5. hlboká tepna, 6. kavernózne teleso,
7. močová rúra, 8. tepnička močovej rúry.

Vylučovacie a pohlavné ústroje muža.
• 1. močový mechúr
• 2. lonová kosť
• 3. úd s toporivými telesami a
hubovitým telesom s močovou
rúrou
• 4. žaluď
• 5. semenník
• 6. semenovod
• 7. predstojnica- prostata
• 8. vstrekovací kanálik
• 9. semenný vačok

Testosteron
• Účinky testosteronu.

2.1.2. Pohlavné orgány ženy.
• Delíme na:
• 1. Vnútorné pohlavné orgány ženy.
• 2. Vonkajšie pohlavné orgány ženy.

2.1.2.1. Vnútorné pohlavné orgány ženy.
• Vaječník / ovarium / je párová žľaza

• Vajíčkovod je párová trubica dlhá do 15 cm, široká 0,5 cm.
• Maternica / uterus/ je dutý orgán so silnou svalovou
stenou

• Pošva / vagina/ je svalovoväzivová asi 8 cm dlhá trubica

Vnútorné pohlavné orgány ženy.
• 1. Maternica, 2.
vajíčkovod, 3.
vaječník,7. široký väz,
10. pošva, 15. dutina
maternice, 21.
strapcovité výbežky
vajcovodu

Schéma vaječníka a jeho funkcia.
• 1. bránka vaječníka

• 2. kôra vaječníka
• 3. dreň vaječníka
• 4. primárny folikul
• 5. sekundárny folikul
• 6. Graafov folikul a/ oocyt, b/ dutina, c/ hrbček
• 7. prasknutý folikul s uvoľneným vajíčkom
• 8. žlté teliesko
• 9. biele teliesko

Vaječník- ovarium. Ad 1.
• Je párová pohlavná žľaza, ktorá je prirastená do širokého väzu maternice, má oválny tvar, dĺžku 5 cm a šírku 3 cm.
• 1. produkuje ženské zárodočné bunky- vajíčka a
• 2. ženské pohlavné hormóny. Pozn. o tomto sme hovorili v rámci endokrinného systému.

• Kôra vaječníka obsahuje vajíčkonosné telieska. Pri narodené má dievča asi 200.000 až 400.000
prvotných folikulov, z nich asi 400 dozrieva počas života. Vajíčka prechádzajú vo vaječníku
vývojom, až nakoniec vznikne Graafov folikul veľkosti čerešne a v jeho dutine na vajíčkonosnom
kopčeku sa nachádza vajíčko veľkosti 150 mikrometra. Tieto folikuly vznikajú do veku 40- 50 rokov.
Keď teliesko dozrieva vyklenuje sa nad povrch vaječníka, praskne a uvoľní vajíčko, ktoré sa
prúdom tekutiny z vaječníka nasáva do ústia vaječníka. Celému procesu hovoríme ovulácia.
• Vo vnútri Graafovho folikulu sa po prasknutí vytvorí žlté teliesko = corpus luteum, ktoré produkuje
hormón progesterón.
• a. Ak sa vajíčko neoplodní na mieste žltého telieska sa vytvorí biele teliesko- corpus albicans, ktoré nie je hormonálne aktívne.
• b. Ak sa vajíčko oplodní, žlté teliesko pretrváva do 4. mesiaca tehotenstva a zabraňuje vzniku menštruácie. Po štvrtom mesiaci preberá jeho
úlohu placenta.
• Vo vaječníku prebieha OVARIÁLNY CYKLUS, ktorý má folikulárnu a luteálnu fázu. Vo FOLIKULÁRNEJ fáze vajíčko rastie a dozrieva, v LUTEÁLNEJ
vzniká ovulácia a vytvorí sa žlté teliesko.

• Oba vaječníky sa chovajú ako jeden orgán a v ovulácii sa striedajú. Ovulácia vzniká asi v 12.- 14. deň po menštruácii.

• Dreň vaječníka viď ďalej...

Kôra vaječníka obsahuje vajíčkonosné telieska. Pri narodené má dievča asi
200.000 až 400.000 prvotných folikulov, z nich asi 400 dozrieva počas života.
Vajíčka prechádzajú vo vaječníku vývojom, až nakoniec vznikne Graafov folikul
veľkosti čerešne a v jeho dutine na vajíčkonosnom kopčeku sa nachádza vajíčko
veľkosti 150 mikrometra. Tieto folikuly vznikajú do veku 40- 50 rokov. Keď
teliesko dozrieva vyklenuje sa nad povrch vaječníka, praskne a uvoľní vajíčko,
ktoré sa prúdom tekutiny z vaječníka nasáva do ústia vaječníka. Celému procesu
hovoríme ovulácia.
Vo vnútri Graafovho folikulu sa po prasknutí vytvorí žlté teliesko = corpus
luteum, ktoré produkuje hormón progesterón.

a. Ak sa vajíčko neoplodní na mieste žltého telieska sa vytvorí biele telieskocorpus albicans, ktoré nie je hormonálne aktívne.
b. Ak sa vajíčko oplodní, žlté teliesko pretrváva do 4. mesiaca tehotenstva a
zabraňuje vzniku menštruácie. Po štvrtom mesiaci preberá jeho úlohu placenta.

Vaječník- ovarium. Ad 2.
• Dreň vaječníka obsahuje spojivové tkanivo, krvné a miazgové cievy, nervové vlákna a svalové bunky. Svalové bunky v oblasti brány
vajíčkovodu podmieňujú pohyb vaječníka na vytvorenie správneho postavenia zrelého folikula a ústia vajíčkovodu pred ovuláciou.

• ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------• Poznámka: Vaječníky tvoria aj ženské pohlavné hormóny. O nich je informácia v časti endokrinný systém v kapitole vaječník- ovarium.
• Pre jednoduchú informáciu krátko:

• Estrogény stimulujú rast vnútorných a vonkajších orgánov ženy, vývoj prsníkov, a sekundárnych
pohlavných znakov ženy. Ovplyvňujé sexuálne chovanie ženy...
• Gestagény / ich hlavnýmreprezentantom je progesterón/ udržiavajú zahniezdené oplodnené
vajíčko v maternici, stimuluje rozvoj mliečnej žľazy...

ovulácia

Rastúci folikul

Cykly.

Vývoj žltého telieska

VAJEČNÍK

Menštruácia je
vyznačená

Ischém

MATER
NICA
jej
sliznica

proliferácia

sekrécia

Vajíčkovod- tuba uterina.
•

Je párová trubica dlhá do 15 cm, široká 0,5 cm. Začína brušným otvorom na vonkajšom konci nad vaječníkom. Vnútorným, maternicovým otvorom sa
otvára do rohu maternice. Priesvit vajíčkovodu je vystlaný sliznicou z jednovrstvového cylindrického epitelu s riasinkami, ktoré kmitajú smerom k
maternici. V sliznici je množstvo žlaz, ktoré produkujú hlien. Toto usporiadanie bráni infekcii, aby sa dostala do pobrušnicovej dutiny. Svalovina
vajíčkovodov je usporiadaná špirálovite, aby kontrakciami umožnila peristaltické pohyby , ktoré transportujú vajíčko do maternice.

• Morfológia oplodnenia.
•

Zrelé vajíčko je guľatá bunka 100- 150 mikrometrov veľká, s polovičným/ haploidným/ počtom chromozómov. Vajíčko dozrieva v povrchovej vrstve kôry
vaječníka v Graafovom folikule.

•

Ejkulát deponovaný do pošvy obsahuje 40- 250 miliónov spermií v 1 ml. / Obvyklé množstvo ejakulátu je 2,5- 3,5 ml./

• K oplodneniu dochádza na brušnom konci vajíčkovodu. Do vajíčka sa dostane len
jedna spermia. Dochádza k tým k oplodneniu vajíčka, vzniká zygota, s diploidným
počtom chromozómov, vajíčko sa posúva do maternice. Ryhovaním vzniknú prvé
dve bunky, potom vznikajú ďalšie a do maternice sa vajíčko dostáva v štádiu 16
buniek. V maternici sa zahniezdi a dochádza k ďalšiemu vývoju. / Vajíčko po
ovulácii je schopné oplodnenia asi 12 hodín, spermie si schopnosť oplodnenia
uchovávajú asi 30 hodín./
•

Po koite dosahujú spermie banku vajíčkovodu/ vonkajšie ústie/ asi za hodinu- pohybujú sa rýchlosťou 3-5 mm za minútu.

Oplodnenie.

Schéma zrenia
vajíčka, jeho cesta
vajíčkovodom,
oplodenie,
ryhovanie,
uhniezdenie.
Oplodnenie a
uhniezdenie vajíčka

Maternica- uterus.
• Je dutý orgán so silnou svalovou stenou. Slúži na zahniezdenie zárodku a vytvára prostredie pre
vývoj, rast a výživu plodu.
• Je uložená za lonovou sponou v malej panve medzi močovým mechúrom a konečníkom.
• Je dlhá 7-9 cm, široká 4 cm, hrubá 3 cm, má hruškovitý tvar.
• Skladá sa z tela, úžiny a krčka maternice.
• Vo vnútri maternice je dutina maternice/ cavum uteri/, v rohoch maternice do nej ústia vajíčkovody. Vonkajší otvor, ktorým ústi do pošvy
sa nazýva maternicová bránka.
• Počas tehotnosti prekonáva výrazné tvarové zmeny a mnohonásobne sa zväčší. Pri zväčšení dosahuje až rebrové oblúky.
• Stavba steny maternice:
• a. sliznica sa skladá z epitelu a väziva. Pri čapíku prechádza epitel do viacvrstvového dlaždicového- je to predilekčné miesto pre rakovinu
čapíku maternice.
• b. svalovina je asi 2 cm hrubá vrstva hladkej svaloviny.
• c. mokvavka- tvorí ju väzivo pobrušnice.

Vývoj

.

zárodku

Embryo = 7

Prvé štádiá vývoja

Amniová dutina = 5
Placenta = 8
Pupočník = 9

Maternica- uterus
• Poznámky: Pri pohybových aktivitách, keď sú okolité orgány plné, môže dôjsť k preklopeniu
maternice dozadu/ retroflexia/. Pred cvičením musia športovkyne vyprázdniť najmä močový
mechúr. Preklopenie maternice môže mať negatívny vplyv na plodnosť.
• Amenhoea je stav, pri ktorom sa nedostaví menštruácia. U športovkýň sa môže vyskytovať pri
veľkom zaťažení, neustálom preťažovaní, psychofyzickom strese, náhlom poklese telesnej
hmotnosti, zlej výžive, častej dehydratácii a podobne.

Menštruačný cyklus.
• Sliznica maternice v dobe plodnosti podlieha každých 28 dní cyklickým zmenám, ktorých
najnápadnejšie je krvácanie= menštruácia.
• Menštruačný cyklus sa skladá zo štyroch fáz:

• 1. menštruačná fáza 1.-4. deň. Nastáva porušenie sliznice maternice a drobné krvné výrony.
Nezrážavá krv sa odplavuje z maternice do pošvy, sliznica sa stenčuje.
• 2. proliferačná fáza 5.- 14. deň. Je vyvolaná hormónom estrogénom, nastáva obnova sliznice=
regenerácia.

• 3. sekrečná fáza 15.- 27. deň. Je riadená progesterónom, ktorý produkuje žlté teliesko. Sliznica
hrubne, je presiaknutá tkanivovým mokom, rozširujú sa žľazy a plnia sa hlienom a glykogénom. Je to
príprava na prijatie oplodneného vajíčka.
• 4. ischemická fáza 28. deň. Ak nenastane oplodnenie vajíčka, tepničky sliznice maternice sa
kontrahujú, prichádza k nedokrvenosti sliznice, bunky sa rozpadávajú, nastáva menštruačné
krvácanie.
• Poznámka: Menarché je nástup menštruácie u mladých dievčat. Športovkyne mávajú obyčajne prvú menštruáciu neskôr ako ich rovesníčky.

Pošva- vagina.
• Je svalovoväzivová, asi 8 cm dlhá trubica, ktorú hore okružuje čapík maternice. Je uložená v
malej panve pred maternicou. Pošva je odvodná pohlavná cesta, kopulačný orgán ženy a počas
pôrodu sa mení na dolnú časť pôrodného kanála.
• Steny pošvy sú silné,mechanicky odolné a sú schopné sa roztiahnuť a predĺžiť do dĺžky.
• Sliznica obsahuje baktérie Lactobacilus vaginalis /Doderlainove tyčinky/, ktoré tvoria v pošve
kyslé prostredie pH 4. Kyslé prostredie zabraňuje rozmnoženiu baktérií v pošve. / Spermie musia byť v
alkalickom ejakuláte, ktorý im bráni zániku v kyslom prostredí./
• Poznámka: Počas pôrodu môže byť vpredu stlačená močová rúra, môže sa roztrhnúť a vznikne komunikácia medzi
močovou rúrou a pošvou. Moč potom odchádza cez pošvu.
• Cez pošvu sa dá operovať dolný segment maternice a cez pošvu sa dá vybrať celá maternica, tzv. hysterectomia.

2.1.2.2. Vonkajšie pohlavné orgány ženy.
• Veľké pysky ohanbia sú dva kožné laloky

• Malé pysky ohanbia sú kožné riasy
• Predsieň pošvy je štrbina medzi malými pyskami, do ktorej ústi pošva.
• Dráždec / klitoris/ je erektilné teleso vonkajšieho genitálu ženy

• Hľuza predsiene je párový ovoidný a erektilný orgán
• Predsieňové žľazy ústia do predsiene pošvy. Malé udržujú vlhkosť pošvy, veľké zvlhčujú predsieň pošvy na základe podráždenia.
• Poznámka: pri pohlavnom spojení len asi 70% žien prichádza k vyvrcholeniu/ orgazmus/. Neprítomnosť orgazmu neznamená
neschopnosť otehotnieť. Orgazmus sa prejavuje rytmickými kontrakciami maternice / nasávanie ejakulátu/.
• Libido je pohlavné cítenie, t.j. snaha a túžba po spojení s partnerom.

• Hrádza/ perineum/ je priestor medzi pošvou a konečníkom. Podkladom sú svaly panvového dna a vlastné svaly hrádze.

Vonkajšie pohlavné orgány ženy.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1. vrch ohanbia
2. ochlpenie
3. predkožka dráždca
4. dráždec
5. veľké pysky
6. horná spojka pyskov
7. spodná spojka pyskov
8. malé pysky
9. predsieň pošvy
10. hymen
11. vonkajšie ústie močovej rúry

Vylučovacie a pohlavné
orgány ženy.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1. maternica
2. vaječník- ovarium
3. vajcovod
4. močový mechúr
5. lonová kosť
6. čípok maternice
7. pošva
8. malý stydký pysk
9. veľký stydký pysk
10. dráždec- klitoris
11. močová rúra

Sexuálna diferenciácia.
• Vývoj ženských a mužských reprodukčných
orgánov.
• O smere vývoja rozhoduje testikulárna
sekrécia testosterónu a anti- Mullerovho
hormónu. Pri jej chýbaní sa vyvíjajú ženské
reprodukčné orgány.

Čo určuje pohlavie dieťaťa.

• Pohlavie dieťaťa sa určuje už v okamihu
počatia pohlavnými chromozómami
dedenými po rodičoch.
• Všetky vajíčka produkované ženskými
vaječníkmi obsahujú chromozóm X, ktorý
vznikol rozštiepením páru chromozómov ,
obsiahnutých v pôvodnej bunke.
• Normálne mužské somatické bunky však
obsahujú jeden chromozóm X a druhý Y.
Takže pri delení buniek v semenníkoch a
formovaní spermií polovica z nich vzniká s
chromozómom X, druhá potom s
chromozómom Y.

• Pri spájaní vajíčka a spermie je teda
šanca na vznik zygoty XX/ ženskej/,
alebo XY / mužskej/ rovnaká.

Prehľad vývoja jedinca/ ontogenéza/. 1.
• Vývojom jedinca pred narodením sa zaoberá embryológia. Individuálny vývoj je stručným
opakovaním fylogenézy/ vývoj druhov/.
• Vývoj jedinca sa začína oplodnením vajíčka. Po splynutí zrelých pohlavných buniek začína
vlastný vývoj človeka/ ontogenéza/. Mužská pohlavná bunka sa vyvíja v semenníkoch, ženská
vo vaječníkoch. Pri vývoji pohlavných buniek sa redukčným delením v každej pohlavnej bunke
zredukuje počet chromozómov na polovicu, tzv. haploidný počet.
• Po oplodňujúcej súloži sa do pošvy dostane niekoľko miliónov spermií v 3- 5 ml ejakulátu/
semena/. Alkalický charakter semena zabezpečuje pohyblivosť spermií v kyslom prostredí
pošvy. Za 1,5 hodiny sa spermie dostanú do rozšírenej časti vajíčkovodu kde sa stretávajú s
vajíčkom. Spermie sú schopné prežívať vo vajíčkovode 1 až 2 dni. Keď sa v tomto čase pri
ovulácii uvoľní vajíčko, môže dôjsť k jeho oplodneniu.
• Splynutím pohlavných buniek vzniká zárodok= zygota. Pri oplodnení sa doplní aj výbava
chromozómov na plný počet- dipoidný. V zygote sa nachádza genetický materiál oboch rodičov.

Prehľad vývoja jedinca /ontogenéza/. 2.
• Oplodnené vajíčko sa po oplodnení začína mitoticky deliť. Prvým delením vznikajú dve dcérske bunky/
blastomery/, v priebehu ďalších hodín nasleduje ďalšie delenie- z dvoch blastomér vzniknú štyri. Takéto
opakované delenie sa nazýva brázdovanie. Na tretí deň takto vznikne útvar podobný moruši- morula. Na
štvrtý deň po oplodnení vchádza morula do dutiny maternice.
• V maternici vzniká ďalšie vývojové štádium- blastocysta. Bunky na povrchu morule sa usporiadajú do jednej vrstvy a
vytvoria obal vznikajúcej blastocysty tzv. trofoblast. Vo vnútri moruli sa bunky zhromaždia na jednom póle a vytvoria
embryoblast.

• Z buniek trofoblastu sa vytvorí jedna z plodových blán, chorión a z buniek embryoblastu sa vytvorí zárodok- embryo.
• Blastocysta zväčšuje svoje rozmery, najskôr voľne pláva v tekutom prostredí maternice, na 5.-7. deň sa prichytí na stene
a nakoniec sa ponorí do steny maternice. Tento proces nazývame implantácia, trvá asi 5 dní.

• Trofoblast sa mení na chóriové klky, cez ne sa sprostredkúva výmena dýchacích plynov, transport látok z
krvimatky do plodu a naopak. Prenos metabolitov a rôznych odpadových látok z embrya do matky.

• Tieto funkcie zabezpečuje matka počas vnútromaternicového vývoja zárodku vlastnou krvou
prostredníctvom orgánu= materského koláča= placenty. Placenta je cievami v pupočníku
spojená s embryom.

Prehľad vývoja jedinca/ ontogenéza/ 3.
• Z embryoblastu sa v druhom a treťom týždni vytvárajú tri zárodkové listy.

• Koncom druhého lunárneho mesiaca / lunárny mesiac trvá 28 dní/ sa zo zárodkových listov v
priebehu embryogenézy diferencujú základy primitívnych orgánov embrya.
• Ako prvý list je vnútorný endoderma, potom vonkajší ektoderma a nakoniec mezoderma.
• V štvrtom týždni sa začína embryogenéza- včasné štádium organogenézy/ tvoria sa orgány/.
Postupne začína tepať srdce, rozvádza sa krv.
• V druhom lunárnom mesiaci sa embryo začína podobať na človeka.
• Od deviateho týždňa/ tretí lunárny mesiac/ sa už nehovorí o zárodku, ale o ľudskom plode/
fétus/.

K ontogenéze- funkcia
placenty.
• 1. zásobuje plod látkami pre výživu a súčasne odvádza nepotrebné látky do krvi matky.
• 2. produkuje hormóny/ choriový gonadotropín/, ktorý udržiava hladinu progesterónu/ bráni
potratu/.
• 3. bráni vstupu toxických látok a súčasne umožňuje vstup vlastných obranných látok matky.
• Embryológia je základom pochopenia porúch vývoja a na spoznanie vývojových chýb.
• Príčinou mnohých vývojových chýb môžu byť rôzne faktory vonkajšieho prostredia a genetické faktory. Vo väčšine
prípadov je kritickým obdobím je obdobie od oplodnenia do tretieho lunárneho mesiaca.
• Škodlivé faktory, ktoré spôsobujú poruchu vývoja sa nazývajú teratogény. Môžu byť nimi rôzne:
• - Fyzikálne faktory – ionizujúce žiarenie, vibrácie, silné zvuky, úrazy
• - Chemické faktory – liečivá, hormóny, nikotín, drogy, alkohol
• - Biologické faktory – infekcia, výživa, životospráva, vek matky.
• Poznámka: tehotné športovkyne by sa mali vyhýbať ťažkej námahe a úrazom najmä prvé tri mesiace.

Rast zárodku a plodu.
• Rast jedinca v embryonálnej dobe prebieha hlavne množením buniek. Rast neprebieha
rovnomerne ani v zárodku, ani v orgánoch.
• V prvých mesiacoch vnútromaternicového vývoja je rast rýchly, rastie hlavne hlavička.
• V prvom lunárnom mesiaci má ľudský zárodok 1 cm, v treťom 9 cm, vo štvrtom 16 cm, v šiestom
30 cm, pri narodení má plod 50 cm.

• Vnútromaternicový vývoj jedinca je ukončený pôrodom.
• Po prerušení pupočníka nastáva postnatálne obdobie vývoja jedinca.

Vnútromaternicový
vývoj človeka.
• O hodín- oplodnenie,

• 30 hodín- štádium dvoch buniek,
• 3 dni- štádium 8 buniek,
• 4 dni- štádium 64 buniek,

• 5- 6 dní blastocysta.
• Ľavý dolný obrázok 6- 7 dní,
• Stredný obrázok dolu 12- 13 dní,
• Pravý dolný obrázok 14- 15 dní.

Vnútromaternicový vývoj človeka.
• V prvom mesiaci sa oplodnené vajíčko
mení na embryo.
• Nasleduje obdobie vytvorenia embrya so
vznikom placenty.
• Po 4. týždňoch má už zárodok vlastné
pracujúce srdce, rudimentárne oči, tiež
výbežky z ktorých vyrastú končatiny. V
celom tomto období dodávku krvi s
kyslíkom a živinami z placenty do zárodku
a odstraňovanie odpadových produktov
opačným smerom zabezpečujú krvné
cievy pupočnej šnúry.
•

Vnútromaternicový vývoj človeka.
• Vývoj človeka od 6 týždňov do
4 mesiacov.

Vnútromaternicový vývoj človeka.
• Zárodkový= embryonálny vývoj trvá asi
štyri mesiace. Potom má už dieťa
nazývané v tomto období fétus= plod
zreteľne ľudské črty.
• V 7. mesiaci je už plod vyvinutý a je
schopný nezávisle / riskantne/ existovať
mimo maternice.
• Počas posledných dvoch mesiacov plod
len rastie a zvyšuje svoju hmotnosť.

Rast a vývoj po narodení.
• Vývoj jedinca nekončí pôrodom. Narodením končí len prenatálne obdobie vývoja jedinca.

• Človek dosahuje definitívne proporcie tela medzi 20.- 40. rokom života po celom rade kvalitatívnych a kvantitatívnych
zmien, ktoré sú prejavom vývoja a rastu.
• Od puberty má na rast a vývoj vplyv aj sexuálna diferenciácia medzi chlapcami a dievčatami.
• Novorodenecké obdobie od narodenia do 28. dňa života. Dĺžka donoseného novorodenca je 50- 52cm, váha 3kg- 3,5 kg.
• Dojča od 28.dňa života po 1. rok života. Priemerný prírastok v dĺžke tela je do 25 cm, približná hmotnosť 10 kg.
• Batoľa medzi 1.- 3. rokom života. V prvom roku narastie asi o 12 cm, priberá na hmotnosti- obdobie priberania.
• Predškolský vek je obdobie do 7. roku života. Je to obdobie 1. zrýchleného rastu.
• Školský vek je obdobie od 7.- 15. roku života. Je to obdobie druhého priberania a druhého zrýchleného rastu. Začína obdobie sexuálnej
diferenciácie.

• Dospievanie trvá do 21. roku života. Je to obdobie tretieho priberania s rozvojom sekundárnych pohlavných znakov. Dochádza k
definitívnemu ukončeniu rastu a rozvoja proporcií tela.
• Dospelosť trvá do 55.roku života. Je to obdobie maximálneho rozvoja síl a zrelosti osobnosti.
• Starnutie je do 65.roku života, po ňom nastáva obdobie staroby, ktoré končí smrťou.

Rastová akcelerácia.
• Toto zrýchlenie zrejme súvisí
so zlepšovaním kultúrnej a
hygienickej úrovne životného
a pracovného prostredia a so
zmenami stravy, v ktorej
pribúdajú bielkoviny.

Graf rastu tela v SR.
• Do dĺžky rastie človek najrýchlejšie v prvom
roku života. Druhý raz okolo siedmeho roku,
tretie zrýchlenie zodpovedá začiatku
dospievania/ puberty/.
• Pri tomto zrýchlení sa už prejavuje rozdiel v
priebehu dospievania dievčat a chlapcov.

Postnatálna starostlivosť o potomstvo.
• Postnatálna starostlivosť o potomstvo je posledná etapa vlastného procesu rozmnožovania.
Matka a otec chránia potomka, učia ho pohybovať sa v priestore, hľadať potravu, chrániť a
vyhýbať sa nebezpečenstvu.
• U človeka je vývoj mozgu a intelektu daný nie len genetickou výbavou, ale aj adekvátnym
stimulačným polom= prívod informácií zrakového, sluchového analyzátora a dotykových
receptorov. Patrí k tomu aj oslovovanie a citový kontakt novorodenca a dojčaťa rodičmi. Ide o
pocit komfortu, ktorý je dôležitý na harmonický vývoj intelektu a emocionality.

• Moja poznámka: úloha učiteľa...

Príjemné štúdium
• Ďakujem za pozornosť.
Zim

