
  

II. SVALOVÁ TKÁŇ PŘÍČNĚ PRUHOVANÁ (ŽÍHANÁ)
= „svalovina kosterní“

• základní stavební jednotkou svalové vlákno, představující 
mnohojaderný útvar (soubuní) syncytiálního charakteru;
• vykazuje příčné pruhování;
• jádra jsou čočkovitého tvaru a leží těsně pod sarkolemou. 
Jejich počet v 1 mm svalového vlákna je asi 40. Délka svalových 
vláken se někdy rovná délce celého svalu, u člověka může být 
např. až 40 cm (u stehenního svalu);
• tvoří svazky;
• jednotlivá vlákna nejsou schopna stupňované kontrakce, avšak 
v rámci svazku se nemusejí všechna stahovat společně;
• vyvinuta je u obratlovců a některých skupin bezobratlých 
(měkkýši, kroužkovci, členovci).



  

U bezobratlých  vytváří žíhaná svalovina jak 
svalovinu pohybovou, ale může být součástí i 
svaloviny útrobní. 
Obzvláště velkého morfologického rozvoje 
dosahuje u členovců (hmyzu), kde je jediným 
typem svalové tkáně a má zde rozmanitou 
morfologickou podobu. Bývá řízena jak 
autonomně, tak také z CNS (volní kontrola).

U obratlovců  vytváří pouze pohybovou svalovinu 
a podléhá volné kontrole (CNS). 
Podle množství myofibril a myoglobinu se vlákna 
příčně pruhované svaloviny u obratlovců rozlišují 
na vlákna bledá, červená a smíšená.



  

Vlákna  bledá (fázická)  – obsahují velké množství myofibril a 
málo myoglobinu a sarkozómů. Mají větší průměr než následující. 
Vykonávají rychlý a intenzivní výkon, brzy se však unaví. 
Vyskytují se hojně u rychle se pohybujících živočichů (např.u  
šelem), prsní svaly kuřat a krocanů, okohybné svaly u člověka.
Vlákna červená (tonická)  – obsahují malé množství myofibril 
(často v sarkostilech), hojně myoglobinu a sarkozómů. Bývají 
velice silně prokrveny. Jejich činnost je sice pomalá, ale zato 
trvalá a silná. Svou činností se blíží činnosti hladké svaloviny. 
Hojně se vyskytují např. u migrujících zvířat, např. na 
končetinách kopytníků a v prsních svalech tažných ptáků; zádové 
svaly člověka.
Přechodem mezi oběma jsou vlákna smíšená. 
U téhož jedince se v různých okrscích kosterní svaloviny se 
mohou nacházet či kombinovat oba typy.



  

Myoglobin je pomocným dýchacím barvivem schopné vázat 
kyslík. Je hojně obsaženo v sarkoplazmě zejména u 
červených svalů u potápějících se savců, např. kytovců a 
tuleňů. Svou strukturou je podobný hemoglobinu.



  

Ultrastruktura kontraktilního systému

Kontraktilní systém myofibril probíhá ve svalovém vlákně podélně 
a vyplňuje většinu sarkoplazmy. Myofibrily jsou v sarkoplazmě 
rozmístěny rovnoměrně a nebo jsou seskupeny do sarkostil (= 
Cohnheimova políčka).

Myofibrily mají charakteristické uspořádání v podobě tmavých polí 
- anizotropních polí (A – úseků) a světlých polí - izotropních (I – 
úseků). Poloha polí v sousedních myofibrilách si vzájemně 
odpovídá, což dává celému vláknu příčně pruhovaný vzhled.



  

Myofibrily se skládají z jednotlivých funkčních úseků – sarkomer, 
které jsou vymezeny příčnými přepážkami procházejícími středem 
izotropních úseků skrz celé svalové vlákno. Tyto přepážky se 
označují jako telofragma = Z – linie. 

Uprostřed anizotropních úseků je patrná světlejší H – zóna, 
v jejímž středu leží pomyslná linie - mezofragma = M – linie. 
Hlavní složkou tmavých polí jsou filamenty myozinu, které jsou
silné a ve středu ztloustlé. 

Hlavní součástí světlých polí jsou tenčí filamenty aktinu, které jsou 
svým koncem přichyceny k Z –linii.



  

Stavba sarkomery

I- úsek (aktin) A – úsek (myozin)

Z - linie M - linie

H - zóna

sarkomera



  

Funkce a průběh kontrakce: 

Při svalovém stahu se zasouvají aktinové filamenty mezi myozinové 
na základě tzv. skluzového mechanismu. Během něj dochází k 
mizení světlých izotropních úseků, přičemž A – úseky zůstávají 
nezměněny. Po uvolnění spojů se aktin vrací na své původní místo 
v sarkomeře. Základem skluzového mechanismu je vznik tzv. 
aktino – myozinovém komplexu.
V klidovém stavu nemůže dojít k navázání aktinu a myozinu, 
protože vazebná místa pro myozin jsou na aktivovaných molekulách 
blokována troponin – tropomyozinovým komplexem. Podmínkou 
kontrakce je přítomnost vápenatých iontů, které se váží na troponin 
a tím se změní jeho prostorové uspořádání. Molekula tropomyozinu 
je vtažena hlouběji mezi aktin čímž se odkryjí na aktinu vazebná 
místa pro myozin. Součastně s vazbou vápenatých iontů probíhá 
aktivace myozinové molekuly navázáním ATP. 



  

Svalová tkáň příčně pruhovaná (podélný řez)

svalové vlákno



  

Svalová tkáň příčně pruhovaná (podélný řez - schéma)

jádro



  

jádro

Svalová tkáň příčně pruhovaná (příčný řez)



  

Histogeneze žíhané svaloviny

Při histogenezi se většinou vývoj příčně pruhovaných 
svalů děje z mezoblastu, a to z části somitu 
coelomového váčku označované jako myotom. Vývoj 
probíhá přes jednojadernou buňku myoblast.
Splynutím protoplazmy myoblastů pak vznikají 
syncytiální soubuní.



  

Celková stavba kosterního svalu

Základem svalu jsou svazka svalových vláken, ve 
kterých jednotlivá svalová vlákna vzájemně odděluje 
vnitřní vazivový obal - endomyzium. Určitá 
seskupení svalových vláken (tvořících svazky) 
vymezuje střední vazivový obal - perimyzium. Na 
povrchu celého svalu je vnější vazivový obal – 
epimyzium = svalová fascie. 
Významným úkolem vaziva je mechanický přenos síly 
stahu.
Ve vazivových obalech probíhají podél vláken krevní 
cévy, dále je přítomna bohatá kapilární síť, lymfatické 
cévy, nervy svalu. Úpon svalu na kost zajišťují vlákna 
šlachy, která se upínají do složitých záhybů 
sarkolemy.


