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Základy patologickej fyziológie pre zubné lekárstvo 

 

 

04. PORUCHY TERMOREGULÁCIE 

M. Tatár 

 

Úvod 

Človek, podobne ako značná časť cicavcov, patrí z hľadiska udržiavania telesnej teploty medzi 

homoiotermné druhy. Na rozdiel od poikilotermných živočíchov, organizmus človeka si 

udržiava stálu teplotu termoregulačného jadra (mozog a orgány hrudnej a brušnej dutiny) 

napriek tomu, že teplota vonkajšieho prostredia sa mení v relatívne značnom rozsahu (nahý 

jedinec približne v rozmedzí -1 - +50 C). Udržiavanie stálej telesnej teploty je podmienené 

rovnováhou medzi tvorbou a výdajom tepla v organizme. Termoregulačné mechanizmy však 

zabezpečujú zmenu teploty termoregulačného obalu (koža, lebka, hrudná a brušná stena, 

horné a dolné končatiny) smerom k teplote vonkajšieho prostredia, čím táto časť tela mení 

teplotu podobne ako poikilotermné živočíchy, u ktorých sa zmena teploty týka celého 

organizmu (napr. plazy a obojživelníky). 

 

Telesná teplota 

Priemerná teplota organizmu v normálnych podmienkach je 37 C s rozsahom od 36,2 do 

37,5 C. V organizme sa neustále vytvára teplo ako vedľajší produkt metabolických 

pochodov a taktiež sa kontinuálne z organizmu odvádza do okolitého priestoru. Vplyvom 

cirkadiánneho rytmu je teplota najvyššia okolo 18 hodiny večer a najnižšia počas spánku. 

Koža a podkožné tkanivá, včítane tuku,  predstavujú izolačný mechanizmus pre tkanivá 

telesného jadra. V situácii, kedy krv z vnútorných orgánov produkujúcich teplo priteká do 

kože len v minimálnom objeme, tento izolátor predstavuje približne tri štvrtiny tepelných 

izolačných vlastností bežného oblečenia. Cez podkožný tuk prenikajú cievy, ktorá sa hojne 

distribuujú tesne pod kožou. Tu je dôležitý najmä bohatý venózny plexus, ktorý odvádza krv 

z kožného kapilárneho systému. Na exponovaných miestach (ruky, nohy, ušnice) krv 

prichádza do tohto venózneho plexu aj z malých artérií prostredníctvom vysoko 

muskularizovaných arteriovenóznych anastomóz. Prítok krvi do venózneho plexu sa môže 

značne meniť, skoro od 0 až do prietoku, ktorý predstavuje 30 %  celkového srdcového 

minútového výdaja. Takto sa veľmi efektívne odvádza teplo s telesného jadra do kože, alebo 

sa v jadre udržiava. Prítok krvi do systému reguluje sympatický nervový systém. 
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Dôsledky zmenenej teploty buniek 

Významné zmeny teploty buniek poškodzujú viacero molekulárnych mechanizmov buniek, 

ide hlavne o redukovanie enzymatickej efektivity a poškodenie difúznej kapacity a stability 

membrán. Dochádza ku kritickej redukcii bunkových funkcií ako sú dostupnosť energie 

a prestup iónov cez membránu. Dôsledkom v nervovom systéme je strata vedomia 

a neschopnosť koordinovať a vykonávať motorické funkcie. 

 

Termoregulácia 

Centrálny termoregulačný systém reguluje homeostatické procesy udržiavania stálej telesnej 

teploty. Obsahuje nervové dráhy, pomocou ktorých spracúva informácie jednak z kožných 

a viscerálnych chladových a tepelných receptorov ako aj informácie o zvýšenej alebo zníženej 

teplote mozgu. Vyvoláva zmeny aktivity v termoregulačných efektorových tkanivách, ktorých 

úlohou je protismerne pôsobiť oproti teplotným zmenám v mozgu a ďalších kritických 

orgánoch a viesť k tepelnej homeostáze. 

Úloha termoregulácie pri obrane proti podchladeniu spočíva vo zvýšení energetického 

výdaja. Najdôležitejšími mechanizmami sú: 

a) termoregulačné správanie znižujúce stratu tepla, 

b) vazokonstrikcia v koži uchováva teplo v telesnom jadre, 

c) zvýšenie tvorby tepla v hnedom tuku, 

d) triaška kostrového svalstva. 

Najdôležitejšími mechanizmami obrany proti prehriatiu sú: 

a) termoregulačné správanie zvyšujúce stratu tepla, 

b) vazodilatácia v koži sprostredkujúca stratu tepla jeho vedením z termoregulačného 

jadra na povrch tela, 

c) ochladzovanie povrchu tela vyparovaním potu. 

Zložky termoregulačného systému 

1. analyzátory zmenenej teploty tkanív 

2. termoregulačné centrum v hypotalame (najmä area preoptica) 

3. termoregulačné efektorové tkanivá 

 

Termoreceptory 
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Kožné chladové a termálne receptory analyzujú teplotu povrchu organizmu, teplotu vo 

viscerálnej oblasti analyzujú prevažne abdominálne chladové a tepelné receptory. 

Informácie sa vedú miechou a mozgovým kmeňom do termoregulačného centra. 

Pravdepodobne najdôležitejšími termoreceptormi pre reguláciu telesnej teploty sú 

teplocitlivé neuróny v area preoptica. 

Termoregulačné centrum 

Zadný hypotalamus spracúva signály prichádzajúce z termoreceptorov, tu sa integrujú 

a vytvára sa informácia pre efektorové tkanivá. Tento kontrolný systém sa nazýva 

hypotalamický termostat. Keď  sa zvyšuje telesná teplota, približne pri 37 C, aktivuje sa 

potenie, ktoré sa so zvyšujúcou teplotou kontinuálne výrazne zvyšuje. Na druhej strane 

termostat reguluje produkciu tepla. Pri teplotách nad 37,1 C je produkcia tepla konštantná. 

Pri poklese pod túto úroveň sú mechanizmy produkujúce teplo kontinuálne značne 

aktivované, týka sa to najmä svalovej činnosti, ktorá kulminuje až triaškou. 

Termoregulačné efektorové mechanizmy 

Produkcia tepla - termoregulačný systém stimuluje termogenézu primárne v troch 

tkanivách: 

- Kostrové svalstvo – teplo sa produkuje jednak zvýšením svalového tonusu, 

kontrakciami svalstva termoregulačným správaním a rýchlou osciláciou kontrakcie 

antagonistických a agonistických svalov (triaška). 

- Srdce zvýšením srdcového výdaja. 

- Hnedý tuk je dôležitý prevažne u kojencov, ale význam má aj v dospelosti. 

Strata tepla – teplo sa stráca prevažne kožou viacerými procesmi: 

- Radiácia (sálanie) – strata tepla prostredníctvom elektromagnetického žiarenia. Nahý 

jedinec stráca prostredníctvom radiácie v normálne temperovanej miestnosti až 60 % 

z celkovej straty tepla. 

- Vedenie – teplo predstavuje kinetickú energiu kmitajúcich molekúl  a vedením sa 

prenáša energia z povrchu tela na molekuly okolitého vzduchu. Prenos vedením sa 

zastaví, keď teplota vzduchu (hraničná vrstva) je taká istá ako teplota kože. 

- Prúdenie vzduchu – vzduch prúdi aj v uzatvorenom priestore. Z dôvodu gravitačnej 

sily teplý vzduch stúpa a chladný klesá. Vplyvom prúdenia sa stenčuje hraničná vrstva 

vzduchu okolo tela, ktorá je súčasťou tepelného izolátora a tým sa podporuje vedenie 

tepla. 

- Vazodilatácia – zvýši sa odvádzanie tepla z telesného jadra, zvýši sa teplota kože 

a tým sa zosilňujú procesy radiácie a vedenia tepla z kože navonok. 

- Zníženie svalového tonusu a redukcia svalovej aktivity – zníženie produkcie tepla. 

- Odparovanie potu z povrchu kože a periciliárnej tekutiny v dýchacích cestách. Teplo 

sa stráca premenou tekutiny na plyn. Voda sa odparuje nepozorovateľne z kože 
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a dýchacích ciest v objeme asi 600 ml/deň. Tento proces sa zvýrazňuje pri zvyšovaní 

teploty tela alebo okolia a môže dosahovať až 4 l/h. V takejto situácii sa odparovanie 

stáva rozhodujúcim mechanizmom straty tepla. Avšak nadmerné potenie môže viesť 

ku zníženiu objemu intravaskulárnej tekutiny, čo má za následok zníženie tlaku krvi, 

slabosť a závraty. Potenie stimuluje zvýšená aktivita sympatického nervového 

systému. Strata tepla vyparovaním sa ovplyvňuje vlhkosťou vzduchu a jej zvýšenie 

obmedzuje odparovanie tekutiny z povrchu tela, čím sa potenie stáva menej účinné 

a pot len odkvapkáva z kože. 

- Adaptácia na teplejšie podnebie - presun jedinca z oblasti s chladnejším podnebím 

do teplejšieho vedie v priebehu dní až týždňov k prispôsobeniu sa na nové prostredie. 

Jedinec po adaptácii sa začína skôr potiť, zvyšuje sa objem potu a obsah sodíka v pote 

sa znižuje. V dukte potných žliaz sa vplyvom aldosterónu zvyšuje reabsorbcia sodíka. 

Zadržiavanie tepla v organizme: 

- Vazokonstrikcia zoslabí prítok teplej krvi z jadra do kože. Teplota kože sa zníži a tým 

sa zníži vyžarovanie a vedenie tepla. 

Dôležitým mechanizmom v termoregulácii je termoregulačné správanie, ktoré zahŕňa jednak 

vôľové aktivity ale aj mimovoľnú procesy. V chladnejšom prostredí si jedinci obliekajú viac 

vrstiev oblečenia, čím sa zvýši zadržiavanie teplého vzduchu v šatách (zväčšenie izolačnej 

hraničnej vrstvy). Podskakovanie a ďalšie motorické aktivity zvyšujú produkciu tepla. Poloha 

„schúlenia sa do klbka“, zmenší povrch tela, z ktorého sa odovzdáva teplo. Naopak 

v teplejšom prostredí sa zväčšuje povrch tela pre odovzdávanie tepla (relaxovaná poloha 

z roztiahnutými končatinami). Pitie chladných nápojov, zobliekanie sa a obmedzenie fyzickej 

aktivity  taktiež napomáha termoregulácii. 

Zmeny v termoregulácii vplyvom veku 

Dojčatá vyprodukujú dostatočné množstvo tepla, ale mechanizmy zadržiavania tepla sú 

nedostatočné. Je to v dôsledku väčšieho pomeru medzi povrchom tela a jeho hmotnosťou. 

Taktiež majú tenšiu vrstvu podkožného tuku. 

Starší jedinci majú slabšiu odpoveď na extrémne zmeny vonkajšej teploty v dôsledku 

pomalšej cirkulácie, štrukturálnych a funkčných zmien kože a celkového zníženia aktivity 

mechanizmov produkcie tepla (napr. oslabená triaška). Oslabené je aj potenie a percepcia 

tepla a chladu.  

   

Abnormality regulácie telesnej teploty 

 

Horúčka 
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Predstavuje stav, pri ktorom sa zvyšuje teplota nad normálne hodnoty. Najčastejšími 

príčinami sú bakteriálne a vírusové ochorenia, nekrotické tkanivo, zmeny v mozgu, ktoré 

ovplyvňujú termoregulačné centrum (tumor, toxíny, dehydratácia). 

Patogenéza horúčky 

Rôzne substancie vonkajšieho prostredia (proteíny a ich štiepne produkty, lipopolysacharidy 

membrány G- baktérií), ktoré vniknú do tkanív sa stávajú exogénnymi pyrogénmi, ktoré  sú 

odstraňované makrofágmi a neutrofilmi.  Bunky uvoľňujú „endogénne pyrogény“, 

najčastejšie interleukín-1 a tumor nekrotizujúci faktor-alfa (TNF-), ktoré sa cirkuláciou 

dostávajú do termoregulačného centra a nastavia hypotalamický termostat na vyššiu 

úroveň. Endogénne pyrogény zvyšujú produkciu prostaglandínu E2 v mozgových cievach 

a tento je rozhodujúcim mediátorom prestavenia hypotalamického termostatu na vyššiu 

teplotu. Prestavenie termostatu neznamená poruchu termoregulácie. Mechanizmy 

produkcie, straty a udržiavania tepla udržiavajú telesnú teplotu, ale na vyššej úrovni 

(horúčka). Po nastavení hypotalamického termostat na vyššiu úroveň prevažujú 

vazokonstrikcia, zvýšený svalový tonus, triaška a stimulácia metabolizmu. Po zvýšení telesnej 

teploty a jej vyrovnaní s „nastavenou teplotou“ termostatu sú termoregulačné procesy 

v rovnováhe. Po odoznení produkcie endogénnych pyrogénov sa hodnota termostatu zníži 

k norme a v termoregulácii prevažuje periférna vazodilatácia, zníženie svalového tonusu 

a potenie, pokiaľ sa nezníži telesná teplota. 

Význam horúčky 

Horúčka sa považuje za nešpecifickú obrannú odpoveď organizmu počas reakcie akútnej fázy 

(odkaz na kapitolu SIRS). Horúčka vedie k optimálnemu hypertermickému prostrediu 

v rámci obrany organizmu voči invázii baktérií a vírusov, čím sa znižuje životnosť 

mikroorganizmov. Znižuje sa rast mikroorganizmov, ale aj sérová hodnota železa, zinku 

a medi, ktoré sú dôležité pre delenie sa baktérií. Taktiež sa zlepšujú niektoré parametre 

imunity. 

Horúčka by sa mala znižovať antipyretikami len vtedy ak je vysoká a vedie k vážnym 

vedľajším účinkom, ako sú poškodenie funkcie CNS, kŕčom, prípadne oslabeniu funkcie srdca, 

obličiek a pľúc. 

 

Hypertermia 

Extrémne teplo, ktoré môže jedinec tolerovať, závisí od relatívnej vlhkosti vzduchu. Pokiaľ je 

vzduch suchý a je dostatočné prúdenie vzduchu, jedinec môže tolerovať niekoľko hodín 

teplotu nad 50 C, ak nedochádza k limitovaniu potenia. Naopak, ak je relatívna vlhkosť 

vzduchu 100 %, teplota tela začne stúpať už pri teplote prostredia okolo 35 C. Ak súčasne 

jedinec vykonáva ťažkú fyzickú prácu kritickou teplotou vo vlhkom prostredí je 29,5 – 32 C. 
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Ak dôjde k prehriatiu hypotalamického termostatu nad kritickú hodnotu jeho 

termoregulačné možnosti sa oslabujú a potenie sa oslabuje.  

Ak teplota tela stúpne do hodnôt v rozsahu 41-42,5 C, je pravdepodobné, že jedinec sa 

dostane do tepelného šoku. Rozvíjajú sa nasledovné symptómy: závraty, abdominálny 

diskomfort,  delírium až strata vedomia. Väčšina týchto symptómov je dôsledkom 

cirkulačného šoku. Potenie sa oslabuje, koža je suchá a červená a centrálna teplota stúpa. 

V tejto situácii procesy termoregulácie zlyhávajú a nastupuje smrť. 

 

Hypotermia 

Expozícia jedinca extrémnemu chladu vyvoláva pokles telesnej teploty pod 35 C. 

Termoregulačné procesy sa oslabujú už pri poklese telesnej teploty pod 34,5 C a pokles pod 

29,4 C vedie k úplnej strate regulácie telesnej teploty. Nízka telesná teplota kriticky znižuje 

metabolické procesy a tým produkciu tepla. 

V akútnej hypotermii značná periférna vazokonstrikcia vedie ku tkanivovej ischémii. 

Termoregulačné centrum aktivuje triašku, ktorá je intenzívna pri teplote 35 C a trvá po 

pokles na 30-32 C.  Ďalší pokles telesnej teploty vyvolá vazodilatáciu, pričom teplotné jadro 

stráca schopnosť ohrievať perifériu organizmu. Pod 30 C jedinec stráca vedomie, frekvencia 

srdca a dýchania sa znižujú a prietok krvi mozgom sa znižuje. Aktivita sínusového uzla 

a prevodového systému sa spomaľuje. V ťažkej hypotermii (26-28 C) pulz a dýchanie sú 

nemerateľné. Objavuje sa fibrilácia komôr a zastavenie srdcovej činnosti.   

Faktory ovplyvňujúce termoregulačné procesy 

Spánok a poruchy vedomia významne znižujú aktivitu termoregulácie. Závažným faktorom, 

ktorý oslabuje termoreguláciu je aj traumatické poškodenie CNS a zvýšený intrakraniálny 

tlak. Pacienti v cirkulačnom šoku sú náchylní na rýchly pokles telesnej teploty. 

 

 

 


