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Spojivové, výplňové a oporné tkanivá stavovcov sú určované ich bunkovou zložkou, 
charakterom a konzistenciou medzibunkovej hmoty. Tretí zárodočný list stavovcov, 
mezoderm, sa z podstatnej svojej časti diferencuje na mezenchým, ktorý ako riedke hubovíté 
tkanivo vypĺňa priestor medzi zárodočnými listami a obaľuje orgánové základy. Mezenchym 
je východzím tkanivom pre vývin väziva, chrupky a kosti. Tkanivo väzivové, chrupkové a 
kostné má v princípe rovnaký stavebný mechanizmus, ktorého spoločným znakom je 
prítomnosť spomínaných bunkových elementov a medzibunkovej hmoty. Bunky, ktoré sú 
difirencované z mezenchymovej bunky, sú tvarovo veľmi rozmanité, charakteristické pre 
určitý typ tkaniva. Medzibunková hmota je tvorená zložkou vláknitou a amorfnou. Základná 
amorfná hmota, čiže matrix, je pri väzivách polotekutá, pri chrupke tuhá a pri kosti tvrdá. Jej 
konzistencia závisí od typu proteogly-kanov, ktoré pri väzive tvorí kyselina hyaluronová, pri 
chrupke a kosti chondroínsulfát. Kosť má okrem toho kostnú matrix mineralizovanú. Pre 
charakter jednotlivých spojivových tkanív je dôležitá aj prítomnosť typu, usporiadania a 
množstva vláknitej zložky reprezentovanej kolagénnymi, retikulárnymi a elastickými 
vláknami. 

4.1.1 TKANIVÁ VÄZIVOVÉ, VÄZIVÁ 

Z hľadiska všeobecného sú väzivá tvorené bunkami a medzibunkovou hmotou 
obsahujúcou amorfnú rôsolovatú mátrix a vláknitú zložku. 

Bunky sú morfologicky i funkčne veľmi odlišné, v jednotlivých typoch väzív rôzne 
zastúpené. Delia sa na bunky prisadnuté (stacionárne, fixné), ktoré zachovávajú svoju stálu 
polohu a bunky blúdivé (voľné), ktoré nezotrvávajú na jednom mieste, dokonca môžu z 
väziva vycestovať a znova vcestovať. Väčšinou sa pohybujú meňavkovitým pohybom. 

A. Prisadlé bunky väzivové
1. Fibrocyty, fibroblasty (fibroblasty sú mladé diferencujúce sa bunky a fibrocyty sú 

konečnou formou diferenciácie z mezenchymatickej bunky obr. 10). Sú producentmi 
fibrilárnej a amorfnej zložky medzibunkovej hmoty. Sú to bunky vretenovítého až 
hviezdicovitého tvaru s dlhými výbežkami. Majú oválne jadro a dobre vyvinuté granulované 
endoplazmatické retikulum a Golgi-ho komplex, ktoré sú najvýraznejšie v období 
vystupňovania produkcie medzibunkovej hmoty. 

2. Retikulárne bunky sú hviezdicovité bunky, s dlhými výbežkami, ktoré sa nachádzajú 
v retikulárnom väzive. Vznikajú z mezenchymatickej bunky (obr. 10). Secernujú retikulárne 
vlákna a sú s nimi v tesnom kontakte. 
Sú zdrojom pre vznik fagocytujúcich buniek, z ktorých vznikajú voľné makrofágy, a 
pravdepodobne zdrojom pre vznik krvných buniek. Retikulárne bunky sú významnou zložkou 
mechanizmu 
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