
Fyziológia svalovej 
kontrakcie.

Prevod vzruchu, nervosvalová platnička, štiepenie a resyntéza ATP, 
mechanizmus svalovej kontrakcie.



Šírenie vzruchu.

• Aby sa mohol vzruch šíriť z jednej 
nervovej bunky na druhú slúži synapsa, 
spojenie na svalové vlákno sa volá 
nervosvalová platnička. 

• Synapsa je gombíkovitý útvar, ktorý 
prevádza vzruch len jedným smerom.

• Po tom, čo vzruch príde do zakončenia 
vyplaví zvláštnu látku- mediátor. 



Šírenie vzruchu.

• V synapse sa nachádzajú 
mitochondrie a väčšie 
množstvo vezikúl obsahujúcich 
mediátor acetylcholín.

• Ten sa uvoľňuje za účasti ionov
Ca++ do synaptickej štrbiny. 



Šírenie vzruchu.

• Acetylcholín sa uchytí na receptoroch svalového vlákna, na ktorom 
spôsobí depolarizáciu- postup akčného potenciálu. 

• Pozn. acetylcholín sa po splnení úlohy rozloží enzýmom 
cholínesterázou.



Svalové vlákno.

• Myofibrily sú vlastné 
kontraktilné štruktúry. 
Delíme ich na aktín a 
myozín. 

• Tenké aktínové vlákna sa zasúvajú 
medzi hrubé myozínové tak, že sa 
medzi nimi vytvoria prechodné 
vodíkové mostíky. Vznikne 
aktinomyozín za účasti energie 
získanej z ATP. 

• Skrátením je vytvorená 
mechanická sila kontrakcie svalu.



Štiepenie a resyntéza ATP.

• 1. rýchly dej

• a/ ATP

• b/ CP

• 2. pomalý dej= ATP sa tvorí z glukózy

• a/  za prítomnosti O2 / oxidatívna fosforylácia/ =

• b/ bez prítomnosti O2 / anaeróbna glykolýza/ =
Zisk 2 molekúl ATP

Zisk 36 molekúl ATP

Poznámka: Ak je vo svaloch nedostatok kyslíka vzniká laktát= 
kyselina mliečna.



Mechanizmus svalovej 

kontrakcie.

• Keď vzruch dorazí na 
nervovosvalovú platničku 
uvoľní sa mediátor 
acetylcholín, čím sa vyvolá 
šírenie akčného potenciálu 
do celého svalu, impulz 
prebieha aj do hĺbky vďaka 
T tubusom 
sarkoplazmatického 
retukula. 

T tubus



Mechanizmus svalovej kontrakcie.

• Ca2+ sa naviaže na svoje väzobné miesta na troponíne- „perla“, 
vďaka čomu sa komplex tropomyozínu a troponínu mierne posunie, 
čím sa umožní vytvorenie väzby aktín- myozín= „nalepenie“ hlavíc 
myozínu na aktín. 

• Pre svalovú kontrakciu je nevyhnutný prísun energie vo forme ATP. 
ATP je však potrebné aj na prerušenie väzby!



Video svalovej kontrakcie.



Svalová kontrakcia.

• https://www.youtube.com/watch?v=BVcgO4p88AA

V 59 sekunde Ca2+ odhalí väzobné miesto pre 
myozín

https://www.youtube.com/watch?v=BVcgO4p88AA


Molecular mechanisms of muscle contraction

• https://www.youtube.com/watch?v=Lzw1SjNOcRc&t=9s

https://www.youtube.com/watch?v=Lzw1SjNOcRc&t=9s


Krásne, však? 

• Želám Vám si to prežiť a odovzdávať ďalej.

• Zim


