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Juniorská univerzita Lékařské fakulty UK v Plzni 
19. ledna 2019 - Třetí den SRDCE A CÉVY  
9:00 – 13:00, Modrá posluchárna UNIMEC, Alej Svobody  
Osnova přednášky: Embryonální vývoj a mikroskopická stavba cévní soustavy u člověka, doc. MUDr. Mgr. Zbyněk 
Tonar, Ph.D. 

 
Embryonální vývoj cévní soustavy 
 
Vznik prvních cév 
− vaskulogeneze = vznik cév de novo z krevních ostrůvků 

o začíná ve 3. týdnu mimo tělo budoucího zárodku ve stěně žloutkového váčku 
o buňky nediferencovaného pojiva (mezenchymu) se mění na buňky zvané angioblasty, ty se 

shlukují v krevní ostrůvky 
o buňky krevních ostrůvků se rozestoupí→ na povrchu vznikne výstelka cévních trubic 

(endotel), uvnitř cirkulující buňky (primitivní krvinky) 
o stejné pochody běží v buňkách ze středního zárodečného listu (mezodermu) i uvnitř zárodku 
o původně nezávislé úseky cév se propojí v jeden celek → začíná fungovat vlastní krevní oběh 

− angiogeneze = tvorba a růst cév z již dříve založených cév, zejména pučením, větvením a 
štěpením 

 
Časný embryonální oběh 
− je zprvu dvoustraně symetrický, tj. zrcadlově souměrný v pravé i v levé polovině těla 
− pupečníkové žíly: vedou okysličenou krev z klků vnějšího zárodečného obalu (choria)  přes 

zárodečný stvol  přítok do žilní části srdeční trubice 
− pupečníkové tepny: vedou krev z aorty zpět do klků choria 
− vitelinní tepna: z dorzální aorty  do dočasného oběhu cirkulace ve stěně žloutkového váčku 
− vitelinní žíla: z vitelinního řečiště žloutkového váčku  do srdce 
− z dorzální aorty vedou mezi tělní segmenty zárodku segmentální tepny, z téže oblasti se vrací 

krev do srdce 
− později dojde k sjednocení cév pravé a levé poloviny těla: např. ze dvou srdečních trubic vznikne 

jediná, ze dvou aort také jediná 
 

Vývoj srdce 
− srdce vzniká ze srdeční trubice za velkého přispění středního zárodečného listu (mezodermu) 
− základ srdce vzniká 18. den před uzavřením tělní stěny a sestupuje během 3. a 4. týdne do krční 

a hrudní oblasti 
− z původní jednotné mezodermové tělní dutiny se postupně oddělí perikardová dutina 
− srdeční trubice získává tři vrstvy:  

o endokard = endotelová výstelka 
o myokard = svalovina stěny srdeční 
o epikard =vnitřní list osrdečníku (perikardu), zde později vznikají i věnčité tepny a žíly 

zásobující srdce 
− pulzace srdeční trubice se objevuje 21.-22. den po oplození, je patrná při ultrazvukovém 

vyšetření 
− růstem a ohýbáním srdeční trubice vzniká srdeční klička  
− nejprve má tyto hlavní oddíly 

o společný síňový oddíl, dostává na každé straně tři přítoky:  

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


Strana 2/4 
 Licence Creative Commons - Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0, 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/  

• krev vracející se těla zárodku 
• krev přitékající z placentárního oběhu 
• krev přitékající z oblasti žloutkového váčku 

o přechod spojující primitivní síň a komorovou část srdce 
o primitivní nerozdělená komora a její společná výtoková část 

− postupným vývojem přepážek dochází k rozdělení (septaci) srdečních oddílů na levou a pravou 
síň a levou a pravou komoru 

− z výtokové části komor se oddělí odstupy hlavních tepen, tj. aorty a plicnice 
− mezi síní a komorou vznikají vpravo i vlevo tzv. cípaté chlopně, u kořene aorty a plicnice pak 

poloměsíčité chlopně 
− zprvu má veškerý embryonální myokard schopnost tvořit a šířit elektrickou aktivitu a pulzuje 

celá srdeční trubice 
− později se část myokardu specializuje na udávání rytmu a rozvod vzruchů (převodní systém 

srdeční), zatímco většina se specializuje na tvorbu svalové síly při stahu 
 
Vývoj krevních cév 
− v hlavové, krční a hrudní oblasti vznikají vpravo i vlevo tepny probíhající tzv. faryngovými 

(„žaberními“) oblouky, propojují ventrální aortu s dorzální aortou 
− během 6. týdne procházejí tyto aortální tepenné oblouky výraznou přestavbou a přemění se v 

definitivní anatomii tepenného řečiště v oblasti hrudníku, krku a hlavy 
− některé z oblouků se vyvíjejí symetricky po obou stranách shodně, u jiných se liší osud 

pravostranného a levostranného oblouku 
− další významné tepny lidského těla vznikají přestavbou větví, které odstupují bočním, hřbetním i 

zadním směrem z aorty 
− konečný počet, způsob větvení a napojení tepen i žil lidského těla je jen malým zbytkem 

původně velmi složitého a bohatého embryonálního řečiště  odtud plyne velká anatomická 
rozmanitost konečné anatomie tepenné soustavy u daného jedince a ještě větší rozmanitost 
žilní soustavy  skutečné větvení tepen i žil se velmi často liší od „učebnicových“ příkladů 
v anatomických atlasech 
 

Zvláštnosti oběhu u zárodku a plodu (prenatální oběh) 
− v. umbilicalis přivádí okysličenou a živinami bohatou krev z placenty 

o přitéká do jater  
o částečně obejde játra cestou ductus venosus do dolní duté žíly a odtud do pravé síně 

− většina krve z dolní duté žíly je směrována přes otvor (foramen ovale) v síňové přepážce z pravé 
síně do levé síně 

− většina krve z horní duté žíly teče přes pravou síň do pravé komory a do plicnice 
− z plicnice však přes plicní tepny teče do plic jen velmi malé množství krve, protože plíce jsou 

kolabované, stlačené a kladou průtoku krve velký odpor (foramen ovale)  většina krve je 
odkloněna z plicnice do aortálního oblouku aorty přes tzv. Botallovu dučej  

 
Změny v oběhu při narození a po něm 
− první nádechy  expanze plic  pokles odporu plicního řečiště  krev teče do plicního řečiště 

namísto do Botallovy dučeje (která současně se uzavírá stahem hladké svaloviny)  více krve se 
vrací z plic do  levé síně  tento žilní návrat uzavírá otvor v přepážce mezi síněmi  funkční 
uzávěr foramen ovale (během 1. roku srůstá u 80 % jedinců, u 20 % je sice za normálních 
okolností uzavřený, ale přetrvává jako potenciální komunikace mezi síněmi) 
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− Botallova dučej se uzavírá a během 3 měsíců se změní ve vazivový pruh 
− po prvních nádeších se uzavírají pupečníkové tepny během několika minut po porodu, během 

několika měsíců se změní ve vazivové pruhy 
− děložní stavy při porodu placenty vypudí většinu krve z placenty do oběhu plodu a pupečníkové 

žíly pak kolabují 
 
Příklady vývojových vad tepen 
− přetrvávající otevřená Botallova dučej mezi plicnicí a aortálním obloukem 
− koarktace = zúžení aorty, krev si pak hledá cestu jinými tepnami 
− zdvojený aortální oblouk kolem průdušnice a jícnu (nedojde k zániku 4. aortáního oblouku na 

pravé straně) 
 
Vrozené srdeční vady 
− patří k nejčastějším vadám a k významným hlavním příčinám úmrtí novorozenců a kojenců 
− vznik a přestavba srdeční kličky a členění jeho oddílů jsou velmi dlouhé a komplikované, po 

celou dobu je vývoj srdce zranitelný 
− faktory genetické – např. trisomie (chromozomy 21, 13, 18), bodové mutace  
− faktory prostředí – infekce matky (zarděnky), alkohol, léky, diabetes mellitus a další  
− jsou aktivně vyhledávány během prenatálního ultrazvukového vyšetření 
− vyskytují se jako samostatné vady či jako více vad pohromadě (často i společně s vadami jiných 

orgánových systémů) 
− příklady: defekt přepážky mezi síněmi, defekt přepážky mezi komorami, zúžené chlopně u 

odstupu aorty či plicnice 
 
Mikroskopická stavba krevního oběhového systému  
 
Srdeční stěna 
− epikard: na povrchu je jednovrstevný plochý epitel osrdečníkové dutiny  
− pod epitelem je proměnlivé množství tukového vaziva, v něm probíhají větší kmeny věnčitých 

tepen a žil, které zásobují srdce 
− vrstva srdeční svaloviny (myokard)  

o tvořena buňkami příčně pruhované srdeční svaloviny (kardiomyocyty) 
o mezi buňkami je velmi bohatě prokrvené vazivo 

− vnitřní vrstva (endokard) je tvořena výstelkou srdečních oddílů a tenkou vazivovou vrstvou 
− převodní systém srdeční; v endokardu komor jsou nápadná tzv. Purkyňova vlákna  
 
Vrstvy cévní stěny 
− tunica intima: nejvnitřnější vrstva 

o endotelové buňky tvoří souvislou výstelku celého cévního systému 
o pod endotelem je tenká vrstva subendotelového vaziva, s věkem se ztlušťuje 

− tunica media: střední vrstva 
o tvořena zejména kolagenem, hladkou cévní svalovinou, u větších tepen zejména elastinem 

− tunica externa (adventitia): zevní vrstva 
o tvořena zejména kolagenem, obsahuje drobné cévy pro výživu vlastníích větších cév a dále 

nervy zásobující cévní svalovinu 
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Porovnání mikroskopické stavby tepen a žil 
− tepny vedou krev od srdce, žíly vedou krev k srdci 
− tepny elastického typu 

o největší tepny lidského těla, nejblíže srdci: aorta a odstupy jejích hlavních větví, plicnice 
o jsou přizpůsobené velkým výkyvům mezi systolickým a diastolickým krevním tlakem 
o nejsilnější vrstvou je tunica media, která obsahuje několik desítek sendvičově se střídajících 

vrstev „elastin-kolagen-hladké svalové buňky“ 
− tepny svalového typu 

o všechny středně velké a menší tepny lidského těla 
o nejsilnější vrstvou je tunica media, která obsahuje několik až několik desítek spirálně 

uspořádaných vrstev hladké cévní svaloviny 
o cévní svalovina se může stahovat (kontrahovat) nebo roztahovat (dilatovat), čímž mění 

průsvit tepny a tím i odpor, který tyto tepny kladou protékající krvi, podílejí se tak na 
regulaci krevního tlaku 

− žíly 
o jsou přizpůsobené nízkému krevnímu tlaku, mají velmi proměnlivou stavbu 
o tunica intima je často zřasena v chlopně, které napomáhají jednosměrnému toku krve k srdci 
o tunica media je oproti tepnám slabší, obsahuje méně svaloviny a více vaziva, je neostře 

ohraničená oproti tunica externa 
o tunica externa bývá hlavní vrstvou stěny  

 
Mikroskopické cévy 
− tepénky (arterioly) se větví v metarterioly, na nich jsou hojné mikroskopické svěrače z hladké 

svaloviny (prekapilární sfinktery) – jejich stahy významně ovlivňují prokrvení orgánů v čase 
− metarterioly se rozpadají v síť vlásečnic (kapilár) 
− kapiláry: jsou tvořeny jen endotelem a tenkou bazální laminou; tři základní typy 

o souvislé: málo propustné, se souvislou bazální laminou; např. v mozku (součást bariéry mezi 
krví a mozkem), v plicích, ve svalech 

o fenestrované: s mikroskopickými póry (fenestracemi), o něco propustnější typ umožňující 
prostup větším molekulám přes stěnu kapilár; např. ve střevě, ve žlázách s vnitřní sekrecí, v 
ledvině  

o sinusoidní: značné mezery mezi endotelovými buňkami, průsvit sinusoid je široký, bazální 
lamina není souvislá, přes vysoce propustnou stěnu mohou snadno pronikat nejen velké 
molekuly, ale celé buňky; např. v játrech, v kostní dřeni, v červené pulpě sleziny 

− z kapilárního řečiště odtéká krev žilkami (venulami), slévají se postupně v žíly 
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