
Trojlistovce ( Triblastica) 

Dvojstranovce (Bilateralia) 

 

Telo tvorené troma zárodočnými vrstvami( ektoderm, endoderm, mezoderm)- u najprimitívnejších 

druhov  namiesto mezodermu mezenchým(rôsolovité tkanivo) 

 

Bilaterálne súmerné( dvojstranne)- Dvojstranovce (Bilateralia) 

•  telo rozdelené:  

1. na prednú( hlavovú) a zadnú( análnu) časť 

2. na chrbtovú( dorzálnu) a brušnú( ventrálnu) časť 

 

 Telom možno preložiť iba jednu rovinu súmernosti 

 Cefalizácia- sústredenie nervovej a zmyslovej sústavy do hlavovej časti 

 Umožnený účelný pohyb hlavou dopredu- zmena stavby organizmu 

 Zvýšenie metabolizmu organizmu 

 Vznik vylučovacej sústavy kvôli splodinám metabolizmu- protonefrídie 

 Zdokonaľovanie tráviacej sústavy 

 Zánik primitívneho pohybu pomocou obrveného epitelu- vznik kožnosvalového vaku a vznik 

opornej vrstvy- 3 zárodočnej vrstvy mezodermu, pohyb koordinuje pásová nervová sústava 

 

Najprimívnejšie kmene 

Kmeň: Morulovce( Mesozoa) 

• Parazitujú na morských živočíchoch 

• Stavbou pripomínajú morulu 

• 2 zárodočné vrstvy( vonkajšia obrvené bunky, vnútorná rozmnožovacie bunky) 

• Bez orgánov 

• Zložitý vývinový cyklus 

 

Kmeň: Bezčrevovce( Acoelomorfa) 

 Vodné živočíchy 

 Pohyb obrveným epitelom 

 Stavba tela podobná lúčovito súmerným živočíchom 

 2 zárodočné vrstvy 

 Mezenchým vypľňa prvotnú dutinu 

 Ústny otvor na konci alebo v strede tela 

 Gonády neoddelené od okolitého tkaniva ( u niektorých druhov) 

 

Rozdelenie dvojstranovcov  

1. Vývinová vetva: Prvoústovce ( Protostomia) 

 Ústny otvor vyvinutý  na mieste blastoporu- prvoúst 

 Vznik análneho otvoru druhotne 

2. Vývinová vetva: Druhoústovce ( Deuterostomia) 

 análny otvor vyvinutý  na mieste blastoporu 

 Vznik ústneho otvoru druhotne 

 

Prvoústovce 

• Nervová sústava na brušnej strane tela 



• Cievna sústava na chrbtovej 

• Celóm vzniká z endodermu 

• Vonkajšia kostra vzniká z ektodermu ( obsahuje organické látky a CaCO3) 

 

Rozdelenie prvoústovcov 

1. Skupina: Necélomové prvoústovce( Acoelomata) 

 2 zárodočnej vrstvy 

 Prvotná telová dutina- schizocel vyplnená mezenchýmom 

2. Skupina: Célomové Prvoústovce  ( Coelomata) 

 3 zárodočné vrstvy 

 S druhotnou telovou dutinou- célom  

 

Systém necélomových prvoústovcov 

1. Kmeň: Ploskavce ( Plathelmintes) 

a. Trieda: Ploskulice( Turbellaria) 

b. Trieda: Motolice( Trematodes) 

c. Trieda: Pásomnice( Cestodes) 

2. Kmeň: Hlístovce( Nematoda) 

 

Kmeň: Ploskavce ( Plathelminthes) 

• Ploché živočíchy (veľkosť mm-20m) 

• 2 zárodočné vrstvy ( telová dutina schizocél vyplnený mezenchýmom) 

• Pohyb- plazivý kožno-svalovým vakom( u primitívnych druhov obrveným epitelom) 

• Telo rozdelené na hlavovú a trupovú časť 

• Parazitické formy s háčikmi a prísavkami 

• Začiatok cefalizácie 

• TS- 1 otvor- prijímací a zároveň vyvrhovací, hltan, jednoduché alebo rozvetvené črevo, bez 

análneho otvoru 

• VS- protonefrídie 

• OS a DS- nevyvinuté (dýchanie celým povrchom tela, paraziti anaeróbne rozkladom 

glykogénu) 

• NS- pásová  

• ZS- Pigmetové škrvny-  očká na hlave 

• RS- hermafrodity ( u parazitov  komplikovaná s pomocnými žľazami a orgánmi) 

• Vývin: u voľne žijúcich priamy u parazitov, nepriamy cez larvu planulového typu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Trieda: Ploskulice( Turbellaria) 

• Väčšinou voľne žijúce vodné 

• Dravé alebo zoškrabujú riasy 

• V pôde alebo pod kameňmi 

• Obrvené organizmy, pohyb uľahčený slizom 

• Ústa na brušnej strane s vyliačiteľným hltanom 

• Regeneračná schopnosť  

• Zmysly- pigmentové škvrny a statocysta 

• Napr. ploskuľa mliečnobiela 

 

Trieda: Motolice ( Trematodes) 

• Veľkosť 1-30cm 

• Bez obrvenia, na povrchu kutikula 

• endoparazity 

• 2 prísavky- ústna a brušná 

• Hermafroditi ( zložité cykly s viacerými medzihostiteľmi)  

• Živia sa krvou alebo črevnou šťavou 

• Niektoré spôsobujú ochorenia 

• Zástupcovia 

1. Motolica pečeňová- Spôsobuje ochorenia oviec, medzihostiteľ vodný slimák 

2. Dvojprísavnica močová- V močovom mechúre stavovcov( aj človeka), medzihostiteľ vodný 

slimák, ochorenie bilharzióza, gonochorista 

 

Trieda: Pásomnice( Cestodes) 

• Veľkosť do 20m 

• endoparazity 

• TS- nevyvinutá, potravu prijímajú osmoticky 

• DS- anaeróbne rozkladom glykogénu 

• Dospelce vylučujú do hostiteľa toxíny- spôsobujú málokrvnosť 

• Hermafrodity- komplikovaná pohlavná sústava( samčie gaméty sa uvoľňujú skôr) 

• Vývin nepriamy s medzihostiteľmi ( v krvnom obehu, svalovine) 

 Vajíčko- larva- úhor- dospelec    (Úhor- vakovitý útvar s hlavičkou) 

 

        Stavba tela pásomnice 

1. Hlavička s prísavkami a háčikmi 

2. Krčok- skolex 

3. Články- posledné s vajíčkami ( proglotidy)  

4. Na povrchu tela výrastky na príjem potravy z čreva hostiteľa 

 

        Zástupcovia 

1. Pásomnica dlhá- 8 metrov dlhá, parazituje v tenkom čreva človeka, z tepelne neupraveného 

bravčového mäsa 

2. Pásomnica venčeková- 10 metrov dlhá, parazituje v tenkom čreva človeka, z hovädzieho mäsa 

 

Prejavy nákazy- Bolesti brucha, Chudnutie, Hnačky, Bledosť, Vracanie, Nevoľnosť 

Spôsoby nákazy 

• umývanie rúk 

• nenechať sa oblizovať zvieratami 



• odčervovanie domácich zvierat 

• dobre tepelne spracovať jedlo 

• Nehnojiť zeleninové polia septikom 

 

Kmeň: Hlístovce ( Nematoda) 

• Veľkosť od mm do niekoľko desiatok cm 

• Žijúce v pôde, vode 

• mnohé druhy parazitické 

• Podlhovasté na priereze okrúhle telo 

• Prvotná telová dutina- pseudocél ( vyplnená tekutinou pod tlakom udržuje pružnosť a 

pevnosť) 

• Hydroskelet- vnútorná kostra spevnená tlakom, základ pre pohyb  

• Pohyb pomocou sťahov svalov 

• DS- bez dýchacích orgánov, celým povrchom( mnohé anaeróbne rozkladom cukrov z potravy) 

• Na povrchu kutikula ( odolná voči vplyvom, zvlieka sa pri raste) 

• TS- 2 otvory ( ústny otvor s cicavým zariadením- rovné črevo- análny otvor) 

• VS- protonefrídie 

• NS- pásová  

• ZS- orgány v prednej časti tela ( štetinky) 

• RS- gonochoristi- s pohlavnou dvojtvárnosťou( samce menšie)- dimorfizmus 

• OS- nevyvinutá 

• Vývin:  priamy alebo vajíčko- larva- dospelec( larva sa viackrát zvlieka) 

• Význam: pôdne tvorba humusu, vodné samočistenie vody 

Zástupcovia 

1. Hlísta detská 

• v hrubom čreve 

• Spôsobuje svrbenie konečníka 

• samička kladie do okolia konečníka vajíčka, ktoré dráždia epitel konečníka 

• autoinfekcia 

2. Mrľa ľudská 

• Parazituje v tenkom čreve 

• Po infekcii preniká cez  črevo do krvného a miazgové obehu a pľúc, vykašliavaním do 

tráviacej sústavy 

3. Svalovec špirálovitý 

• Po konzumácii nakazeného mäsa 

• Larva sa zapuzdrí vo svaloch 

• Horúčkovité ochorenia 

• Pri premnožení lariev, obehom do srdca, mozgu, smrť 

4. Vlasovec očný 

• V Afrike 

• Tvorba zdurením na tele človeka( vo vnútri vlasovec) 

• V rohovke oka  zhoršuje videnie 

• Odstránenie operatívne 

5. Vlasovec miazgový 

• V lymfatických cestách človeka 

• Zdurenie uzlín a gigantizmus častí tela 

6. Háďatko pšeničné, repné 

 škody na plodinách 



 


