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ZÁKLADY PŘÍRODNÍCH VĚD

Soustava kožní



Soustava kožní – funkce kůže

-pokrývá tělo  → odděluje vnitřní prostředí 

organizmu od vnějšího

-dospělý člověk – 1,6 – 1,8 m²

fukce kůže

-ochrana těla proti vniknutí škodlivých látek, 

mikroorganizmů, UV kůže (cutis, derma)

-pokrývá zářením

-udržování stálé tělesné teploty prostřednictvím 

kožních cév a potních žláz



Soustava kožní – funkce kůže

-smyslové funkce – v kůži uloženy receptory 

sloužící k vnímání mechanických, tepelných a 

bolestivých počitků

-skladovací funkce - tuk v podkožním vazivu, 

funkce zásobní, mechanická, izolační, 

uskladněny vitaminy rozpustné v tucích

-vylučovací funkce - zabezpečena mazovými a 

potními žlázami, pot a maz se uplatňují při 

ochraně kůže (pot slabé dezinfekční účinky)

-resorpční funkce - u zdravé kůže poměrně malá  



Soustava kožní – skladba kůže

složení kůže

pokožka škára

pokožka (epidermis)

-tvořena mnohovrstevnatým dlaždicovitým epitelem

-buňky epitelu rohovatějí, odumírají a odlupují se

-buňky hlubších vrstev se stále dělí a vytlačují starší 

buňky k povrchu

-kožní barvivo (melanin) –v buňkách hlubších 

vrstev, chrání hlouběji uložené buňky tkání před 

UV zářením



Soustava kožní – skladba kůže

škára (corium)

-pevná a pružná vazivová vrstva kůže

-proti pokožce vysílá výběžky (papily) - zvětšují 

výživnou plochu pokožky

-v papilách kapilární sítě a nervová zakončení = čidla 

bolesti:

-hmatová tělíska

-receptory chladu

-receptory tepla



Soustava kožní – skladba kůže

podkožní vazivo (tela subcutanea)

-uloženo pod škárou,víceméně bohaté na tuk

-obsahuje receptory čití tlaku a tahu

-umožňuje pohyblivost kůže (krk, čelo)



Soustava kožní –přídatné kožní orgány

-vlasy a chlupy

-mazové žlázy

-potní žlázy

vlasy a chlupy

-vyrůstají z vlasových (chlupových) váčků,do kterých 

ústí mazové žlázy

-s váčky spojeny snopečky hladkých svalových 

vláken



Soustava kožní –přídatné kožní orgány

mazové žlázy

-chybí pouze na dlani a plosce nohy

-výměšek = kožní maz

potní žlázy

-rozloženy nerovnoměrně (nejvíce podpaždí, čelo, 

dlaně, plosky nohou)

-pot - asi 99% vody, 0,6% NaCl, močovina, mastné 

kyseliny aj.

-objem potu za 24 hodin 0,5 – 10 l i více



Soustava kožní – apokrinní žlázy 

-sexuální, pachové

-patří ke kožním žlázám

-produkují specificky zapáchající výměšky

-začínají být činné v pubertě

-podpaždí, okolí konečníku, kůže pohlavních orgánů



Soustava kožní



Soustava kožní



Soustava kožní



Soustava kožní



Soustava kožní – žláza mléčná 

-největší kožní žláza v těle

-založena embryonálně u obou pohlaví

-15 – 20 paprsčitě uspořádaných žlázových 

laloků

-kolem tukové vazivo

-mlékovody – vycházejí z lalůčků, sbíhají se

-prsní bradavka



Soustava kožní – žláza mléčná
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