Rozmnožovací soustava
Rozmnožování
= jeden ze základních znaků živých organismů
- schopnost reprodukce je podmínkou udržení existence
každého druhu.
- člověk se rozmnožuje pouze pohlavně
člověk – pohlaví určeno geneticky
(pohl. chrom. XX, XY)
v živoč. říši to může být i jinak:
- včely – samci haploidní – z neoploz. vajíček
pohlaví dáno vnějšími podmínkami:
- plazi – závislost na teplotě při inkubaci
- ryby – závislost na přítomn. jiného samce
…
Při vývoji lidského plodu jsou základy pohl. orgánů
založeny totožně a teprve postupným vývojem se
diferencují na samčí (mužské) a samičí (ženské).
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Rozmnožovací soustava

Pohlavní dimorfismus = rozdíly mezi pohlavími
- dán primárními a sekundárními pohl. znaky
primární pohl. znaky - formují se před narozením
podle genetické informace v pohl. chromozomech
(pohl. orgány)
sekundární pohl. znaky - vznikají v průběhu
dospívání hormonálním působením
(muž – mohutnější kostra a svalstvo, hrubší kůže,
ochlupení, užší a vyšší pánev, také rozdílný hlas
a chování…)
- nejsou součástí rozmnož. soustavy
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Pohlavní ústrojí muže
3 hlavní funkce:
– tvorba spermií –
spermatogeneze
– realizace pohlavního spojení –
koitus
– produkce pohlavních hormonů,
které zasahují do látkové
výměny organismu
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Pohlavní ústrojí muže
Varlata (testes)
– párové vejčité orgány 4-5 cm dlouhé a 23 cm široké

– uloženy mimo břišní dutinu v šourku
(snížení teploty – cca 35°C)
– na povrchu silné vazivové pouzdro,
přepážky rozdělují vnitřní prostor na
několik oddílů
– v oddílech varlete stočené
semenotvorné kanálky

Varlata se vyvíjejí v břišní dutině a většinou již v průběhu nitroděložního života
(nebo do 3 měsíců po narození) sestupují tříselným kanálem do šourku.
Nesestoupení varlat se nazývá kryptorchismus, pokud nesestoupí jen jedno varle,
je to jednostranný kryptorchismus nebo také monorchismus.
Oboustranný kryptorchismus vede k neplodnosti.
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Složení varlete:
- semenné kanálky:
– semenné pohlavní buňky spermie, vznik spermatogenezí
(začíná v době pohlavního
dospívání a trvá až do individuálně
vysokého věku)
- muž za svůj život vyprodukuje
cca 12 biliónů spermií
– Dělení pohlavních buněk - meióza
– Sertoliho buňky – zajišťují výživu
dozrávajících spermií
– Leydigovy buňky (ve vazivu) produkují testosteron
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Nadvarle – shromaždiště
a funkční dozrávání spermií
• Semenotvorné kanálky se při zadním okraji
varlete spojují a společně ústí do kanálku
nadvarlete.
• Nadvarle leží na horní a zadní ploše varlete.
• Funkce: spermie se mísí s hlenovým
sekretem buněk nadvarlat (látková výměna
spermií), shromažďují se a získávají
schopnost samostatného pohybu.
• Zralé spermie v nadvarlatech jsou funkční
asi 40 dní.
Chámovody – trubice dlouhá asi 40 cm,
probíhá od nadvarlete šourkem do zevního
otvoru tříselného kanálu, prochází kanálem
do dutiny břišní, kde se stáčí do pánve a
ústí pod močovým měchýřem do močové
trubice.

Biologie dítěte

Rozmnožovací soustava
Pohlavní ústrojí muže
Přídatné pohlavní žlázy:
•

Měchýřkovité žlázy – ústí do chámovodu před
vstupem do močové trubice:
– uloženy na zadní a spodní straně močového
měchýře, párové
– produkce sekretu zvyšujícího pohyblivost
spermií a zajišťující i jejich výživu

•

Prostata – leží pod dnem močového měchýře na
svalovém dnu pánve, velikost kaštanu, středem
prochází močová trubice:
– na povrchu vazivo, uvnitř vytváří laloky
– svalový a žláznatý orgán
– produkce řídkého, mléčně zakaleného sekretu,
zásadité povahy, který zvyšuje životaschopnost
a funkčnost spermií
– karcinom prostaty = 2. nejčastější zhoubný
nádor u mužů
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Penis
•

Je tvořen jedním nepárovým a jedním
párovým topořivým tělesem.

•

Topořivá tělesa jsou z houbovité tkáně
s bohatým cévním zásobením:
– naplnění dutinek krví – erekce
– kolem zevního ústí močové trubice
– žalud
– penis v oblasti žaludu kryt
předkožkou
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Ejakulát
– tekutina vzniklá smíšením obsahu
prostaty a měchýřkovitých žláz spolu
se spermiemi a hlenovým sekretem
nadvarlat:

– zásadité látky neutralizují kyselé
poševní prostředí a usnadňují
proniknutí spermií do dělohy
– objem 2-5 ml
– v 1 ml více než 120 miliónů
spermií
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Funkce:
¾

Zrání vajíček a jejich uvolňování
z kůry vaječníků

¾

Produkce pohlavních hormonů

¾

Uskutečnění pohlavního spojení

¾

Dojde-li k oplození vajíčka,
zajišťuje pohlavní systém
prostředí vhodné pro vývoj plodu
a jeho porod.
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Pohlavní ústrojí ženy
Vaječníky
– na povrchu vazivové pouzdro
– korová vrstva – od narození uložena nezralá vajíčka (2n), v pubertě
dozrávají (redukční dělení - meióza) vlivem FSH a LH – vznik vajíčka
(n=23 chromozomů) v Graafově folikulu (produkce estrogenů), po
prasknutí folikulu tvorba žlutého tělíska (produkce progesteronu)
– dřeň – tvořena vazivem, cévami, nervy a malým množstvím hladké svaloviny

Vejcovody
– místo oplození
zralého vajíčka
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Ovulační cyklus:
•

Tvorba zralého Graafova foliku (estrogeny, vajíčko)

•

Ovulace (prasknutí folikulu a vyplavení zralého vajíčka do nálevky
vejcovodu)

•

Tvorba a zánik žlutého tělíska (progesteron)

•

Nedojde-li k oplodnění, vajíčko zaniká, tvorba progesteronu se
zastavuje a celý cyklus (asi 28 dní) se opakuje.
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Děloha:
•

Skladba dělohy:
– děložní tělo, dno, rohy a krček

•

Skladba děložní stěny:
– uvnitř endometrium – žlaznatá
sliznice prodělávající cyklické
změny (menstruační cyklus)
– střední svalová vrstva
myometrium
– vnější vazivová vrstva
parametrium

Biologie dítěte

Rozmnožovací soustava
Menstruační cyklus
- opakuje se v intervalech 24-32 dnů,
těsně spjat s ovulačním cyklem
1. fáze = menstruační
- nedojde-li k oplození, zničená sliznice
se odstraňuje
- 3-5 denní krvácení (menstruace)
- začátek krvácení považujeme za 1.
den, od něhož se počítá trvání
jednotlivých fází
2. fáze = proliferační
- regenerace a nárůst sliznice
- změny sliznice jsou řízeny estrogeny
vylučovanými z dozrávajícího
Graafova folikulu
- 5-12 den od začátku menstruace
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3. fáze = sekreční
- pokračuje kypření a překrvování sliznice
vlivem estrogenů a po ovulaci i vlivem
progesteronu ze žlutého tělíska
- sliznice dosahuje tloušťky až 5 mm a
dochází v ní k rozvoji žlázek
- 12.-27. den cyklu
(12.-15. den se uvolňuje vajíčko)
4. fáze = ischemická
- nebylo-li vajíčko oplozeno, zaniká žluté
tělísko (mění se na bílé tělísko)
- klesá produkce pohl. hormonů => vyvolá
stažení svaloviny cév a zastavení přívodu
krve s živinami a kyslíkem ke zbytnělým
vrstvám sliznice => tyto vrstvy odumírají
- trvá 24 hodin
- po obnovení průtoku krve => odstraňování a
odplavování odumřelých buněk =
menstruace
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Zevní pohlavní orgány:
• Zevní pohlavní orgány ženy tvoří velké stydké pysky, malé stydké pysky,
vestibulární žlázy a topořivé tkáně.
• Velké a malé stydké pysky ohraničují vchod do pochvy, u panen částečně
uzavřený hymenem (panenskou blánou).
• Vestibulární žlázy (největší Bartholiniho žláza) produkují sekret zvlhčující
poševní vchod.
• Topořivé těleso – clitoris zvyšuje pohlavní vzrušení.

Genetika
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Genotyp x fenotyp
Gen x alela
Chromozomy – autozomy, pohlavní chrom.
- chromatidy, centromera
Karyotyp – člověk – 23 párů chromozomů

Různé úrovně DNA kondenzace.
(1) jediný DNA prvek. (2) prvek
chromatinu (DNA s histones). (3)
chromatin během interphase s
centromera. (4) zhuštěný
chromatin během prophase. (Dvě
kopie DNA molekuly jsou nyní dar)
(5) chromozóm během metaphase.

Genetika
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DNA
RNA – mRNA, rRNA, tRNA
nukleotidy A, C, G, T (U)

DNA (Gen) -> transkripce -> mRNA -> translace -> protein -> uplatnění proteinu -> dědičný znak

Genetika
Dědičné znaky
a)

Kvalitativní

- znaky neměřitelné, tvoří několik odlišných
variant
- např. krevní skupiny
b) Kvantitativní
- znaky měřitelné, tvoří plynulou řadu variant,
možno vyjádřit Gaussovou křivkou
- např. výška jedince
-

monogenní x polygenní geny

Genová vazba
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Genetika
Dělení buněk
- Mitóza – dělení somatických (tělních, diploidních) buněk
- Meióza = redukční dělení – vznik pohlavních buněk

MITÓZA:

BUNĚČNÝ CYKLUS:
M-fáze –dělení
G1- fáze – postmitot.
- syntéza bílk. a RNA
S-fáze – replikace DNA
G2-fáze – postsyntet.
- syntéza organel
M-fáze …
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Genetika
Dělení buněk
- Mitóza – dělení somatických (tělních, diploidních) buněk
- Meióza = redukční dělení – vznik pohlavních buněk
MEIÓZA:

BUNĚČNÝ CYKLUS:
M-fáze –dělení
G1- fáze – postmitot.
- syntéza bílk. a RNA
S-fáze – replikace DNA
G2-fáze – postsyntet.
- syntéza organel
M-fáze …

