
Tkáň pojivová 

obecný stavební plán



buňky zalité v mezibuněčné hmotě, 

která je produktem těchto buněk           

a svým objemem nad nimi převažuje

vazivo

chrupavka

kost



Buňky pojivové tkáně

a/ fixní, residentní       

– vznikají v dané 

tkáni, produkují 

mezibuněčnou 

hmotu

b/ volné, bloudivé     

– z kostní dřeně, 

v pojivové tkáni tráví 

pouze část svého 

životního cyklu



Mezibuněčná hmota pojivové tkáně

• vláknitá složka

–kolagen (různé typy, jen některé tvoří vlákna)

–elastin a fibrilin (elastická vlákna)

• amorfní složka

–glykosaminoglykany (GAG, lineární polysacharidy)

–proteoglykany (GAG navázané na proteinovém 

nosiči)

–strukturální glykoproteiny (proteiny s navázanými 

sacharidovými řetězci)



buňky

šipky = drobné cévy

mezibuněčná

hmota



Tkáň pojivová 

fixní buňky



mesenchym

fibroblasty

fibrocyty

barvení HE

mmesenchym

fibroblasty

fibrocyty



kolagenní fibrily                fibroblast

složené ve vlákna



- nemá zevní laminu

- obsahuje denzní tělíska

myofibroblast



retikulární buňky (R a R’)

L = lymfocyty

CF = retikulární vlákno obklopené výběžky ret. buněk (šipky)



differenciace 

adipocytů



univakuolární adipocyty



2 univakuolární adipocyty
L = tukové kapénky

F = výběžky fibroblastů

M = mitochondrie

Cy = cytoplazma dvou sousedících adipocytů

C = extrémně ztenčený výběžek fibroblastu

BL = zevní lamina





multivakuolární adipocyty 



chondroblasty

chondrocyty



osteocyty       

osteoblasty



Tkáň pojivová 

bloudivé buňky



M = makrofágy

P = plasmatické buňky

N = neutrofilní 

granulocyty

Eo = eozinofilní 

granulocyty

L = lymfocyty

F = fibroblasty

Er = erytrocyty v cévách



žírné buňky



fibroblast                                            

kolagen

plasmatická

buňka

lymfocyt





plasmatická buňka



osteoklast



Tkáň pojivová

mezibuněčná hmota



Syntéza 

a sekrece

kolagenu



(Tropo)kolagen

tloušťka 1,5 nm

délka 280 – 300 nm

trojitá šroubovice

heterotrimerické molekuly (2 α1 + 1 α2 nebo α1 + α2 + α3)

homotrimerické molekuly (3 stejné α řetězce)



kolagenní fibrily





KOLAGEN

1. kolageny tvořící fibrily
• a) typ I, II, III, V (kolagen typu V tvoří kofibrily 

s kolagenem typu I a III)

• b) typ IX, XII, XIV (tvoří fibrily připojené ke kolagenu 
typu I)

• c) typ VI (zevní lamina svalové tkáně, chrupavka)

• d) typ VII  (tvoří kotvící fibrily)

2. kolageny, které netvoří fibrily

• a) typ IV (tvoří síťovitou strukturu)





Důležité typy kolagenu

Typ výskyt fibrily vlákna

I kolagenní vlákna (vazivo, 

vazivová chrupavka, 

kost)

Ø 75 nm Ø 2 – 20 μm

II chrupavka Ø 20 nm netvoří

III retikulární vlákna (vazivo) Ø 45 nm Ø 0,1 – 2 μm

IV basální a zevní lamina netvoří netvoří



Kolagen

typu I

kolagenní vlákno
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kolagenní fibrily (TEM)                                          kolagenní vlákna (modrý trichrom)

kolagenní vlákna (HE)                                           kolagenní vlákna (zelený trichrom)

anilinová modř



svazek kolagenních vláken



kolagenní 

vlákno

retikulární

vlákno



Elastické vlákno





kolagenní vlákno

elastické vlákno





uronová kyselina + N-acetylovaný cukr



proteoglykany



agrekan



strukturální glykoproteiny

fibronektin

chondronektin

osteonektin

osteopontin

fibrilin

vitronektin

tenasciny

laminin



Tkáň vazivová a její typy



• fixní buňky
fibroblasty, fibrocyty, myofibroblasty, 
retikulární buňky, adipocyty

• bloudivé buňky
makrofágy, žírné buňky, plasmatické buňky, 
leukocyty

• vláknitá složka mezibuněčné hmoty
všechny 3 typy vláken

• amorfní složka mezibuněčné hmoty
gelová konsistence, kyselina hyaluronová, 
dermatansulfát, fibronektin



Typy vaziva

• mesenchymové – embryonální tkáň, mesenchymové 
buňky, málo mezibuněčné hmoty

• rosolovité – pupečník (Whartonův rosol), zubní dřeň, 
fibroblasty, kyselina hyaluronová, retikulární vlákna

• kolagenní – nejběžnější, všechny složky
– řídké – tenká vlákna, více buněk (fibroblasty, mnoho volných b)

– husté – uspořádané (šlachy, vazy) a neuspořádané (orgánová 
pouzdra, škára), tlustá vlákna (kol.), méně buněk (fibrocyty)

• retikulární – lymfatické orgány, kostní dřeň, retikulární 
buňky, retikulární vlákna

• elastické – žluté vazy páteře, fibrocyty, elastická vlákna

• tukové – bílé (univakuolární adipocyty) a hnědé 
(multivakuolární adipocyty), málo mezibuněčné hmoty 
(retikulární vlákna)



mesenchymové vazivo



rosolovité vazivo



řídké kolagenní vazivo



husté kolagenní vazivo neuspořádané



husté kolagenní 

vazivo uspořádané

podél

husté kolagenní 

vazivo uspořádané

napříč



retikulární vazivo

(impregnace stříbrem)



elastické vazivo

podél
elastické vazivo

napříč



bílá tuková tkáň



hnědá tuková tkáň



Chrupavka – obecná stavba



• fixní buňky
chondroblasty, chondrocyty

• bloudivé buňky
chondroklasty

• vláknitá složka mezibuněčné hmoty
vždy kolagen typu II                                           
elastická chrupavka ještě elastická vlákna 
vazivová chrupavka ještě kolagenní vlákna

• amorfní složka mezibuněčné hmoty
pevná a pružná konsistence                          
agregáty složené z kyseliny hyaluronové                
a proteoglykanů s obsahem chondroitinsulfátu     
a keratansulfátu, chondronektin





perichondrium



chondroblasty

chondrocyty



izogenetické skupiny





basofilní pouzdro

(kapsulární matrix)

teritoriální matrix

interteritoriální matrix



apozice

intersticiální růst



Typy chrupavky



chondroblast

chondrocyt

hyalinní chrupavka

ÚHiE 1.lékařská fakulta



hyalinní chrupavka



elastická chrupavka



vazivová chrupavka



vazivová chrupavka



Kostní tkáň – obecná stavba



• fixní buňky
osteoblasty, osteocyty

• bloudivé buňky
osteoklasty

• vláknitá složka mezibuněčné hmoty
kolagenní vlákna

• amorfní složka mezibuněčné hmoty
tvrdá a pevná konsistence, proteoglykany              
s obsahem chondroitinsulfátu a keratansulfátu, 
osteonektin, glykoproteiny vážící Ca (sialoprotein, 
osteokalcin)

• mineralizace mezibuněčné hmoty                 
krystaly hydroxyapatitu Ca10(PO4)6OH2



kost spongiózní

periost (Sharpeyova vlákna)

kost kompaktní

bílá kostní dřeň





osteocyty       

osteoblasty

Haversův kanál      



výbrus kosti

viditelné canaliculi ossium



osteoklast



kompaktní kost s osteocyty

osteoklasty



Typy kostní tkáně



Typy kostní tkáně

• vláknitá (primární) – dočasná kost při vývoji      
a hojení kostní tkáně, nepravidelné uspořádání, 
méně mineralizovaná

• lamelární (sekundární) – tvořena lamelami        
z pravidelně uspořádaných kolagenních vláken 
zalitých v mineralizované matrix, osteocyty 
především mezi lamelami v tmelové substanci

– kompaktní – kompletní i vmezeřené osteony 
(Haversovy systémy), plášťové lamely

– spongiózní (houbovitá) – anastomózující kostní 
trámce tvořené paralelně uspořádanými lamelami 
nebo osteony



Kost vláknitá (primární)



Kost lamelární                 
(sekundární)





Kompaktní kost, kompakta





plášťové

lamely



osteon  

(Haversův

systém)



kompaktní kost

osteon, Haversův systém

Haversův kanál

ÚHIE, 1.Lékařská Fakulta



Haversův kanál

Haversův kanál

Volkmannův kanál





Diarthrosis



https://embryology.med.unsw.edu.au/embryology/images/0/0e/Cartilage_histology_001.jpg

kloubní chrupavka



Schéma ultrastruktury synoviální membrány


