
 



Chlopně 

Fungují jako ventil, který umožňuje tok tekutiny (především krve) pouze jedním směrem, a v 

opačném jí to nepovolí. 

• Cípaté chlopně:  

o Dvojcípá (mitrální) chlopeň  je chlopeň mezi levou síní a levou komorou. Má 

dva cípy (tvarem připomíná kněžskou mitru) a brání návratu krve z levé 

komory do levé síně. 

o Trojcípá (trikuspidální) chlopeň je chlopeň mezi pravou síní a pravou 

komorou. Má tři cípy a brání návratu krve z pravé komory do pravé síně. 

• Poloměsíčité chlopně:  

o Aortální chlopeň spočívá na rozhraní levé komory a aorty. Tvoří ji tři cípy, 

které mají poloměsíčitý tvar. Zabraňuje návratu krve z velkého oběhu zpět do 

srdce. 

o Chlopeň plicnice spočívá na rozhraní pravé komory a plicnice. Má podobnou 

stavbu jako chlopeň aortální. Její funkcí je zábrana zpětného toku krve z 

malého oběhu do srdce. 

Chlopně v žilách dolních končetin - usměrňují tok krve směrem k srdci (proti gravitaci). 

Věnčité tepny (též koronární tepny) jsou tepny, které přivádí krev do srdeční svaloviny a vyživují ji. 

Jsou proto zcela zásadní pro srdeční činnost.  

Rozlišují se dvě věnčité tepny: pravá tepna věnčitá a levá tepna věnčitá. Obě vychází z oblasti 

na samotném začátku aorty v oblasti těsně za poloměsíčitými chlopněmi. Následně se zanořují 

do srdeční svaloviny  

Pravá tepna věnčitá – zásobuje pravou předsíň, pravou komoru a levou předsíň 

Levá tepna věnčitá – zásobuje především levou předsíň, levou komoru a pravou komoru 

Obě věnčité tepny jsou přibližně stejně silné. Pravá věnčitá tepna se však výrazně více větví, 

což souvisí s nedostatkem kyslíku v dutině pravé komory (svalovina je zde tedy odkázána 

výhradně na věnčité tepny).  

Jednotlivé větve věnčitých tepen nemají dostatečně velké spojky s větvemi okolními (tzv. 

kolaterály). Když se věnčitá tepna zúží, dochází k zhoršenému zásobení dané části srdeční 

svaloviny kyslíkem. Onemocnění se nazývá ischemická choroba srdeční.  

Projevem nedokrevnosti (tzv. ischemie) je pak bolest na hrudi - tj. angina pectoris. Pokud 

dojde k úplnému uzávěru některé z věnčitých tepen, pak může okrsek svaloviny zásobovaný 

touto tepnou začít odumírat a vzniká infarkt myokardu.  
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