
DesmogénnaDesmogénna osifikáciaosifikácia
ploché kosti ploché kosti neurocranianeurocrania, väčšina kostí tvárovej časti lebky vrátane , väčšina kostí tvárovej časti lebky vrátane 

dolnej čeľuste, kľúčna kosť, panciere korytnačiek, dolnej čeľuste, kľúčna kosť, panciere korytnačiek, gastráliágastráliá
krokodílov, kostené dosky krokodílov, kostené dosky pásovcovpásovcov



ChondrogénnaChondrogénna osifikáciaosifikácia

•• Dlhé kosti skeletu, stavce, hrudná kosť a Dlhé kosti skeletu, stavce, hrudná kosť a 
panvová kosť.panvová kosť.

•• Osifikácia prebieha na bázeOsifikácia prebieha na báze hyalinnejhyalinnej chrupky, chrupky, 
ktorá svojím tvarom zodpovedá budúcej kosti.ktorá svojím tvarom zodpovedá budúcej kosti.

•• Enchondrálne Enchondrálne –– rast kosti do dĺžky.rast kosti do dĺžky.
•• PeriostálnePeriostálne –– rast kosti do šírky.rast kosti do šírky.
•• Postupuje zo stredu kosti smerom k epifýzam.Postupuje zo stredu kosti smerom k epifýzam.
•• Rozoznávame 8 typickýchRozoznávame 8 typických osififikačnýchosififikačných zón.zón.



Zóny priZóny pri chondrogénnejchondrogénnej osifikáciiosifikácii
•• Zóna normálnejZóna normálnej hyalinnejhyalinnej chrupkychrupky
•• Zóna dorastajúcej chrupkyZóna dorastajúcej chrupky
•• Zóna hypertrofickej chrupkyZóna hypertrofickej chrupky
•• ZónaZóna zvápenatelejzvápenatelej hypertrofickej chrupkyhypertrofickej chrupky
•• Zóna erózie (rozrušovanieZóna erózie (rozrušovanie zvápenatelejzvápenatelej

chrupky)chrupky)
•• ZónaZóna osteoidnáosteoidná (diferenciácia(diferenciácia osteoblastovosteoblastov))
•• ZónaZóna osimorfnáosimorfná (tvorba kostných trámcov na (tvorba kostných trámcov na 

povrchu rozrušenýchpovrchu rozrušených chrupavčitýchchrupavčitých trámcov)trámcov)
•• ZónaZóna rezorbcierezorbcie ((osteoklastyosteoklasty –– rezorbujúrezorbujú kostné kostné 

trámce, zväčšovanie dreňovej dutiny)trámce, zväčšovanie dreňovej dutiny)



Zóny priZóny pri chondrogénnejchondrogénnej osifikáciiosifikácii



Osifikácia  v epifýzachOsifikácia  v epifýzach

HyalinnáHyalinná
chrupka sa chrupka sa 
zachováva na zachováva na 
kĺbových kĺbových 
hlaviciach a hlaviciach a 

v v epifyzodia-
fyzárnej
platničkeplatničke



EpifyzodiafyzárnaEpifyzodiafyzárna
platničkaplatnička



Sekundárna osifikáciaSekundárna osifikácia
•• PrestavbaPrestavba hrubovláknitej pleximorfnejhrubovláknitej pleximorfnej , , 

primárnej kompaktnej kosti .primárnej kompaktnej kosti .
•• Začína v stredeZačína v strede diafýzydiafýzy, šíri sa po celom , šíri sa po celom 

objemeobjeme periostálnejperiostálnej kosti.kosti.
•• Aktívna účasťAktívna účasť osteoklastovosteoklastov..
•• Vznik koncentrickýchVznik koncentrických kostkost. lamiel v. lamiel v

HaverzovýchHaverzových systémochsystémoch
•• V epifýzach jeV epifýzach je hrubovláknitáhrubovláknitá kosť kosť 

nahradenánahradená lamelóznoulamelóznou kosťoukosťou
špongióznoušpongióznou..





Netypické spôsoby osifikácieNetypické spôsoby osifikácie

1.1. Priama osifikácia väziva Priama osifikácia väziva –– tzv.tzv.
ektopickáektopická osifikácia šľachyosifikácia šľachy (kosti rýb, (kosti rýb, 
šľachy dolných končatín vtákov).šľachy dolných končatín vtákov).

2.2. MetaplazmatickéMetaplazmatické kostnateniekostnatenie –– priama priama 
premena chrupky (premena chrupky (chondrocytychondrocyty sa sa 
priamo menia napriamo menia na osteocytyosteocyty) bez ) bez 
predošlého odbúraniapredošlého odbúrania chrupavčitej chrupavčitej 
matrix  matrix  (parohy(parohy jeleňovitýchjeleňovitých))



Zubné tkanivoZubné tkanivo
Fylogeneticky staršie a Fylogeneticky staršie a 
pôvodnejšie ako kostné pôvodnejšie ako kostné 

tkanivo.tkanivo.
Objavilo sa  vObjavilo sa  v integumenteintegumente
--plakoidnéplakoidné šupiny šupiny 

žralokov v koži  a ich žralokov v koži  a ich 
zuby  (ich kostra jezuby  (ich kostra je
chrupavčitáchrupavčitá) .) .



Zub morfológiaZub morfológia

korunkakorunka

krčekkrček

koreňkoreň



Zub Zub -- anatómiaanatómia
1.Sklovina (1.Sklovina (substantia adamantinasubstantia adamantina) ) --

ektodermektoderm
2. Zubovina (2. Zubovina (dentindentin) ) ––mezodermmezoderm
3. Zubná dreň (pulpa3. Zubná dreň (pulpa dentisdentis) ) –– rôsolovité rôsolovité 

tkanivo, cievy, nervy, tukové bunkytkanivo, cievy, nervy, tukové bunky
4. Ďasno4. Ďasno
5. Čeľustná kosť5. Čeľustná kosť
6.6.OzubicaOzubica ((periodontiumperiodontium) ) ––riedkeriedke

kolagénnekolagénne väzivoväzivo

7. Zubný cement (7. Zubný cement (substantia osseasubstantia ossea) ) ––
mezodermmezoderm , vláknitá, vláknitá pleximorfnápleximorfná kosť kosť 
bezbez HaverzovýchHaverzových kanálikovkanálikov



Spojivové tkanivoSpojivové tkanivo trofickétrofické
mezenchmezenchýýmovmovýý ppôôvodvod

Funkcie:
1. odstraňovanie odpadových látok
2. výmena plynov
3. rozvod živín
4. rozvod hormónov
5. obranné reakcie –fagocytóza, imunita



Základné typyZákladné typy
A. Amébocyty hubiek (Porifera)
B. Perienterická tekutina (Nemathelmintes)

medzi endodermom a svalovinou telovej steny
C. Coelomová tekutina (Annelida)
D. Hemolymfa (Arthropoda, Mollusca-okrem

Cephalopoda)
Živočíchy s otvorenou cievnou sústavou
Hemocyty (hmyz)

E. Krv, lymfa, tkanivový mok (Vertebrata)



KRVKRV
Krv stavovcov – červená, prúdi v systéme ciev
-krvná plazma  (55%) + krvné bunky (45%)
KRVNÁ PLAZMA:
90% H2O, 10% anorganické a organické látky – ióny 

Na+, K+, Mg2+, Ca2+, -Cl-, -CO3, -PO4, -SO4

Koncentrácia:
0,85% homoiotermné živočíchy
0,65% poikiotermné živočíchy (suchozemské + 

sladkovodné stavovce)
3,0% morské bezstavovce



KRVNÁ PLAZMA:
Organické látky:
0,1-1% cukry, 7% bielkoviny, tuky, mastné
kyseliny, aminokyseliny, cholesterol, hormóny, 
kyselina mliečna, k.močová, kreatín, močovina
KRVNÉ BUNKY

erytrocyty
leukocyty
trombocyty (cicavce), koagulocyty (ostatné

stavovce)



ERYTROCYTY ERYTROCYTY 

• Cicavce bez jadra, bikonkávne, 
človek 4,5 mil. ženy, 5 mil. muži 
v 1mm3, 7,5 µm. 

• Ostatné stavovce (ryby-vtáky) 
s jadrom.

• Tvoria sa v červenej kostnej dreni, 
zanikajú v pečeni a v slezine.



Erytrocyty jadromErytrocyty jadrom
(ryby, obojživelníky, plazy, vtáky)(ryby, obojživelníky, plazy, vtáky)



Erytrocyty cicavcovErytrocyty cicavcov



KrvnKrvnéé farbivofarbivo:

• hemoglobín (Fe2+) – červené - stavovce
• hemerytrín - červený- Sipunculus (Sipunculida)
• chlorokruorín (Fe2+) –zelený –mnohoštetinavce

(Polychaeta, Annelida)
• hemocyanín (Cu2+) –modrý – ulitníky, 

lastúrniky, pavúky, kôrovce
• echinochróm –červený – ježovky
• hemovanadín – červený – asdídie (Tunicata)
• achrooglobíny – bezfarebné bezstavovce



LEUKOCYTYLEUKOCYTY
50005000--9000 (9000 (ččlovek) vlovek) v 1 mm1 mm33 krvikrvi



a)a) neutrofilnneutrofilnéé (65(65--75% z75% z celkovcelkovéého poho poččtu)tu)
––1010--12 12 µµm (m (ččlovek)lovek)
––nefarbia sa aninefarbia sa ani ffáázickzickýýmimi ani kyslani kyslýými mi 
farbivamifarbivami
––mikrofmikrofáágygy,, fagocytujfagocytujúú napr. baktnapr. baktéérie rie 

GranulocytyGranulocyty
majmajúú vv cytoplazme granulycytoplazme granuly



GranulocytyGranulocyty

bb)) eozinofilneozinofilnéé (2(2--5% z5% z celkovcelkovéého poho poččtu)tu)
–– 1212--14 14 µµm (m (ččlovek)lovek)
–– farbia sa kyslfarbia sa kyslýými farbivamimi farbivami
–– SlaboSlabo fagocytujfagocytujúú niektorniektoréé baktbaktéérierie
–– ssúú aktaktíívne privne pri parazitparazitáárnychrnych ochoreniachochoreniach
–– zneznešškodkodńńujujúú alergalergéényny



GranulocytyGranulocyty

c) bazofilné granulocyty (1% z celkového 
počtu)

farbia sa bázickými farbivami
obsahujú heparín a amíny
jadro nepravidelne laločnaté alebo v tvare S
imunologické reakcie



AgranulocytyAgranulocyty

a)a) lymfocytylymfocyty (25(25--30% z30% z celkovcelkovéého poho poččtu)tu)
–– malmaléé, stredn, strednéé, ve, veľľkkéé, 6, 6--8 8 µµm (m (ččlovek)lovek)
–– nefarbia sa aninefarbia sa ani ffáázickzickýýmimi
–– TT--lymfocytylymfocyty –– thymusthymus, aktivizuj, aktivizujúú sa pri sa pri 

bunkovej imunitebunkovej imunite
–– BB--lymfocytylymfocyty –– BurzaBurza FabriciiFabricii vtvtáákov,kov,

appendixappendix, lymfatick, lymfatickéé tkanivo, kostntkanivo, kostnáá dredreňň
–– nemajnemajúú schopnosschopnosťť fagocytfagocytóózy, imunologickzy, imunologickéé

reakcie organizmureakcie organizmu



AgranulocytyAgranulocyty

b) monocyty (4-8% z celkového počtu), 
len cicavce, 12-20 µm (človek)
– amébovitý pohyb
– makrofágy
– pôvod z kostnej drene
– prechádzajú z krvi do väziva a naopak



Agranulocyty
lymfocyty             monocyty



TROMBOCYTYTROMBOCYTY

• 150-300 000 v 1 mm3

• 2-5 µm 
• odštepovaním z megakaryocytov
• bezjaderné (cicavce)
• žijú 8 dní
• v mieste poranenia → zhluk (trombus) →

trombín mení fibronektín na vláknitý fibrín →
vznik krvného koláča

• koagulocyty – ryby, obojživelníky, plazy, vtáky 
(majú eliptické jadrá)



KRVOTVORBA (KRVOTVORBA (hemopoézahemopoéza))

Proces tvorby a diferenciácie krvných 
teliesok z hemocytoblastov (materské b. 
krviniek, mezenchýmový pôvod)



HemopoézaHemopoéza



ErytropoErytropoéézaza
• hemocytoblast
• ↓
• proerytroblast
• ↓
• bazofilný erytroblast
• ↓
• polychromatofilný erytroblast
• ↓
• ortochromatický erytroblast
• ↓
• zrelý erytrocyt



GRANULOPOGRANULOPOÉÉZAZA
((myelopomyelopoéézaza))

•• HemocytoblastHemocytoblast
•• ↓↓
•• myeloblastmyeloblast
•• ↓↓
•• promyelocytpromyelocyt
•• ↓↓
•• metamyelocytmetamyelocyt
•• ↓↓
•• zrelzrelýý granulocyt granulocyt 
•• ((eozinofilneozinofilnýý,, neutrofilnneutrofilnýý,, bazofilnbazofilnýý)



LYMFOPOLYMFOPOÉÉZAZA

HemocytoblastHemocytoblast::
LymfoblastLymfoblast monoblast               megakaryoblastmonoblast               megakaryoblast
↓↓ ↓↓ ↓↓
prolymfocytprolymfocyt promonocytpromonocyt megakaryocytmegakaryocyt
↓↓ ↓↓ ↓↓
lymfocytlymfocyt monocytmonocyt ttrombocytyrombocyty
(lymfatick(lymfatickéé orgorg.,., ((ččerv.erv. kostkost. dre. dreňň,,
kostkost. dre. dreňň)) krvnkrvnýý obeh)obeh)



Nižšie stavovceNižšie stavovce

KrvnKrvnéé ostrovostrovččeky mezencheky mezenchýýmovmovýých ch 
buniek buniek vv ččreve, pereve, peččeni aeni a obliobliččkkááchch..



VYVYŠŠSIE  STAVOVCESIE  STAVOVCE
Embryonálne obdobie

mezoblastovmezoblastováá periperióódada
(vznik hematogénnych ostrovčekov periférne cievny
endotel, centrálne hemocytoblasty erythroblasty)

hepatolienhepatolienáálnalna periperióódada
v mezenchýme pečene granulocyty, megaryocyty, 
erytrocyty
v slezine erytrocyty
v brzlíku lymfocyty
v slezine a lymf. uzlinách lymfocyty



KRVOTVORBAKRVOTVORBA ((hemopohemopoéézaza)) ––
embryonálne obdobieembryonálne obdobie

medulolymfatická perióda -proces tvorby 
a diferenciácie krvných teliesok 
z hemocytoblastov (materské b. krviniek, 
mezenchýmový pôvod)

lymfopoéza v slezine, lymfatických uzlinách, 
špecializácia krvotvornej kostnej drene

ERYTROCYTY, GRANULOCYTY, 
TROMBOCYTY



KRVOTVORBAKRVOTVORBA ((hemopohemopoéézaza)) ––
postnatálnepostnatálne obdobieobdobie

kostná dreň kostná dreň ((myeloidnémyeloidné centrum)centrum)
vvznik erytrocytov,znik erytrocytov, granulocytovgranulocytov,,
trombocytovtrombocytov,, monocytovmonocytov

lymfatické uzliny, brzlík, slezina lymfatické uzliny, brzlík, slezina ((lymfoidnélymfoidné
centrá)centrá)
vznik erytrocytov,vznik erytrocytov, granulocytovgranulocytov,,

trombocytovtrombocytov,, monocytovmonocytov



LYMFALYMFA

• krvnkrvnéé elementy + plazmaelementy + plazma
•• zrzráážžanlivanliváá schopnosschopnosťť
•• vyvyžživovacia schopnosivovacia schopnosťť
•• obrannobrannáá funkciafunkcia
•• prprúúdi vdi v lymfaticklymfatickýých cievachch cievach



TkanivovTkanivovýý mokmok

• nachádza sa medzi bunkami tela
• látková výmena medzi kapilárami 

krvného a lymfatického systému a bunkami 
tkanív



HEMOLYMFAHEMOLYMFA
mmääkkkkýšýše ae a hmyzhmyz

•• Plazma:Plazma:-- 85% vody, bielkoviny (album85% vody, bielkoviny (albumííny, ny, 
globulglobulííny), aminokyseliny, cukry, enzny), aminokyseliny, cukry, enzýýmy, my, 
tuky,tuky, lipoprotelipoproteíínyny aa pigmenty.pigmenty.

•• KatiKatióóny Nany Na++, K, K++, Mg, Mg2+2+, Ca, Ca2+2+, Fe, Fe2+2+, Cu, Cu2+2+, Zn, Zn2+2+..
•• Plyny OPlyny O22, CO, CO22

•• HemoglobHemoglobíín un u larievlariev pakompakomáárovrov, sfarbenie je , sfarbenie je 
podmienenpodmienenéé prpríítomnostomnosťťou pigmentov.ou pigmentov.



HemocytyHemocyty

•• MMezodermezodermáálnelne bunkybunky
•• Vznik zo strednej Vznik zo strednej ččastiasti ccéélomovlomovýýchch

vavaččkovkov
•• PoznPoznááme okolo 30 rme okolo 30 rôôznych druhovznych druhov
•• SchopnosSchopnosťť fagocytfagocytóózyzy



HemocytyHemocyty
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