
Histológia a tkanivá 

 

Tkanivo 

∙ súbor buniek rovnakého tvaru, pôvodu a funkcie 

∙ vznikajú diferenciáciou z kmeňových buniek  

∙ Nie sú schopné samostatnej existencie 

 

Histológia 

∙ Veda zaoberajúca a stavbou a funkciou tkanív 

 

Zloženie tkaniva 

1. bunky 

2. medzibunková hmota 

a. fibrilárna-  vláknitá hmota,  tvorená  kolagénovými ( odolnosť voči ťahu, pevnosť), 

elastickými (pružnosť) a retikulárnymi ( podporná sieť) fibrilami 

b. amorfná-  základná beztvára hmota, glukózaminoglykány 

• výmenu látok medzi telovými tekutinami a tkanivami zabezpečuje tkanivový 

mok 

 

Klasifikácia tkanív podľa funkcie 

1. epitelové 

2. spojivové 

3. svalové 

4. nervové 

 

Epitelové( výstelkové) tkanivo 

• pokrýva  a chráni povrch tela a orgánov 

• vystlieľa dutiny tela a vnútorných orgánov 

• môže zabezpečovať výmenu látok 

      Stavba 

• bunky tesne vedľa seba 

• 1 alebo viac vrstiev 

• medzibunková hmota chýba alebo je v malom množstve 

• nemá vlastné cievne zásobovanie (bunky sú vyživované hlbšími tkanivami) 

• zvyčajne polarizované ( možnosť rozpoznať vrch a spodok) 

• schopnosť obnovy po poškodení 

• medzi epitelom a orgánom- bazálna membrána 

 

Typy epitelov podľa počtu vrstiev buniek 

1. jednovrstvový- jedna vrstva buniek ( prevažne  bezstavovce) 

2. prechodný- premenlivý počet vrstiev, schopnosť roztiahnúť sa(  močový mechúr 

cicavcov 

3. viacvrstvový- väčší počet  morfologicky odlišných buniek usporiadaných do vrstiev (pokožka 

cicavcov) 

 

Typy epitelov podľa tvaru buniek 

1. Kubický- kockovitý tvar buniek ( sietnica, vývody žliaz, zárodočný epitel na vaječníkov) 



2. Cylindrický- valcovitý tvar buniek, často s brvami( bunky TS) 

3. Dlaždicový- plochý tvar ( pľúcne alveoly, výstelka brušnej a hrudnej dutiny, tráviacej trubice 

po žalúdok) 

 

Typy epitelov podľa funkcie 

1. Krycí- pokrýva vnútorný alebo vonkajší povrch tela, môže byť jednovrstvový alebo 

viacvrstvový, môže mať funkciu ochrannú, dýchaciu, termoregulačnú, zmyslovú (napr. 

pokožka, sliznice) 

2. Resorpčný ( vstrebávací)- tvoria ho bunky schopné prijímať látky a odovzdávať ich do ďalších 

tkanív alebo orgánov, zabezpečuje vstrebávanie živín, odstraňovanie odpadových látok, 

výmenu dýchacích plynov medzi krvou a vonkajším prostredím (napr. tenké črevo) 

3. Riasinkový ( obrvený)- súvisí s pohybom, s prijímaním potravy vystiela  (napr. dýchacie cesty 

človeka, pohyb Ploskavcov) 

4. zmyslový- obsahuje bunky schopné reagovať na podnety a meniť ich na nervový vzruch 

obsahuje zmyslové bunky (napr. sietnica oka, nos) 

5. žľazový- tvoria ho bunky špecializované na sekréciu, je funkčným základom endokrinných a 

exokrinných žliaz 

A. Endokrinné žľazy 

• s vnútorných vylučovaním 

• ich produkty vylučované priamo do krvi 

• Pankreas, semenníky, štítna, hypofýza 

B. Exokrinné žľazy 

• s vnútorných vylučovaním 

• ich produkty vedené na miesto určenia vývodmi 

• Potné, mazové, mliečne, pankreas, žlčník 

 

Spojivové ( podporné) tkanivo 

• vypĺňa priestor medzi orgánmi 

• spája alebo izoluje orgány 

• ochrana a opora pre mäkké časti tela 

 

stavba 

• bunky viacerých typov ( fibrocyty, chondrocyty, osteocyty) 

• veľké medzibunkové priestory vyplnené medzibunkovou hmotou ( tekutá, polotekutá alebo 

tuhá) 

 

    Typy spojivového tkaniva 

1. väzivo 

2. chrupka 

3. kosť 

 

Väzivo 

• mäkké poddajné tkanivo 

• bunky- fibrocyty, medzibunková hmota( polotekutá, obsahuje - kyselinu hyalurónovú, 

prevažne elastické a kolagénové fibrily) 

Typy väziva 

1. riedke kolagénové väzivo- vyživovacia úloha (napr. puzdra orgánov, podkožné väzivo) 



2. tukové väzivo- tepelná izolácia, energetická zásoba (napr. podkožný tuk, obal obličiek, hnedý 

tuk) 

3. tuhé väzivo-- odolnosť voči ťahu a tlaku, viac vlákien a menej buniek a hmoty (napr. šľachy a 

väzy, okostica) 

 

Chrupka 

• pevné a pružné spojivové tkanivo, bezcievne, prevažne oporná funkcia 

• bunky- chondrocyty, medzibunková hmota ( chondrín, elastické a kolagénové vlákna) 

 

Typy chrupky 

1. hyalinná- sklovitá, pevná, jemné elastické vlákna ( napr. hrtan, kĺbové a rebrové chrupavky, 

nosová prepážka) 

2. elastická- nažltlá,pružná, prevaha elastických vlákien ( napr. ušnica, steny veľkých ciev, 

epiglotis, Eustachová trubica) 

3. väzivová- nepriehľadná, prevaha kolagénových vlákien ( napr. medzistavcové platničky 

a jabĺčko) 

 

Kosť 

• najtvrdšie spojivové tkanivo, obsahuje viac minerálov, pevnejšia a tvrdšia, vzniká osifikáciou 

chrupky a väziva 

• bunky osteocyty, medzibunková hmota (tvorená anorganickými a organickými látkami, 

vodou) 

 

Zloženie medzibunkovej hmoty kosti 

1. anorganické látky- dodávajú tvrdosť a pevnosť, fosforečnan a uhličitan vápenatý, 

fosforečnan horečnatý, chlorid sodný 

2. organické látky- dodávajú pružnosť a pevnosť,  oseín, kolagén, elastín,  

3. voda- tvorí prostredie pre jednotlivé zložky 

 

Osifikácia kostí 

• Mineralizácia( pribúdanie anorganických látok vekom) kostného tkaniva, čím sa stáva kosť 

tvrdšou a krehkejšou   

 

Typy kostného tkaniva 

1. Husté(kompaktné)- povrch plochých a krátkych kostí, stredná časť dlhých, súvislé tkanivo 

2. Hubovité (špongiózne)- vnútro plochých a krátkych, hlavice dlhých kostí, obsahuje trámčeky 

s kostnou dreňou 

 

Stavba dlhej kosti 

1. Epifýzy ( hlavice) 

2. Diafýza ( telo) 

 

Anatómia kosti 

1. Rastová chrupka 

2. Okostica- väzivová blana s cievami a nervami 

3. Dreňová dutina s kostnou dreňou 

4. Husté( kompaktné kostné tkanivo) 

5. Hubovité kostné tkanivo 



Zubné tkanivo 

• Podobné kostnému, zuby cicavcov, zuby a šupiny drsnokožcov 

• Bunky- odontocyty, medzibunková hmota- dentín, zubovina ( kolagén, uhličitan 

a fosforečnan vápenatý) 

 

Stavba zuba 

1. Sklovina 

2. Zubovina 

3. Zubná dreň 

4. Cievy a nervy 

A. Korunka 

B. Krček 

C. Koreň 

 

Svalové tkanivo 

• Pohyb organizmu v priestore, jednotlivých orgánov  a ich častí 

•  bunky- myocyty tvoriacimi svalové vlákna myofibrily (tvorené  aktínom a myozínom) 

• má schopnosť dráždivosti( reaguje na podnet) 

• Reakciou je kontrakcia( sťah)- vzniká vzájomným posunom aktínu/myozínu a zmena napätia- 

každý sval má v pokoji určité napätie - svalový tonus 

 

Mechanizmus kontrakcie svalu 

• Sval ma schopnosť kontrahovať sa a vykonávať prácu 

• Podnetom je nervový vzruch v podobe akčného potenciálu 

• Potrebná energia z ATP a Ca2+ 

• Motorická jednotka- motorický nerv + svalové vlákno 

• Nervovosvalová platnička- spojenie synaptického uzla axónu a svalového vlákna ( 

nervovomuskulárne spojenie) 

 

1. Sval v pokoji- priečne mostíky s hlavicami na myozíne nie sú spojené s aktínom, bráni 

relaxačná bielkovina troponín 

2. Kontrakcia svalu- Nervový signál z axónu do svalu- akčný potenciál, depolarizácia 

svalovej membrány, ióny Ca2+ blokujú relaxačný troponín, uvoľnenie myozínových hlavíc, 

zasunutie do aktínu, tvorba aktínmyozínového komplexu- zo strán do stredu sarkoméry, 

spotreba energie, sval sa skracuje ( až 65%)- kontrakcia 

3. Relaxácia svalu- Odčerpanie Ca2+, odblokovanie troponínu, spotreba ATP, odpojenie 

myozínu od aktínu, zánik komplexu, uvoľnenie svalu 

 

Typy svalového tkaniva 

1. Hladké 

2. Srdcová svalovina 

3. Priečne pruhované( kostrové) 

 

Hladké svalové tkanivo 

• Jednojadrové vretenovité bunky 

• Bezstavovce okrem hmyzu na pohyb 

• U stavovcov tvorí steny vnútorných orgánov (napr. pohyby čriev a močového mechúra) 



• nedá sa ovládať vôľou, málo unaviteľné 

• Inervované vegetatívnymi nervami 

 

Srdcová svalovina 

• jednojadrové bunky pospájané do siete priehradkami 

• vyskytuje sa len v srdci stavovcov 

• sťahuje a uvoľňuje sa automaticky a rytmicky 

• pracuje nepretržite bez únavy 

• nedá sa ovládať vôľou, málo unaviteľné 

• Inervácia vegetatívnymi nervami 

 

Kostrové 

• Dlhé mnohojadrové bunky spojených do vlákien 

• tvorí kostrové svalstvo a umožňuje pohyby tela 

• Typické pre hmyz a stavovce 

• dá sa ovládať vôľou, unaviteľné 

• Inervácia somatickými nervami 

 

Stavba kostrového svalu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nervové tkanivo 

• Príjem a vedenie vzruchov 

      Stavba  

1. Neuróny- nervové bunky, schopné dráždivosti a vodivosti 

2. Gliové bunky – pomocné bunky s ochrannou, opornou a vyživovacou funkciou, tvorba 

mozgovomiechového moku 

 


