
ROZPRÁVAČ: Hneď vo vnútri [hudba] prechádzame ochrannou clonou z 
hrubých chlpov, ktoré zabraňujú vniknutiu väčšiny väčších častíc vzdušných 
nečistôt.

Po prekročení týchto chĺpkov vstupujeme do veľkej komory nazývanej nosová 
dutina, kde vzduch musí víriť okolo série troch vyčnievajúcich plôšok.
Tu pocítime náhly nárast teploty. Všetky povrchy v tejto komore sú vystlané 
sliznicou, ktorá je vyplnená kapilárami, ktoré vyžarujú teplo krvi do vzduchu.

Túto sliznicu budeme nachádzať až do samého konca našej cesty. Vylučuje 
lepkavý hlien, ktorý slúži na zachytávanie častíc a zvlhčovanie vzduchu. Hlien 
sa pomaly posúva na koberci vlasovitých rias, ktoré vlnovitým pohybom bijú 
smerom k hrdlu, kde sa hlien s časticami prehltne.

Na tomto mikroskopickom priereze vidíme riasy v pohybe.

Opúšťame nosovú dutinu a vstupujeme do hltana.

Prechádzame veľkým otvorom, ktorý vedie do úst. Mohli by sme si to ľahko 
skrátiť a vstúpiť cez ústa namiesto cez nosné dierky, ale obišli by sme [hudba 
mimo] dôležité zahrievanie, zvlhčovanie a filtrovanie, ktoré prebieha v nosovej 
dutine.

Spodná časť hltana slúži na dvojaký účel - prechádza ňou potrava aj vzduch. 
Hore sa priechod rozdeľuje. Potrava ide týmto smerom, do pažeráka, zatiaľ čo 
vzduch ide týmto smerom - do hrtana.

Keď sa vzduch dostane nesprávnou cestou do pažeráka, žalúdok ho 
jednoducho pošle späť nahor s grgnutím. Ak sa však jedlo alebo nápoj dostanú
do hrtana a do pľúc, môže to viesť k vážnym problémom.

Túto možnosť znižuje hrtanová príklopka, čo je časť hrtana, ktorá zasahuje až 
do hltana. Táto chrupavka funguje ako záklopka.

Keď prehĺtame, hrtanová príklopka uzatvára hornú časť hrtana. Keď potrava 
prejde, opäť sa otvorí.

Táto činnosť hrtana je zvonku viditeľná ako kývanie Adamovho jablka.

Niekedy sa jedlo dostane za hrtanovú príklopku a prejde nesprávnou trubicou, 
čo vyvolá kašľací reflex, ktorý zvyčajne stačí na to, aby sa jedlo vytlačilo nahor
a von.

Ako sme videli, hrtanová príklopka je predĺžená časť hrtana. Samotný hrtan je 
schránka z chrupaviek, ktorá tvorí priechod z hltana do priedušnice.

Vnútri je natiahnutý pár väzov nazývaných hlasivky.  K týmto väzom a priľahlej
chrupavke sú pripojené svaly. Keď svaly uvoľníme, vzduch voľne prechádza cez
hrtan. Keď svaly stiahneme, struny sa napnú, a ak zároveň dýchame, struny 



vibrujú a vytvárajú zvuk. Ovládaním a zmenou napätia svalov na strunách 
môžeme vytvárať širokú škálu zvukov, ktoré potom jazyk a pery môžu 
formovať do reči.

Pod hrtanom sa nachádza trachea alebo priedušnica.

Odtiaľto to už bude voľná plavba.

Môžete si všimnúť, že tu dole v sliznici riasy prúdia opačným smerom. Robia 
tak od chvíle, keď sme vstúpili do hrtana. Čiastočky prachu, ktoré sa tu 
zachytili, sa musia pohybovať smerom nahor, aby sa dostali do hltana.

Priedušnicu udržiavajú široko otvorenú spevňujúce krúžky chrupavky v tvare 
písmena C.

V dolnej časti sa priedušnica delí na dve trubice - pravú a ľavú priedušku, ako 
naša molekula vstupuje do pľúc.

Priedušky sa znova a znova rozvetvujú a vytvárajú strom dýchacích ciest v 
každej časti pľúc. Z najmenších priedušiek sa rozvetvujú priedušničky, 
najtenšie dýchacie cesty. Priedušničky sa rozvetvujú a končia hroznovitými 
zhlukmi mikroskopických vzduchových mechúrikov nazývaných alveoly.

[Hudba]

V tomto poslednom vetvení prechádzame poslednou sliznicou.

Pri vstupe do alveoly sa naša molekula kyslíka konečne stretla s dýchacou 
membránou. Tvorí ju tenká stena alveoly.

[Hudba]

Plazením sa po vnútornej stene vidíme zvláštneho tvora. Predstavuje poslednú 
obranu tela proti nečistotám prenášaným vzduchom. Nie je ľahké, aby sa 
čiastočka prachu dostala tak ďaleko bez toho, aby ju zachytila sliznica. Keď sa 
tak stane, úlohou tohto chlapíka je zbaviť sa jej. Nazýva sa makrofág a je to 
jedna zo špecializovaných bielych krviniek tela. Tento žije v pľúcnych 
mechúrikoch, kde sa plazí od vzdušného mechúrika k vzdušnému mechúriku a 
pohlcuje prach, sadze a baktérie.

[Hudba]

Počas celej našej cesty stúpalo teplo a vlhkosť vzduchu. Týmto spôsobom telo 
pripravuje vzduch na vstup do alveol. Tu musí byť obzvlášť vlhko, aby sa 
udržala vlhkosť dýchacej membrány. Steny alveol sú pokryté vrstvou vlhkosti.
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