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Abstrakt 

První část práce popisuje, jaká je funkce krevního oběhu a také zmiňuje orgány nezbytné 

pro jeho funkci, včetně nejzákladnějších informací o nich. Dále popisuje, jak funguje výměna 

kyslíku v krvi, a jak se potom okysličená krev dostává dále do těla. V druhé části je popsáno, jak 

funguje mimotělní oběh a proč se vůbec používá. Jsou tam zmíněny části přístroje pro mimotělní 

oběh, včetně jejich jednotlivých funkcí. Také se dozvíme, jak se přístroj pro mimotělní oběh 

vyvíjel a jak se postupem doby zmenšovalo riziko jeho použití. 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

This work describes, how blood circulation system functions. It also mentions the most 

needed organs for blood circulation system to work, as well as how they work. After that I describe 

how blood oxidizes in lungs and then flows back in the body. In the next part I describe the 

extracorporeal circulation. I describe its components, how does it function and its history. 
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ÚVOD 

Je všeobecně známo, že každý člověk má krevní oběh a nějaké orgány, které řídí tělo a jsou 

pro něj nezbytné. O tom se normálně učí ve škole. Ale ne každý ví, že existuje i mimotělní krevní 

oběh používaný při operacích, kde je potřeba, aby bylo srdce v klidu, a jaké jsou postupy při jeho 

použití. Přitom se dozvíme i něco málo z historie vývinu přístroje na mimotělní oběh. 

O mimotělním oběhu jsem se poprvé dozvěděl od své mámy, když jsem se rozmýšlel, co 

napíšu za závěrečnou práci. Máma mi tehdy doporučila, abych psal o krevním oběhu a zapojil 

k tomu i mimotělní oběh. Ihned jsem souhlasil, protože budu studovat obor, kde toto téma budu 

potřebovat a třeba i zkoumat. Chci si tedy z této práce odnést nějaké znalosti, které mi pomohou 

v dalším studiu. Také chci ostatní seznámit, s mimotělním oběhem a jeho funkcí. 
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1 Krevní oběh 

1.1 Krev 

Krev je nejdůležitější tekutina v našem těle. Rozvádí po našem těle živiny, kyslík, a 

dokonce i teplo. Dospělý člověk má asi 5,5 litrů krve. Krev se skládá z plazmy (55%) a krevních 

buněk (45%). Mezi krevní buňky se řadí červené krvinky, bílé krvinky a krevní destičky. 

1.1.1 Krevní plazma 

Krevní plazma je průhledná tekutina složena z 90% z vody. Zbytek plazmy tvoří živiny, 

enzymy a hormony. Většinu živin tvoří bílkoviny. 

1.1.2 Krevní buňky 

Krevní buňky jsou tou součástí krve, která má na starost roznášení kyslíku po těle, imunitu 

a srážlivost krve při zranění. Všechno to jsou bezjaderné buňky a vznikají v kostní dřeni.  

  

Obr. č. 1 -  krevní buňky 
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1.1.2.1 Červené krvinky – erytrocyty 

Červené krvinky jsou malé diskovité červené buňky. Skládají se z hemoglobinu, na který 

se váže kyslík, který potom roznáší po celém těle. Tyto krvinky stárnou a odumírají, ale jsou stále 

nahrazovány novými. 

1.1.2.2 Bílé krvinky 

Bílé krvinky jsou velké neprůhledné buňky bez jádra, které mají na starost 

obranyschopnost těla. Většina bílých krvinek zůstává v mízní uzlině, ale některé se pohybují krví 

po celém těle. Existuje více typů, a každý odstraňuje cizorodá tělesa v našem těle jinak 

1.1.2.2.1 Lymfocyty 

Lymfocyty jsou bílé krvinky, které bojují proti cizorodým látkám vytvářením protilátek. 

Dělí se na T – lymfocyty a B – lymfocyty. T – lymfocyty tvoří 80% lymfocytů v těle. Po vytvoření 

v kostní dřeni putují do brzlíku, kde dozrávají. Jsou zaměřeny na ochranu buněk. Mohou ale zdraví 

i ohrozit. Kdykoliv najdou v organismu cizí tkáň, tak se ji pokusí zničit. To platí i pro nevhodné 

transplantované orgány. Jsou ničeny virem HIV, a jelikož jsou základem imunity těla, tak se potom 

hroutí celá obranyschopnost organismu. B – lymfocyty tvoří 20% lymfocytů. Při setkání s bakterií 

či virem začnou produkovat protilátky podle typu viru nebo bakterie (antigenu). Mohou produkovat 

protijed, který zneutralizuje toxiny a jedy, dále produkují aglutininy, které lepí viry dohromady, a 

lysin, který rozpouští membrány virů a tím je ničí. Také si pamatují viry a bakterie, které již 

organismus napadly, a ví, jakou protilátku proti němu použít, a tím zvyšují obranyschopnost 

organismu. Proto se také dávají očkování, což jsou vlastně oslabené viry nebo bakterie, aby si B – 

lymfocyty “zapamatovaly“ vir a mohli na něj co nejdřív najít tu správnou protilátku. 

1.1.2.2.2 Monocyty 

Monocyty jsou největší bílé krvinky. Likvidují bakterie pomocí fagocytózy, což je pohyb 

buňky, při kterém monocyt obklopí cizí látku panožkami, pohltí ji do sebe a rozloží. Vyskytují se 

v oblastích, kde hrozí infekce, pak také v mízní uzlině a i ve slezině, kde se zbavují starých 

červených krvinek. Nezůstávají jen v krvi, ale putují i do tkání, kde odstraňují cizorodé látky. 

Postupem času se zvětšují, až se změní v makrofágy, které jsou asi pětkrát větší než obyčejný 

monocyt. Makrofágové mohou vnikat i do nádorů, kde zabraňují dalšímu rozmnožení nádorových 

buněk. 



Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4 

 

8 

1.1.2.3 Krevní destičky - trombocyty 

Jsou to nejmenší krevní tělíska nepravidelného tvaru, která zajišťují srážení krve. Vznikají 

jako všechny krevní buňky v kostní dřeni. Nejsou to buňky, ale úlomky buněk kostní dřeně. V krvi 

přežívají hodně krátko, od dvou až do čtyř dní. Nedostatek nebo poškození trombocytů může 

vyvolat hemofilii, což je porucha srážlivosti krve a při které může dojít k hodně těžkým krvácením. 

1.1.2.3.1 Srážlivost 

Při krvácení se začínají krevní destičky rozpadat. Tak, společně s poškozenými buňkami 

uvolňují látku tromboplastin. Tromboplastin pak přemění bílkoviny na enzym trombin, který 

způsobuje rozklad dalších bílkovin na fibrin. Fibrin je vláknitá látka, která vytváří sítě, které 

zabraňují průtoku krve, a tak vytváří sraženinu. 

1.1.2.4 Sérum 

Sérum je látka, která vzniká po vysrážení krve. Má nažloutlou barvu a obsahuje spoustu 

protilátek, které při podání jinému člověku mohou pomoci v boji proti infekci. 

1.1.3 Krevní skupiny 

Základním způsobem určování krevních skupin je metoda AB0. Lidé mají od narození 

nějaký typ antigenu, což je látka vyvolávající tvorbu protilátek. Antigeny jsou A a B. Krevní 

skupiny jsou A, B, AB a 0. Člověk se skupinou A má antigeny typu A a protilátky proti antigenu 

typu B. U skupiny B je to naopak. Skupina AB obsahuje oba typy antigenu a nemá protilátku proti 

skupině A ani B a skupina 0 nemá ani jeden antigen, ale protilátky mají proti typu A i B. Trochu 

pokročilejším způsobem je rozdělení podle Rh faktoru. Červené krvinky mohou obsahovat kromě 

antigenů A a B i antigen Rh. Pokud ho obsahují, tak jsou označené jako Rh pozitivní, pokud ho 

neobsahují tak jako Rh negativní. Nemůže se míchat Rh pozitivní a negativní, jinak tělo darovanou 

krev odmítne.  
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1.2 Cévy a srdce 

Krevní oběh neboli oběhovou soustavu tvoří srdce a obrovská síť cév. Těch jsou tři typy: 

tepny, žíly a vlásečnice. Každý typ má jinou funkci, přičemž krev v těchto cévách pohání srdce. 

1.2.1 Srdce 

Srdce je jedním z nejdůležitějších orgánů našeho těla. Je to dutý sval, který pohání krev po 

celém našem těle. Srdce je chráněno osrdečníkovým vakem. To je tenká membrána, pod kterou je 

malá komora vyplněná tekutinou, která zmírňuje pohyby srdce. Srdce je tvořeno čtyřmi částmi: 

dvěma síněmi a dvěma komorami. Volnému průtoku krve mezi síněmi a komorami zabraňují 

chlopně. Celý vnitřek srdce je vystlán tenkou tkání, která se nazývá endokard.  

Obr. č. 2 -  krevní skupiny 
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1.2.1.1 Srdeční cyklus 

Srdeční cyklus jsou události, při kterých dochází k vypuzení krve do cév a opětovnému 

přítoku krve do srdce. Jde o stahování a ochabování síní a komor. Stahování se jinak říká systola, 

uvolnění je diastola. První fází srdečního cyklu je systola obou síní. Tak se vypudí krev ze síní do 

komor. V síních poté proběhne diastola a přiteče do nich další krev. Do pravé síně přiteče 

neokysličená krev z horní a dolní duté žíly, do levé síně přiteče okysličená krev plicními žilami. 

Ihned po diastole síní proběhne systola obou komor a krev z komor se vypudí do cév. Z pravé 

komory jde plicní tepnou neokysličená krev, a z levé komory je vyloučena krev aortou do celého 

těla. Cyklus končí krátkou diastolou komor i síní. Projevem srdečního cyklu je tep. Srdečních cyklů 

proběhne za minutu asi 70. 

1.2.1.2 Srdeční chlopně 

Chlopně důležité pro funkci srdce se dají rozdělit na dva typy: poloměsíčité a cípaté.  

1.2.1.2.1 Poloměsíčité chlopně 

Obr. č. 3 - srdce 
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Poloměsíčité chlopně se nacházejí v místech, kde krev opouští srdce tepnami. První z nich 

se jmenuje aortální chlopeň. Nachází se mezi levou komorou a aortou, druhá je plicní chlopeň mezi 

pravou komorou a plicní tepnou.  

1.2.1.2.2 Cípaté chlopně 

Cípaté chlopně zabraňují volnému průtoku krve mezi síní a komorou. Chlopeň mezi levou 

síní a komorou má dvě pohyblivé části, proto se jí říká dvoucípá mitrální chlopeň, nebo také levá 

cípatá chlopeň. Druhá chlopeň je chlopeň mezi pravou síní a komorou. Proto se jí říká pravá cípatá 

chlopeň, může se jí ale říkat i chlopeň trojcípá, jelikož má tři pohyblivé části (cípy). 

 

1.2.2 Tepny - Artérie 

Tepny jsou cévy, které pod velkým tlakem odvádějí krev od srdce. Proto při tepenném 

krvácení vystřikuje krev v pravidelných intervalech. Krev v tepnách je většinou okysličená, až na 

plicní tepnu, která vede krev ze srdce do plicních sklípků, kde se krev okysličuje a mění svou barvu 

z tmavě červené na světle červenou. Nejznámější tepna se jmenuje aorta, která odvádí krev ze srdce 

a větví se na další tepny. Tepny mají svou vnější vrstvu, pod kterou se nachází hladký sval a pružná 

vláknitá tkáň. Vnitřek tepny je vystlaný tenkou tkání zvanou endotel. Tepny se větví na menší 

Obr. č. 4 – Srdeční chlopně 
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tepénky, které se postupně přeměňují na vlásečnice. Krev v tepnách vede kromě kyslíku i živiny, 

které odvádí k buňkám a odpadní látky, jež se odloučí v játrech a poté ven z těla. 

1.2.3 Žíly - vény 

Cévy, které přivádějí krev směrem k srdci, se nazývají žíly. Žíly vznikají spojením žilek, 

což je vlastně pokračování vlásečnic. V žílách jsou rozpuštěny odpadní látky, které vyloučily 

buňky. Žíly procházející kolem trávicího traktu obsahují i živiny, které odvádí až do srdce a z něj 

potom tepnami do celého těla. Složení žíly je stejné jako u tepny, jenže na rozdíl od tepny má 

chlopně, které zabraňují zpětnému toku krve působením gravitace. Krev v žilách má většinou 

tmavě červenou barvu, až na plicní žíly, které vedou okysličenou krev z plic do srdce. Další 

nejznámější žíly jsou horní a dolní dutá žíla. Tlak v žilách je o hodně menší než v tepnách, proto 

při žilném krvácení krev z rány jen pomalu vytéká. 

1.2.4 Vlásečnice - kapiláry 

Malé cévy, které vznikají z tepének a poté se přeměňují v žílky, jsou pojmenovány 

vlásečnice. Jejich stěna má, na rozdíl od tepen a žil, jen jedinou vrstvu, a tou je endotel. Skrz 

endotel si vyměňují vlásečnice a buňky živiny a kyslík za oxid uhličitý a odpadní látky. Vlásečnice 

v okolí jater a trávící soustavy sbírají i živiny.  

Obr. č. 5 – Výměna látek ve 

vlásečnicích 
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1.3 Malý krevní oběh 

Malý krevní oběh je část krevního oběhu, ve které dojde k okysličení krve v plicích. Krev 

z pravé komory jde přes plicní tepnu do plic a potom zpět do srdce plicními žilami. 

1.3.1 Okysličení krve 

Odkysličená krev, která přichází do srdce horní a dolní dutou žílou, se skrz pravou síň 

dostane do pravé komory. Odtamtud po stahu komory odejde do plicních tepen. Plicní tepny jsou 

dvě: pravá a levá, každá míří do jiné plíce. Tam se rozdělují na tepénky a vlásečnice. Vlásečnice 

jsou omotány kolem plicních sklípků (alveol) a přes stěny si vyměňují oxid uhličitý a kyslík. 

1.3.2 Odvod krve do srdce 

Po výměně plynů se vlásečnice opět spojují do žilek a žil. Ty jsou celkem čtyři a všechny 

vedou do levé síně, kde malý krevní oběh končí. Krev potom z levé síně přechází přes cípatou 

chlopeň do levé komory, kde začíná velký krevní oběh. 

1.4 Velký krevní oběh 

Tento oběh má na starost výživu celého těla, včetně všech orgánů. Začíná v levé komoře, 

odkud putuje do aorty, která se dělí na vzestupnou, oblouk aorty a sestupnou. 

1.4.1 Vzestupná aorta a oblouk aorty 

Ze vzestupné aorty se oddělují dvě věnčité tepny, které vyživují srdce. Z oblouku aorty 

vystupuje kmen hlavopažní, levá společná krkavice a levá tepna podklíčková. Kmen hlavopažní se 

rozděluje na pravou tepnu podklíčkovou a pravou společnou krkavici. Krkavice vyživují oblast 

krku a hlavy, tepny podklíčkové zásobují horní končetiny. Žíly vedoucí z hlavy a krku se nazývají 

žíly hrdelní, žíly donášející krev od horních končetin se nazývají žíly podklíčkové. Když se 

všechny tyto žíly spojí, tak vznikne horní dutá žíla, která vede krev do srdce. 

1.4.2 Sestupná aorta 

Sestupná aorta prochází bránicí, kde se odděluje hrudní část aorty od aorty břišní. Hrudní 

aorta vyživuje stěny hrudníku a hrudní orgány, Břišní aorta se rozděluje na další párové a nepárové 

tepny. Párové tepny vyživují párové orgány jako ledviny, nadledviny a pohlavní orgány. Nepárové 

tepny zásobují živinami ostatní nepárové orgány. V oblasti beder se břišní aorta rozvětvuje na 

pravou a levou společnou tepnu kyčelní, které se dále dělí na vnitřní a vnější. Vnitřní tepny 
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vyživují konečník, močový měchýř a u žen dělohu, vnější pokračují dále do dolních končetin. Tam 

se zmenšují na tepénky a vlásečnice a předávají živiny a kyslík. Spojením těchto vlásečnic vzniká 

dolní dutá žíla, ke které se připojují všechny ostatní žíly, a krev se takto vrací zpátky do pravé 

srdeční síně. 

1.4.3 Vrátnicový oběh (jaterní oběh) 

Vrátnicový oběh je část velkého krevního oběhu. Je nejznámější hlavně tím, že se v něm 

čistí krev. Začíná velkou sítí vlásečnic, která se táhne po stěnách žaludku, střev, slinivky a slezině. 

Krev pokračuje do vrátnicové žíly, která směřuje do jater. Tam v jaterních lalůčcích odevzdává 

krev veškeré živiny, ale i odpadní látky. Potom se vrací zpět do dolní duté žíly. 

  

Obr. č. 6 - Hlavní cévy 

velkého krevního oběhu 
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2 Mimotělní oběh 

Mimotělní oběh je způsob, jak pumpovat a okysličovat krev mimo tělo. Přístroj pro 

mimotělní oběh je potřeba hlavně při operacích, kde nemůže srdce pracovat, např. transplantace 

srdce. Tento přístroj tak nahrazuje funkci srdce a plic. 

2.1 Princip mimotělního oběhu 

Mimotělní oběh funguje jako mechanické srdce a plíce. Krev se bere kanylami buď z horní 

a dolní duté žíly, nebo přímo z pravé srdeční komory. Krev se navede do oxygenátoru (plíce), 

okysličí se a pod tlakem se nažene zpátky do aorty a do celého těla. Jsou s tím ale problémy, které 

popíšu v kapitolce Historie. Podle situace se také tělo pacienta ochlazuje, při velmi vážných 

případech až na 16°C. Maximální doba, kterou může tělo pacienta strávit v takovéto teplotě je 30 

minut. Když v tomto podchlazení stráví delší dobu, tak hrozí vážné poranění mozku.  

Obr. č. 7 – Zapojení srdce 

do přístroje 



Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4 

 

16 

2.2 Složení přístroje pro mimotělní oběh 

Krev pacienta připojeného na mimotělní oběh (MTO) putuje nejdříve do žilního 

rezervoáru, odkud se vytlačuje pumpou do oxygenátoru. Tam se krev okysličí a zbaví oxidu 

uhličitého. Pak se filtruje přes arteriální filtr, kde se odstraňují z krve bubliny, a jde přes tepennou 

linku pod tlakem do aorty. Další částí jsou venty, což jsou zařízení pro odsávání vody ze srdečních 

komor. Do krve se přidává heparin, což je látka, která zabraňuje srážení krve. 

 

Obr. č. 8 – Přístroj pro mimotělní 

oběh 
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2.3 Historie 

První myšlenka mimotělního oběhu vznikla kolem roku 1812, kdy francouzský lékař Julien 

– Jean LeGallois prohlásil, že jednou bude možno nahradit funkci srdce pumpou. Snažil se toho 

sám dokázat pokusy na zvířatech, ale jeho pokusy dopadly neúspěšně. Hlavně protože nebyla tehdy 

ještě technika a farmakologie (léky a léčiva) tak vyvinutá, jak je dnes. První úspěšná operace 

s mimotělním oběhem se vykonala v roce 1953. 

Obr. č. 9 – Zapojení přístroje pro 

MTO 
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2.3.1 Vývin přístroje pro MTO 

Vývin přístroje pro MTO šel dopředu společně s vývinem náhrady plic. Postupně se 

vyvíjely všechny části přístroje a vývinu pomáhaly nové obory výzkumu. 

2.3.1.1 Čerpadla 

Prvním návrhem čerpadla byla v roce 1855 rotační válečková pumpa. Jsou to dva protilehlé 

válečky spojené tyčí, které postrkují krev skrz přístroj tlačením na stěnu hadičky. Tento návrh byl 

vylepšen v roce 1934 a zůstal do dnešní doby nezměněn a dodnes se používá. Bylo několik pokusů 

o vynalezení jiného způsobu. 

2.3.1.2 Oxygenátory 

První prototyp oxygenátory byl dutý kovový váleček, po kterém stékala krev a pouštely se 

do ní bubliny kyslíku. Byl sestrojen kolem roku 1885. Další způsob, jak bylo možné provést 

okysličení krve, bylo propojení krevního oběhu pacienta a dobrovolného dárce, který okysličoval 

krev za oba lidi. Operace takto provedené nebyly katastrofou. Ze všech operovaných zemřelo 38%. 

Místo plic člověka byly pokusy s plícemi psů, ale ty nebyly moc úspěšné. V roce 1955 byl 

vylepšen návrh prvního oxygenátoru, který měl problém s přebývajícími bublinami v krevním 

oběhu, které nenávratně poškozovaly mozek. S novým oxygenátorem bylo provedeno sedm 

operací, ze kterých byly všechny úspěšné. Další méně úspěšné oxygenátory byly diskové a 

membránové. Diskové oxygenátory ničily ale krevní buňky a membránový byl moc velký na 

praktické použití. 

2.3.2 Problémy MTO 

Na začátku operací s použitím MTO nebyl vynalezen heparin, který zabraňuje srážení krve. 

Proto se na umělém povrchu přístroje srážela krev a špatně se operovalo. Situace se zlepšila roku 

1935, kdy byl poprvé použit heparin. Ten se používá až do dnešní doby při všech operacích, kde se 

používá MTO. 



Závěr 

Krevní oběh je možná nudnou součástí učiva, ale důležitou. Někomu to přijde možná 

zbytečné číst si tuto práci, ale některé zajímavosti se občas znát hodí. Také ne všichni určitě znají 

mimotělní oběh. Chtěl jsem při psaní této práce získat nové znalosti, a myslím, že to se mi také 

povedlo. Ze začátku se mi při psaní práce zdálo, že je téma trochu nezajímavé a že jen trochu 

zvětšuju zápis do sešitu. Postupem času jsem ale začal zjišťovat dost zajímavých informací, co 

jsem předtím nevěděl a začalo mě to trochu více zajímat a hlavně lépe psát. Nakonec jsem si psaní 

docela užil a jsem rád, že jsem si zase o něco více rozšířil obzory. 
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Prohlašuji, že na celé práci jsem pracoval samostatně a uvedl jsem použitou literaturu.  

 

 

  

V Olomouci, červen 2015 _______________________  

           podpis  
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