ODDÍL II: HORNÍ ČÁST TĚL A

DÝCHACÍ SOUSTAVA
Při pozorování těla jsme již pochopili, že plíce a srdce jsou chráněné žebry.
Tyto orgány jsou totiž naprosto nezbytné pro to, aby udržely naše tělo naživu.
Dýchací soustava má za úkol rozvádět kyslík po těle, a naopak z něj odstraňovat oxid uhličitý. Skládá se z plic a dýchacích cest, kterými vzduch proudí
dovnitř a ven z těla. Dýchací cesty zahrnují dutinu nosní, hrdlo, hrtan
(ve kterém se tvoří hlas), tracheu a průdušky. Díky oběhové soustavě
je pak kyslík rozváděn po celém těle, a dostane se tak ke každé buňce
našeho organismu.
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 Obr. 2 POPISKY 
a : PRŮDUŠNICE

Odkysličená
krev proudící
ze srdce.

ALVEOLY

f

Této duté trubici, která přivádí vzduch do plic a odvádí ho

z plic ven, se také říká trachea. Její vnitřní stěnu pokrývá hlen, který zachytává prach
a mikroorganismy, a brání jim tak v tom, aby se dostaly až do plic. Horní část trachey je
připojená k hrtanu.

b : LEVÁ PLÍCE

Levá plíce se dělí na dva laloky a je o něco menší než pravá,

protože je do ní zanořeno srdce.

c : PRAVÁ PLÍCE Pravá plíce má tři laloky: horní, střední a spodní.
d : PRŮDUŠKY Průdušky vystupují z průdušnice a dále se větví
na menší průdušinky.

e : PRŮDUŠINKY Tyto malé trubičky přivádějí vzduch do plicních sklípků.
f : PLICNÍ SKLÍPKY Uvnitř plicních sklípků (alveol) se uskutečňuje výměna
kyslíku a oxidu uhličitého.

g : KAPILÁRNÍ SÍŤ

Tato jemná síť tenoučkých cév (vlásečnic neboli kapilár)

g

Okysličená
krev proudící
do srdce

přivádí do alveol odpadní oxid uhličitý a odvádí z nich do těla kyslík.
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Víme, že každá část těla je tvořena buňkami, je ale snadné zapomenout na to, že všechny tyto buňky potřebují
k životu krev. Oběhová soustava (které se také říká
kardiovaskulární systém) zajišťuje oběh krve v těle.
Díky tomu všechny buňky dostanou to, co potřebují.
Živiny jim dodávají energii, zatímco kyslík tuto energii uvolňuje, takže buňka – a s ní i celé tělo – dokáže
přežít. Srdce má v tomto procesu hlavní úlohu: každou
minutu průměrně vypumpuje do těla neuvěřitelných pět
a půl litru krve.
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 Obr. 3 POPISKY 
a:
b:
c:
d:
e:
f:
g:
h:

AORTA Aortou proudí okysličená krev do těla.
PLICNÍ TEPNY Plicními tepnami proudí odkysličená krev do plic.
PLICNÍ ŽÍLY Plicními žilami proudí okysličená krev z plic do srdce.
LEVÁ PŘEDSÍŇ Okysličená krev z plic putuje do levé předsíně.
LEVÁ KOMORA Levá komora srdeční vhání krev do plic.
PRAVÁ KOMORA Pravá komora srdeční vhání krev do těla.
PRAVÁ PŘEDSÍŇ Odk ysličená krev z těla putuje do pravé předsíně.
HORNÍ DUTÁ ŽÍLA Horní dutá žíla přivádí odkysličenou krev
z horní poloviny těla do pravé předsíně.

i : DOLNÍ DUTÁ ŽÍLA

Dolní dutá žíla přivádí odkysličenou krev

z dolní poloviny těla do pravé předsíně.
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 Obr. 4 POPISKY 
a : ČERVENÉ KRVINKY

Tyto diskovité červené buňky dodávají krvi její barvu

a váže se na ně kyslík.

b : BÍLÉ KRVINKY

Tyto buňky dokáží najít a zničit škodlivé mikroorganismy, jako

jsou například bakterie nebo viry, které způsobují různá onemocnění.

C: KREVNÍ DESTIČKY Krevní destičky jsou vlastně fragmenty buněk, které se
v případě porušení stěny krevní cévy seskupí a zabrání tak úniku krve.

d : PLAZMA

Tekutina, v níž se krevní buňky pohybují, obsahuje živiny a další pro

buňky potřebné látky. Zároveň se také stará o odvod odpadních látek z buněk.
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