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1 TKANIVÁ ÚSTNEJ DUTINY
Histológia (z gréckeho slova histos – tkanivo, logia – štúdium vedného odboru) je veda,
ktorá sa zaoberá mikroskopickou stavbou tkanív. Tkanivo je základnou stavebnou súčasťou
orgánov tiel u mnohobunkových organizmov. Je súborom buniek s veľmi podobnou
morfologickou charakteristikou a tiež medzibunkovej hmoty. Každý typ tkaniva sa počas
fylogenetického a ontogenetického vývoja špecializoval na isté funkcie. Podľa toho
rozoznávame štyri základné typy tkanív: epitelové, spojivové a podporné, svalové a nervové.

1.1 Epitelové tkanivo
Epitely pochádzajú z troch zárodkových listov: ektodermy, endodermy a mezodermy.
Väčšina derivátov ektodermy a endodermy si zachová epitelový charakter v priebehu vývoja,
aj po celý život jedinca (napríklad epitel sliznice tráviacej rúry sa vyvinul z endodermy).
Z buniek mezodermy sa vyvinie väčšinou väzivo, ale niektoré z nich ďalšom vývoji získajú
sekundárne epitelový charakter (napríklad epitelová výstelka ciev). Iné pôvodne bunky
mezodermy naopak majú primárne epitelový charakter (dermatómy a myotómy somitov) , ale
neskôr migrujú a diferencujú sa na svaly a väzivo kože.
Štruktúra epitelov je podmienená ich funkciou. Napríklad výstelkový viacvrstvový
plochý epitel rohovatejúci, ktorý je súčasťou kože, je prispôsobený svojou stavbou tomu, aby
vykonával predovšetkým funkciu ochrany tela pred vonkajšími vplyvmi prostredia
(mechanickými, tepelnými, chemickými, mikrobiálnymi...).
Bunky epitelov sú uložené tesne vedľa seba s minimálnym množstvom medzibunkovej
hmoty. Sú uložené na bazálnej membráne, viacvrstvovej nebunkovej štruktúre, ktorá je
produktom jednak epitelových buniek, jednak buniek väziva, uloženého pod ňou.
Klasifikácia epitelov
Epitely vystielajú telové dutiny (mezotel vystielajúci pleurálnu dutinu), pokrývajú
povrchy orgánov (zárodočný epitel vaječníka), tvoria vnútornú výstelku orgánov (1-vrstvový
cylindrický epitel čreva) a cievneho systému (endotel ciev) alebo pokrývajú povrch tela
(viacvrstvový plochý rohovatejúci epitel pokožky). Ich bunky majú podobnú štruktúru
a tvoria skupinu tzv. výstelkových a krycích epitelov. Druhú skupinu epitelov tvoria žľazové
epitely, ktoré svojou štruktúrou sú prispôsobené na tvorbu a sekréciu látok, potrebných pre
potrebu samotnej bunky alebo iných tkanív. Žľazové epitely sú väčšinou súčasťou orgánov,
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tzv. žliaz s vnútornou alebo vonkajšou sekréciou. Tretiu skupinu epitelov tvorí tzv. zmyslový
epitel, ktorého bunky sa špecializujú na príjem podnetov z vonkajšieho prostredia, jeho
spracovanie a následný prenos do CNS (fotosenzitívne bunky sietnice očnej gule, vláskové
bunky vnútorného ucha, zmyslové bunky chuťových pohárikov jazyka, mäkkého podnebia
a jazylky a bunky čuchového epitelu).

1.1.1 Krycie a výstelkové epitely
Krycie epitely morfologicky klasifikujeme podľa počtu vrstiev a tvaru buniek na:
A. jednovrstvové epitely
Jednovrstvové epitely obsahujú jednu vrstvu buniek rovnakého tvaru a štruktúry.
Patria sem:
•

jednovrstvový plochý epitel
Skladá sa z jednej vrstvy plochých buniek, ktoré nasadajú na lamina basalis. Pri

plošnom pohľade majú bunky tvar dlaždice, preto sa ujal aj názov dlaždicový. Pri pohľade
zhora vytvárajú mozaiku plochých buniek s pravidelnými viacuholníkovými obrysmi, tesne
naliehajúcimi na seba. Tento typ epitelu vystiela napríklad vývody najmenších žliaz, tenké
ramienko Henleho slučky obličky, stredoušnú plochu bubienka, ako tzv. endotel tvorí
výstelku ciev a srdcových dutín, ako tzv. mezotel vystiela perikardovú, pleurálnu
a peritoneálnu dutinu.
•

jednovrstvový kubický epitel
Skladá sa z jednej vrstvy kubických buniek, ktoré rovnako nasadajú na lamina basalis.

Sú to hranolovité bunky, ktoré sa svojimi bočnými stenami navzájom dotýkajú. Pri pohľade
zhora sa javia ako štvorčeky s minimálnym množstvom medzibunkovej hmoty. Tento druh
epitelu vystiela napríklad časti vývodov mnohých žliaz, distálny kanálik nefrónu obličky,
je prítomný vo folikuloch štítnej žľazy, pokrýva povrch vaječníka ako tzv. zárodočný epitel,
je súčasťou plexus choroideus.
•

jednovrstvový cylindrický epitel
Tvoria ho cylindrické bunky, ktoré majú tvar hranolov s väčšou výškou ako šírkou,

svojimi bočnými stenami tesne naliehajúcich na seba a nasadajúcich na lamina basalis.
Vystieľajú veľkú časť tráviacej trubice od kardie žalúdka až po zona haemorrhoidalis,
rovnako i vajíčkovody a maternicu.
Jednotlivé typy epitelov môžu mať na apikálnom povrchu buniek niektorý zo
špecializovaných povrchov, t. j. riasinky, stereocílie alebo mikroklky (viac v xy). Napríklad
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rezorbčné bunky jednovrstvového cylindrického epitelu čreva majú na povrchu mikroklky,
ktoré zväčšujú apikálny povrch týchto buniek a slúžia tak lepšej rezorbcii látok. Podobne
i bazálny povrch epitelových buniek môže byť zriasnený a tvoriť tzv. bazálny labyrint
(napríklad cylindrické bunky proximálneho kanálika nefrónu obličky).
Špeciálny typ jednovrstvového epitelu tvorí viacradový epitel, ktorého všetky bunky
majú kontakt s lamina basalis. Bunky sú väčšinou rôzne vysoké, preto ich jadrá sú uložené
v rôznych výškach a môžu tak vytvárať dojem viacerých vrstiev. Napríklad epitelová výstelka
priedušnice a veľkých priedušiek je tvorená viacradovým cylindrickým epitelom s riasinkami
a vmedzerenými pohárikovými bunkami, pričom sa tu nachádzajú nízke bazálne bunky, vyššie
cylindrické bunky s riasinkami a pomedzi ne sú vsunuté bunky pohárikové, ktoré
sú jednobunkové žľazy.
Tzv. prechodný epitel – urotel tvorí výstelku obličkovej panvičky, močového mechúra,
močovodov a sčasti i močovej trubice. Je rovnako viacradovým epitelom, pretože všetky jeho
bunky nasadajú na lamina basalis a sú trojakého typu: bazálne bunky, bunky tvaru tenisovej
rakety a dáždnikové bunky. Tento typ epitelu má rôzny tvar podľa náplne orgánu.
V dilatovanom močovom mechúri pri jeho naplnení je vysoký a naopak po jeho vyprázdnení
sa stenčuje.
B. viacvrstvové epitely
Viacvrstvové epitely pozostávajú z dvoch a viacerých vrstiev buniek, ktoré sa
v jednotlivých vrstvách väčšinou odlišujú v tvare i štruktúre. Podľa tvaru a štruktúry
povrchových buniek potom rozdeľujeme viacvrstvové epitely na:
•

Viacvrstvový plochý epitel
o rohovatejúci – tvorí pokožku, obsahuje viacero vrstiev buniek, z ktorých
povrchové vrstvy sú zložené z buniek plochých, pod nimi sú polyedrické bunky
a bazálne sú uložené bazálne cylindrické bunky, ktoré sa priamo dotýkajú
lamina basalis. Povrchové bunky sa postupne rozpadajú, strácajú charakter
živých buniek a tvoria povrchovú tzv. zrohovatelú vrstvu (už to nie sú bunky,
ale zrohovatelé elementy, tzv. šupiny).
o nerohovatejúci – tzv. slizničný typ, ktorý vystiela ústnu dutinu, pošvu, pažerák
a iné orgány. Je podobný prvému typu, iba na jeho povrchu sa nenachádza
zrohovatelá vrstva a všetky povrchové ploché bunky majú jadrá a sú živými
bunkami.
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•

Viacvrstvový cylindrický epitel – pomerne málo častý, nazýva sa aj epitel prechodných
zón (prechod hltanu do nosohltanu). Väčšinou sa nachádza na miestach, kde jeden typ
epitelu pozvoľne prechádza do iného typu.

Lamina basalis, bazálna membrána
Bazálny povrch epitelových buniek je oddelený od väziva, ktoré sa nachádza pod nimi,
vrstevnatou

nebunkovou

štruktúrou,

nazývanou

bazálna

lamina

(lamina

basalis).

Je pozorovateľná iba elektrónovým mikroskopom, kde pozostáva z denznej vrstvičky lamina
densa, ktorá môže byť obklopená z jednej alebo oboch strán ďalšou svetlou vrstvičkou,
lamina rara (lucida). Lamina basalis je tvorená kolagénom typu IV, XV a XVIII,
glykoproteínmi laminínom a nidogénom a proteoglykanmi (heparan sulfát, chondroitin sulfát,
dermatan sulfát). Na ukotvenie lamín do susediaceho väziva slúžia kotviace fibrily z kolagénu
VII a tiež jemné mikrofibrily. Bazálnu laminu nachádzame nielen u epitelov, ale aj u iných
buniek, ktoré prichádzajú do úzkeho kontaktu s väzivom (napríklad endotel kapilár, svalové,
tukové, Schwannove bunky) a je ich produktom. Lamina basalis tvorí bariéru medzi epitelom
(alebo inými bunkami) a väzivom, pričom sa tu podieľa na regulácii výmeny makromolekúl.
Pod lamina basalis sa často nachádza vrstvička retikulárnych vlákien, lamina
reticularis, ktorá je produktom buniek väziva a je zložená z kolagénu typu III. Vo svetelnom
mikroskope obe laminy vytvárajú dobre viditeľnú vrstvu, ktorú označujeme termínom
bazálna membrána. Je PAS pozitívna alebo ju možno pozorovať po impregnácii soľami
striebra. Bazálna membrána vzniká aj spojením dvoch rôznych typov epitelov, kde ich
laminae basales navzájom splynú. Napríklad v pľúcnych alveoloch alebo obličkových
glomeruloch sú v úzkom kontakte výstelkové epitely alveolov a glomerulov s endotelom
kapilár.
Spojenia epitelových buniek
Epitelové bunky sú medzi sebou pomerne pevne spojené. Na ich mechanické oddelenie
by bolo potrebné vynaložiť veľkú silu. V medzibunkových priestoroch medzi laterálnymi
časťami cytoplazmových membrán dvoch susediacich buniek sa nachádzajú tzv. adhézne
bunkové molekuly, ktoré zabezpečujú pevné spojenie medzi bunkami. Okrem toho laterálne
cytoplazmové membrány dvoch susediacich buniek môžu byť členité, môžu vytvárať výbežky
alebo invaginácie, pričom navzájom do seba zapadajú alebo zväčšujú laterálny povrch buniek.
Rozoznávame však aj tzv. špecializované bunkové spojenia, ktoré slúžia nielen ako miesta
adhézie, ale vytvárajú aj akýsi tmel, zabraňujúci prieniku látok do medzibunkových priestorov
a tiež vytvárajú podmienky pre bunkovú komunikáciu. Na základe toho ich môžeme funkčne
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rozdeliť na adhézne spojenia (zonula adhaerens, dezmozóm, hemidezmozóm), utesňujúce
spojenia (zonula occludens) a komunikačné spojenia (nexus).
Obvykle sú usporiadané v istom poradí od apikálnej strany bunky po jej bazálnu časť:
zonula occludens, zonula adhaerens, nexus a dezmozóm.
Zonula occludens
alebo tzv. tesné spojenie sa obvykle nachádza najbližšie ku apikálnej časti buniek.
Vytvára súvislý pás po obvode bunky, ktorý má rovný alebo mierne zvlnený priebeh, pričom
vonkajšie listy cytoplazmových membrán oboch buniek navzájom splývajú (sú navzájom
vzdialené menej ako 20 nm). Týchto miest splynutia môže byť nad sebou niekoľko (12 – 15).
Čím ich je viac, tým menej sú bunky „priepustné“ pre vodu a elektrolyty (epitel močového
mechúra). Sú to teda miesta akéhosi zatmelenia, ktoré bránia prieniku materiálu pomedzi
bunky epitelov oboma smermi.
Zonula adhaerens
je podobným typom medzibunkového spojenia a vytvára tiež súvislý pás okolo
apikálnej časti buniek. Vonkajšie listy cytoplazmových membrán susediacich buniek sú však
navzájom vzdialené viac ako 20 nm, pričom ide o skutočnú medzibunkovú štrbinu. Vnútorný
list cytoplazmových membrán tvorí v oblasti zonula adhaerens denzné platničky, zložené
z myzínu, tropomyozínu, α-aktinínu a vinkulínu. Do platničiek sa upínajú početné
mikrofilamenty, zložené z aktínu, ktoré vychádzajú zo splete vlákienok rôzneho typu,
tvoriacich v apikálnych častiach epitelových buniek tzv. terminálnu sieť.
Zonula occludens a zonula adhaerens sú pozorovateľné aj vo svetelnom mikroskope
v blízkosti povrchu rôznych epitelových buniek (epitel tenkého čreva) ako tmavé body a boli
nazvané terminálne lišty.
Nexus (gap junction)
je charakteristický tesným kontaktom laterálnych častí cytoplazmových membrán
susediacich buniek (2 nm). Nachádza sa najmä v bunkách srdcovej svaloviny, pečeňových
bunkách, v šošovke. Nexy sú zložené zo špeciálne hexagonálne usporiadaných proteínov
s molekulovou hmotnosťou 26 000 – 30 000, kde uprostred nich sa nachádza hydrofilný pór.
Táto štruktúra sa nazýva konexón. Viaceré konexóny spolu vytvárajú polygonálnu
mriežkovitú štruktúru, nexus. Póry slúžia na prestup niektorých iónov (K+), aminokyselín,
cukrov, AMP, GMP, pričom priepustnosť pórov je regulovaná pomocou koncentrácie iónov
Ca2+. Napríklad bunky srdcovej svaloviny môžu fungovať ako integrované jednotky, pretože
nexy tu zabezpečujú koordinovanú srdcovú činnosť.
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Dezmozóm (macula adhaerens)
je zložitý diskovitý útvar, nachádzajúci sa bazálne od predchádzajúcich bunkových
spojení. Vyskytuje sa vo väčšine epitelov, typický je však pre plochý viacvrstvový epitel
pokožky. Zaisťuje hlavne pevnú mechanickú súdržnosť buniek. Pozostáva z medzibunkovej
štrbiny, ktorá je často vyplnená denzným materiálom s denznou centrálnou líniou.
Vzdialenosť cytoplazmových membrán susediacich buniek je okolo 25 nm. Na vnútorných
stranách cytoplazmových membrán oboch buniek sa nachádza denzná tzv. úponová platnička,
tvorená 12 rôznymi proteínami. Do platničky sa upínajú zväzky intermediárnych filament
alebo tu vytvárajú ohyb a vracajú sa späť do cytoplazmy.
Termín hemidezmozóm sa používa na označenie tzv. polovičných dezmozómov, ktoré
slúžia na väzbu určitej oblasti bunkového povrchu s nebunkovou štruktúrou, napríklad
bazálnou laminou. Vyskytujú sa napríklad v koži a tvoria tu spojenie medzi epitelom
(epidermis) a väzivom kože (dermis).
Patogény ako baktérie, vírusy a parazity napádajú krycie epitely a pôsobením nimi
produkovaných molekúl potláčajú ochrannú funkciu epitelov aj tým, že ničia ich spojovacie
komplexy. Napríklad baktéria Clostridium perfringens napáda zonula occludens v epitelových
bunkách črevnej flóry a prejavuje sa silnými bolesťami brucha a hnačkami, trvajúcimi 8 – 22
hodín po požití potravy, napadnutej baktériou.
Špecializované povrchy epitelových buniek
sú známkou bunkovej polarity, pričom z funkčného hľadiska vyjadrujú špecializáciu
jednotlivých buniek. Sú to bunkové výbežky, ktoré môžu byť pohyblivé i nepohyblivé. Podľa
ich ultraštruktúry sa rozdeľujú na štyri typy: mikroklky, stereocílie, cílie a bičíky.
Mikroklky
sú výbežky najčastejšie apikálnej časti cytoplazmovej membrány buniek a priľahlej
cytoplazmy. Majú tvar malých tubulov, pričom ich počet na povrchu bunky je rôzny. Početne
sa vyskytujú napríklad na povrchu rezorbčných buniek epitelu tenkého čreva - enterocytov
alebo vo výstelkovom epiteli proximálnych kanálikov nefrónu obličky. Sú rôzne dlhé (záleží
to od ich počtu v jednej bunke), v priemere však asi 1 µm a ich hrúbka je okolo 0,08 µm.
Súbor mikroklkov v jednej bunke sa nazýva kefkový lem. Na povrchu mikroklkov
sa nachádza PAS pozitívna glykoproteínová vrstvička, tzv. glykokalyx, ktorá je dobre
pozorovateľná aj svetelným mikroskopom.
Mikroklk obsahuje 20-30 aktínových mikrofilamentov s kontraktilnou schopnosťou,
usporiadaných do paralelných zväzkov podľa schémy 6+1, čo je centrálne vlákno a okolo
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neho šestica kruhovito usporiadaných periférnych vlákien. Mikrofilamenty sú navzájom
medzi sebou prepojené a bazálne sa upínajú do jemných filamentov tzv. terminálnej siete,
nachádzajúcej sa v cytoplazme apikálnej časti bunky. Funkciou mikroklkov je zväčšenie
povrchu bunky najmä za účelom absorbcie a rezorbcie.
Stereocílie
sú dlhé, štíhle, často sa rozvetvujúce mikroklky. Typické sú pre oblasť corpus ductus
epididymidis, kde vyrastajú z apikálnej časti cylindrických epitelových buniek a sú
nepohyblivé. Ich označenie stereocílie je nie je celkom správny, pretože nemajú štruktúru cílií
– riasiniek, ale mikroklkov.
Riasinky, cílie
sú pohyblivé výbežky apikálnych častí buniek so zložitejšou štruktúrou v porovnaní
s mikroklkmi. Ich priemerná dĺžka je 5 – 10 µm a hrúbka asi 0,2 – 0,25 µm. Počet riasiniek
v jednej bunke je rôzny, napríklad epitelová bunka priedušnice má okolo 250 riasiniek. Telo
riasinky obsahuje tzv. axonému, čo je centrálna dvojica mikrotubulov a okolo nej je 9 párov
ďalších mikrotubulov, usporiadaných do kruhu. Každá dvojica mikrotubulov pozostáva
z kompletného mikrotubulu A a nekompletného mikrotubulu B. Z druhej strany mikrotubulu
A je prichytené tzv. dyneínové ramienko, obsahujúce proteín dyneín s ATPázovou aktivitou.
Pomocou tohto funkčného komplexu sa dosahuje kĺzavý pohyb mikrotubulov a tým ohýbanie
riasinky. Axonéma je zakotvená do tzv. bazálneho telieska, podobného centriolu, ktoré sa
nachádza takisto v apikálnej časti bunky. Bazálne teliesko už obsahuje 9 tripletov
mikrotubulov, pričom centrálna dvojica mikrotubulov chýba. Tá sa začína objavovať až
vo vyššej časti tela riasinky.
Z funkčného hľadiska je axonéma pohybový aparát riasinky, pretože pri poruche vývoja
niektorej časti jej vnútorného skeletu dochádza k syndrómu dysfunkčných alebo
aj nepohyblivých riasiniek. Napríklad v dýchacom systéme sa to prejaví narušením
očisťovacieho procesu dýchacích ciest a pľúc s následnými zápalmi slizníc, v ženskom
pohlavnom systéme zasa spomalenie až zastavenie transportu zygoty a jej derivátov
vajíčkovodom a tak narušenie gravidity.
Pri tzv. Kartagenerovom syndróme, štruktúrovej abnormalite cílií, ktorá je zapríčinená
absenciou dyneínových ramienok a poruchou bazálneho telieska, nefunguje mukocíliový
transportný systém respiračného systému. Prakticky sa prejavuje chronickými respiračnými
ochoreniami vrátane bronchitídy a sinusitídy, zápalmi stredného ucha, pretrvávajúcim
kašľom a astmou.
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Bičíky, flagella
Ich základnou morfologickou jednotkou je axonéma, podobne ako u riasiniek.
Ich stavba je však o niečo komplikovanejšia, pretože vykonávajú vlnovitý a zároveň krúživý
pohyb, nie iba jednoduché kmitanie. Jeden bičík je súčasťou mužskej pohlavnej bunky, zrelej
spermie.
Polarita, výživa, regenerácia a metaplázia krycích epitelov
Krycie epitely neobsahujú cievy, preto ich výživa je zabezpečená krvnými kapilárami
z väziva, ktoré sa nachádza pod nimi. Všetky výživné látky sa dostávajú do epitelov difúziou
metabolitov cez bazálnu laminu a sú absorbované bazolaterálnym povrchom buniek.
V niektorých bunkách pozorujeme zvlnenú bazálnu časť cytoplazmovej membrány,
pričom v tomto tzv. bazálnom labyrinte sú tyčinkovito uložené mitochondrie, významný zdroj
energie pre bunku. Cytoplazmová membrána apikálnej strany buniek s absorbčnou
schopnosťou zasa obsahuje enzýmy, ktoré dokončia trávenie absorbovaných molekúl. Okrem
toho je miestom výskytu špecializovaných bunkových povrchov so špeciálnymi funkciami pre
bunku. Na laterálnych povrchoch buniek sú zasa uložené laterálne bunkové spojenia, dôležité
nielen z hľadiska ich vzájomného spojenia, ale aj pre ich vzájomnú komunikáciu.
Inerváciu väčšiny epitelov zabezpečujú senzorické nervové vlákna, uložené opäť
v podložnom väzive.
Krycie epitely sú labilné štruktúry. Potrebujú neustálu obnovu, čo zabezpečuje mitotická
aktivita tzv. dospelých kmeňových buniek danej bunkovej populácie. Dĺžka života
epitelových buniek je rôzna. Napríklad epitel tenkého čreva sa obnovuje každých 2-5 dní,
čo zabezpečujú kmeňové bunky, uložené v spodných častiach slizničných žliazok. Tie sa
mitoticky delia a dávajú vznik viacerým typom buniek, napríklad absorbčným bunkám –
enterocytom. Transkripčný faktor Math1, exprimovaný epitelovými bunkami tenkého čreva,
rozhoduje o ďalšom osude jednotlivých buniek. Podobne viacvrstvový plochý keratinizujúci
epitel kože sa obnovuje zhruba každých 28 dní. V bazálnej vrstve tohto epitelu sa nachádzajú
bunky s mitotickou aktivitou, ktorá zabezpečuje obnovu celého epitelu kože.
Isté typy epitelov ľahšie podľahnú abnormálnemu rastu, ktorý sa nazýva neoplázia.
Neoplastický rast je reverzibilný a nemusí nevyhnutne viesť ku rakovinovému ochoreniu.
Inokedy za istých abnormálnych podmienok môže sa jeden typ epitelu zmeniť na iný typ,
čo je rovnako reverzibilný proces, nazývaný metaplázia. Napríklad u ťažkých fajčiarov
viacradový cylindrický epitel s riasinkami, ktorý vystiela priedušky, je nahradený
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viacvrstvovým plochým epitelom. Metaplázia pritom nemusí byť viazaná iba na epitel, ale
môže postihnúť aj väzivo.
Preparáty:
•

Jednovrstvový cylindrický epitel, tenké črevo (HE),

•

Jednovrstvový plochý, kubický a cylindrický epitel, dreň obličky (HE),

•

Viacradový cylindrický epitel s kinocíliami a pohárikovými bunkami, priedušnica (HE),

•

Viacradový cylindrický epitel so stereocíliami, nadsemenník (HE),

•

Prechodný epitel-urotel, močový mechúr (HE),

•

Plochý viacvrstvový epitel nerohovatejúci, pažerák (ŽH-E),

•

Plochý viacvrstvový epitel nerohovatejúci, pošva (ŽH),

•

Plochý viacvrstvový epitel rohovatejúci, koža (HE).

1.1.2 Žľazové epitely
Žľazové (sekrečné) epitely (žľazy) sú tvorené bunkami, ktoré produkujú sekréty, svojím
zložením odlišné od krvi i medzibunkovej tekutiny. Chemické zloženie týchto sekrétov je
rôzne. Napríklad žľazové epitelové bunky exokrinnej časti pankreasu produkujú proteíny,
mazové žľazy kože lipidy, slinné žľazy produkujú sekréty, ktoré sú komplexami proteínov so
sacharidmi, prsníková žľaza dokonca produkuje komplexy sacharidov, lipidov i proteínov.
Žľazové epitely rozdeľujeme podľa:
•

počtu buniek na jednobunkové a mnohobunkové. Príkladom jednobunkovej žľazy je
poháriková (mucinózna) bunka, ktorá sa nachádza napríklad v tenkom i hrubom čreve
alebo v priedušnici. Jej tvar je podobný poháriku, pričom úzka bazálna časť (stopka
pohárika) obsahuje denzné stlačené jadro a širšia vyššia časť (telo pohárika) je
naplnená svetlo sa farbiacimi glykoproteínovými granulami s obsahom mucínov alebo
mucinogénov. Okolo jadra sa nachádza dobre vyvinuté drsné endoplazmové retikulum
a tesne nad jadrom Golgiho komlex, ktoré svedčia o bohatej syntetickej aktivite
bunky. Mucíny, ktoré sú uvoľnené z bunky, vytvárajú na povrchu epitelu väzký
elastický gel s protektívnou a lubrikačnou funkciou, nazývaný mucus. Príkladom
mnohobunkovej žľazy je veľká slinná príušná žľaza. Jej sekrečná časť pozostáva
z tzv. seróznych buniek, produkujúcich proteínový sekrét . Sekrečné bunky
sú usporiadané do útvarov, tzv. alveolov v tvare banky, ktorých pokračovaním
sú vývody, odvádzajúce sekrét ďalej do väčších vývodov. Celá žľaza obsahuje
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množstvo takýchto alveolov s vývodmi (tzv. parenchým) a medzi nimi je uložená
jemná sieť z väziva spolu s cievami a nervami (tzv. stróma žľazy);
•

spôsobu sekrécie na exokrinné (s vonkajšou sekréciou) a endokrinné (s vnútornou
sekréciou).
Exokrinné žľazové epitely sú charakteristické tým, že majú zachované spojenie

s povrchovým epitelom, z ktorého vznikli. Vyvinuli sa zanáraním buniek povrchového epitelu
do tkaniva, uloženého pod ním, najčastejšie do mezenchýmu (budúceho väziva). Z tohto
spojenia sa v priebehu vývoja stáva vývod, ktorý je vystlaný epitelom. Prostredníctvom
vývodu sa dostáva sekrét na miesto určenia (napríklad na povrch kože).
Endokrinné žľazové epitely počas vývoja žľazy strácajú spojenie s povrchovým
epitelom, z ktorého pôvodne vznikli, preto nemajú vývody. Ich sekrét – hormón sa dostáva
priamo do krvi, pričom žľazové bunky sú v tesnom kontakte s krvnými kapilárami.
I. Exokrinné žľazové epitely
Exokrinné žľazové epitely ďalej rozdeľujeme podľa:
•

a/ typu uvoľňovania sekrétu na merokrinné, holokrinné a apokrinné.
Merokrinné exokrinné žľazy obsahujú sekrečné bunky, ktoré uvoľňujú svoj sekrét
exocytózou bez toho, že by došlo k nejakej zmene bunky. To znamená, že žiadna časť
bunky, ani cytoplazmová membrána, ani cytoplazma neodchádza spolu so sekrétom
mimo bunky a bunka ostáva neporušená. Príkladom takéhoto spôsobu uvoľňovania
sekrétu sú žľazové bunky slinnej príušnej žľazy.
Apokrinné exokrinné žľazy sú charakteristické tým, že počas vylučovania sekrétu
mimo bunky dochádza k odlúčeniu apikálnej časti cytoplazmovej membrány
i cytoplazmy a tak sa tieto časti bunky stanú súčasťou sekrétu. Príkladom je prsníková
žľaza.
Holokrinné exokrinné žľazy sa skladajú z buniek, ktoré sa po naplnení sekrečnými
granulami rozpadnú a celé sa stanú súčasťou sekrétu. Zachované zostanú iba
tzv. bazálne bunky žliazky, z ktorých sa epitel obnovuje ich mitotickým delením
a dozrievaním. Príkladom sú mazové žliazky kože.

•

b/ morfologického typu sekrečnej časti na alveolové, acinózne a tubulové.
Alveolové exokrinné žliazky (obr. č. 25) charakterizuje isté usporiadanie sekrečných
buniek, ktoré nazývame serózne bunky. Tie sú uložené do tvaru alveolov, vačkov,
ktoré spolu s vývodom pripomínajú tvar banky. Širšia časť banky, tzv. sekrečná časť
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pozostáva zo seróznych buniek tvaru pyramídy, ktorých apikálne časti sú nasmerované
do stredu alveolu a bázami sa dotýkajú vonkajšej strany alveolu, kde naliehajú na
laminu basalis. Sekrečné bunky uvoľňujú svoj sekrét najprv do strednej časti alveolu
a ten je posúvaný do vývodovej časti, ktorú predstavuje užšia časť banky. Serózne
bunky charakterizujú typické znaky buniek, produkujúcich proteínový sekrét a sú
polarizované. Majú guľovité jadro s prevahou euchromatínu, uložené v dolnej tretine
bunky, dobre viditeľné jadierko, infranukleárne je uložené veľmi dobre vyvinuté drsné
endoplazmové retikulum, čo spôsobuje silnú bazofíliu cytoplazmy. Nad jadrom leží
rovnako dobre vyvinutý Golgiho komlex. Apikálna časť cytoplazmy je naplnená
sekrečnými

granulami

obklopenými

membránou

a bohatými

na

bielkovinu.

V bunkách, ktoré produkujú tráviace enzýmy (bunky pankreatických acinov) sa tieto
granuly nazývajú zymogénne granuly. Obsah granúl je exocytózou uvoľňovaný do
medzibunkového prostredia na miesto určenia prostredníctvom vývodov. V niektorých
bunkách sú proteíny tvorené, zhromažďované a skladované v apikálnej časti bunky
a až na špecifický podnet sú uvoľňované z bunky (napríklad bunky exokrinnej časti
pankreasu). Iné bunky zasa proteínový sekrét tvoria, zhromažďujú a uvoľňujú bez
predošlého

skladovania

v cytoplazme

(plazmatické

bunky,

fibroblasty).

Vývod alveolovej exokrinnej žliazky je vystlaný krycím epitelom. U najmenších
vývodov je to jednovrstvový plochý až kubický epitel (tzv. vsunutý vývod), v ďalšej
časti pokračuje ako jednovrstvový vyšší kubický až cylindrický epitel (v niektorých
žľazách tzv. prúžkovaný vývod), neskôr výstelkový epitel sa zvyšuje (až do
viacvrstvového) spolu s narastaním priemeru (lumenu) vývodu. Príkladom týchto žliaz
je veľká slinná príušná žľaza, ktorá obsahuje mnohopočetné alveoly, tvorené
seróznymi bunkami. Nazýva sa preto serózna, alveolová žľaza. Jej bunky obsahujú
zymogénne granuly s vysokým obsahom proteínov a tiež vysokou amylázovou
aktivitou.
Tzv. acinózne zľazy sa nazývajú podľa tvaru útvaru, ktoré vytvárajú sekrečné bunky,
acinu. Ide o mierne predĺžený alveolus, ktorý má tvar strapca hrozna. Predstaviteľom
takejto žľazy je exokrinná časť pankreasu, rovnako zložená zo seróznych buniek,
usporiadaných do tvaru acinu.
Tubulové exokrinné žliazky (obr. č. 25) sú tubulové útvary, podobné skúmavke, ktoré
sú tvorené prevažne mucinóznymi bunkami. Tie na rozdiel od seróznych buniek majú
tvar kubický až cylindrický, pričom polmesiačikovité denzné jadro je zatlačené k báze
bunky. Dve tretiny cytoplazmy sú vyplnené mucinóznymi granulami, ktoré temer
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úplne vypĺňajú bunku. Tieto bunky sú PAS-pozitívne a pri farbení hematoxylínom
a eozínom sa javia ako bezfarebné, pretože mucín sa týmito farbivami nefarbí.
Jednotlivé bunky svojimi bázami naliehajú na laminu basalis, apikálnymi časťami sú
nasmerované do strednej časti tubulu - lumenu. Niektoré tubulové žliazky nemajú
viditeľný vývod, iné majú krátky a iné stočený až rozvetvený vývod. Príkladom tzv.
jednoduchej tubulovej žliazky sú sliznicové žliazky hrubého čreva, tzv. Lieberkünove
krypty. Sú zložené z viacerých typov buniek, avšak v prevahe sú mucinózne
pohárikové bunky. Iné tubulové žliazky sú tvorené iba mucinóznymi bunkami, ktoré
tvoria celú ich sekrečnú časť (Weberove mucinózne žliazky jazyka).
Okrem čistých, tzv. jednoduchých alveolových a tubulových žliaz poznáme aj zmiešané
tubulo-alveolové žľazy, ktoré obsahujú jednak alveoly, ale i tubuly. Príkladom takejto žľazy je
veľká slinná podsánková žľaza, ktorá má prevahu alveolov so seróznymi bunkami nad
tubulmi, zloženými z mucinóznych buniek. V tejto žľaze, rovnako ako aj v podjazykovej
žľaze, na sekrečné tubulové časti, tvorené mucinóznymi bunkami, naliehajú serózne bunky,
ktoré vytvárajú na konci tubulov polmesiačikovité útvary, tzv. lunuly. Tieto štruktúry
obsahujú a vylučujú enzým lyzozým, ktorého hlavnou úlohou je hydrolýza stien baktérií.
Súčasťou niektorých žliaz sú tzv. myoepitelové bunky. Majú hviezdicovitý alebo
vretenovitý tvar, v cytoplazme obsahujú početné aktínové mikrofilamenty, myozín,
tropomyozín a tiež intermediárne filamenty. Nachádzajú sa medzi lamina basalis a bazálnou
časťou sekrečných buniek alebo buniek vývodov. Ich hlavnou úlohou je kontrahovať sekrečnú
alebo vývodovú časť žľazy a pomáhať pri uvoľňovaní sekrétu von z bunky.
•

c/ morfologického typu vývodovej časti na jednoduché a zložené (obr. č. 26).
Jednoduché exokrinné žľazy sú nazvané podľa tvaru ich vývodu. Ak žľaza obsahuje
jeden vývod v tvare priamej rúrky a ten ďalej pokračuje priamo do sekrečnej časti
s tubulovým

alebo

alveolovým

usporiadaním

sekrečných

buniek,

hovoríme

o jednoduchej tubulovej (alveolovej) žľaze (žliazky tenkého čreva, periuretrálne
žliazky močovej trubice). Ak sa takýto vývod stáča a pokračuje stočenou tubulovou
sekrečnou časťou, ide o jednoduchú stočenú tubulovú žľazu (ekkrinné potné žliazky
kože). Ak tubulový vývod sa na svojom konci vetví a až za touto časťou pokračujú
sekrečné bunky, vytvárajúce tubuly alebo alveoly, ide o jednoduchú rozvetvenú
tubulovú (alveolovú) žľazu (žliazky pyloru a kardie žalúdka).
Zložené žľazy pozostávajú z viacerých lalôčikov, pričom lalôčik predstavuje štruktúru,
analogickú jednoduchej rozvetvenej žliazke. To znamená, že vývody jednotlivých
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lalôčikov sa postupne spájajú a ústia do jedného, hlavného vývodu. Poznáme zložené
tubulové žliazky, ktoré sa nachádzajú v duodene, tzv. žliazky Brunnerove. Ich sekrečné
bunky vytvárajú tubuly. Exokrinná časť pankreasu je rovnako zloženou žľazou, avšak
bunky tvoria aciny, teda ide o zloženú acinovú žľazu. Veľká slinná podsánková žľaza
je zložená tubulo-alveolová žľaza, pretože má zložený vývod a jej sekrečná časť
obsahuje aj alveoly, aj tubuly.
Vývodné oddiely slinných žliaz predstavuje systém tubulov, ktoré menia svoju veľkosť
a priemer v závislosti od jeho funkcie. Rozoznávame vsunuté, prúžkované (intralobulárne)
a ostatné vývody (interlobulárne, interlobárne, hlavné), ktoré sa líšia svojou štruktúrou
i funkciou.
Sekrečné časti slinných žliazok produkujú primárne sliny, ktoré prechádzajú najprv
najmenšími intralobulárnymi, tzv. vsunutými vývodmi. Tieto sú vystlané jednou vrstvou
kubických epitelových buniek. Bunky majú centrálne uložené jadrá, málo rozvinuté drsné
endoplazmové retikulum a Golgiho complex. V apikálnej časti cytoplazmy sa môže
nachádzať male množstvo malých sekrečných granúl. Apikálny povrch je pokrytý malým
počtom krátkych mikroklkov. Vsunuté vývody tiež prispievajú, aj keď malým objemom,
k makromolekulovým komponentom slín. Sú to najmä lyzozým a laktoferín a tiež iné, zatiaľ
neznáme produkty, ktoré sú pravdepodobne produkované epitelovými bunkami týchto
vývodov. Predpokladá sa, že kmeňové bunky slinných žliaz sú tiež prítomné v oblasti
vsunutých vývodov. Môžu nahrádzať poškodené alebo mŕtve bunky sekrečných oddielov
alebo prúžkovaných vývodov.
Väčšie intralobulárne, tzv. prúžkované vývody majú epitelovú výstielku zloženú z jednej
vrstvy cylindrických buniek s centrálne uloženým jadrom a acidofilnou cytoplazmou.
V bazálnej časti epitelových buniek vo svetelnom mikroskope je dobre viditeľné prúžkovanie.
Elektrónový mikroskop dokazuje, že prúžkovanie je spôsobené bazálnymi záhybmi
cytoplazmovej membrány, kde sú pravidelne uložené pozdĺžne mitochondrie. V apikálnej
časti cytoplazmy buniek sú prítomné sekrečné granuly s obsahom kalikreínu a iných
proteínov a tiež svetlé vezikuly, ktoré sú obrazom endocytózy material z lúmenu vývodu.
Epitelové bunky obsahujú tiež množstvo lyzozómov a peroxizómov a tiež depozity
glykogénu. Dôležitou úlohou prúžkovaných vývodov je modifikácia primárnych slín
reabsorbciou a sekréciou elektrolytov.
Väčšie vývody sú uložené v septách medzi jednotlivými lalôčikmi, preto ich nazývame
interlobulárne vývody. Ich epitel je už viacradový cylindrický, nasadajúci na bazálnu laminu.
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V epiteli sú prítomné aj bazálne bunky, ktorých apikálny povrch nedosahuje lumenu vývodu.
Súčasťou epitelu interlobulárnych vývodov zriedka sú aj mucinózne bunky (pohárikové).
Štúdie na experimentálnych zvieratách ukázali, že bazálne aj cylindrické bunky pomerne
často proliferujú.
Hlavné interlobárne vývody veľkých slinných žliaz sú najväčie vývodné oddiely, čomu
zodpovedá aj ich hrúbka, šírka lumenu a tiež typ výstielkového epitelu, ktorým
je viacvrstvový plochý epitel nerohovatejúci. Veľké slinné žľazy sa nazývajú zložené žľazy,
pretože pozostávajú z viacerých lalôčikov. Jeden lalôčik predstavuje štruktúru, analogickú
jednoduchej rozvetvenej žliazke. To znamená, že vývody jednotlivých lalôčikov sa postupne
spájajú a ústia do jedného, hlavného vývodu. Napríklad veľká slinná podsánková žľaza
(glandula submandibularis) je zložená tubulo-alveolová žľaza, pretože má zložený vývod a jej
sekrečná časť obsahuje aj alveoly, aj tubuly (teda serózne i mucinózne bunky).
II. Endokrinné žľazové epitely
Endokrinné žľazové epitely ďalej rozdeľujeme podľa spôsobu usporiadania žľazových
buniek na:
•

folikulový typ
Tento

typ

usporiadania

endokrinných

buniek

nachádzame

v štítnej

žľaze.

Tzv. folikulové epitelové sekrečné bunky tu tvoria vačok, folikul, obalený jemným
väzivom. Bunky naliehajú svojou bazálnou časťou na laminu basalis. Na vonkajšej
strane folikulu sa nachádza hustá sieť krvných kapilár typu sinusoíd, dôležitých pre
sekréciu hormónov priamo do krvi.
•

trámcový typ
Príkladom takejto organizácie buniek je kôrová časť nadobličky. Sekrečné endokrinné
bunky v strednej časti kôry (zona fasciculata) vytvárajú trámce, pričom tieto sú takisto
v tesnej blízkosti jemného väziva a hustej siete sinusoidných krvných kapilár. Inde sa
endokrinné bunky, tvoriace trámce stáčajú a vytvárajú klbká (zona glomerulosa kôry
nadobličky).

•

bunky sú usporiadané jednotlivo alebo v malých skupinkách
Tzv. Leydigove bunky semenníka, produkujúce testosterón, sú uložené medzi
semenotvornými kanálikmi v priestoroch, vyplnených riedkym väzivom a kapilárami.
Bunky endokrinných žľazových epitelov (žliaz) zvyčajne uvoľňujú svoj sekrét

(hormón) exocytózou priamo do krvi. To vyžaduje blízkosť sinusoidných krvných kapilár,
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ktoré obyčajne tvoria siete okolo folikulov (štítna žľaza) alebo trámcov (adenohypofýza)
endokrinných buniek. Poznáme však aj endokrinné bunky, ktoré vylučujú hormóny
tzv. parakrinným spôsobom vylučovania, to znamená, že pôsobia lokálne. Ide o časť buniek,
patriacich do skupiny difúzneho neuroendokrinného systému (DNES). Tieto vylučujú
hormóny nie do krvi, ale do extracelulárneho priestoru, pričom priamo pôsobia na susediacu
bunku (tzv. zatvorený typ ) alebo ich apikálny povrch obsahuje mikroklky a tie sú v kotakte
s lumenom (duodenum).
Bunky DNES systému tvoria jeden funkčný systém, aj keď sú roztrúsené v epiteloch
tráviaceho, dýchacieho i močového systému. Napríklad D-bunky sa nachádzajú v sliznici
žalúdka, tenkého čreva, v epiteli pečeňových a pankreatických vývodov. Produkujú
somatostatin, ktorý tlmí sekréciu žalúdočnej šťavy, motilitu hladkých svalových buniek
v žalúdočnej a črevnej stene a sekréciu enzýmov a v pankreatickej šťave.
Preparáty:
•

Pohárikové bunky, tenké črevo králika (PAS-H),

•

Jednoduchá tubulózna žľaza, hrubé črevo (HE),

•

Jednoduchá rozvetvená alveolárna žľaza, holokrinná sekrécia, malé pysky (HE),

•

Zložená tubulo-alveolárna žľaza, apokrinná sekrécia, prsníková žľaza (HE),

•

Zložená alveolárna žľaza, merokrinná sekrécia, príušná žľaza (HE),

•

Zložená tubulo-alveolárna žľaza, podsánková a podjazyková žľazy (Azan),

•

Trámcový typ endokrinného žľazového epitelu, nadoblička (HE),

•

Folikulový typ endokrinného žľazového epitelu, štítna žľaza (HE).

1.2 Spojivové a podporné tkanivo
Spojivové a podporné tkanivo predstavuje špeciálny typ tkaniva, ktoré formuje
a udržiava tvar jednotlivých štruktúr, orgánov či telových dutín a nakoniec vytvára oporný
systém tela. Vyvíja sa z mezenchýmu, z tzv. embryonálneho väziva, ktoré je počas vývoja
jednotlivca zložené zo siete hviezdicovitých buniek. Bunky sú pospájané výbežkami a medzi
nimi sa nachádza rôsolovitá základná amorfná hmota s málo početnými väzivovými
vláknami.
Spojivové tkanivo u dospelého človeka je zložené z dvoch základných častí:
extracelulárnej matrix (medzibunková hmota) a buniek. Extracelulárna matrix zasa obsahuje
vláknitú zložku a základnú amorfnú hmotu. Všetky tri zložky (základná amorfná hmota,
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vláknitá zložka extracelulárnej matrix a bunky) sú svojou štruktúrou, chemickým zložením
i funkciou špecifické pre istý typ spojivového tkaniva. Napríklad fibroblasty sú typické bunky
väziva, osteoblasty sú zasa prítomné v kosti. Elastické vlákna sú prítomné vo väzive
i v chrupavke, ale nie sú prítomné v kosti. Súčasťou základnej amorfnej hmoty chrupky je jej
špecifický glykoproteín – chondronektín, pričom pre kosť sú špecifickými glykoproteínami
sialoproteín a osteokalcín. Na základe uvedených odlišností a tiež rozdielnym objemovým
zastúpením týchto zložiek rozoznávame tri druhy spojivového a podporného tkaniva: väzivo,
chrupku a kosť.

1.2.1 Väzivo
Štruktúra väziva zodpovedá základnej schéme jednotlivých zložiek spojivového
a podporného tkaniva. Je teda zložená z extracelulárnej matrix (medzibunková hmota)
a buniek, pričom extracelulárna matrix obsahuje dve zložky: základnú amorfnú hmotu
a vláknitú zložku. Základnými bunkami, špecifickými pre väzivo, sú fibroblasty a fibrocyty,
ktoré sú zodpovedné za produkciu medzibunkovej hmoty väziva.
Funkcie väziva sú:
•

Ochranná a podporná funkcia:
o väzivo vytvára tzv. strómu parenchýmových orgánov – napríklad jemné
retikulové väzivo tvorí strómu v pečeni,
o väzivo tvorí obaly orgánov – napríklad väzivové puzdro týmusu,
o

väzivo tvorí súčasť stien dutých orgánov – napríklad riedke väzivo v stene
čreva,

o

väzivo vypĺňa priestory medzi orgánmi – napríklad v brušnej dutine,

o

väzivo tvorí rôzne typy spevnení a úponov - ligamentá, šľachy, závesné
aparáty orgánov...).

•

Imunitná funkcia:
o vo väzive sa nachádzajú fagocytujúce a imunokompetentné bunky i elementy
produkujúce farmakologicky aktívne látky, dôležité pri zápaloch – napríklad
plazmatické bunky tvoria protilátky, makrofágy majú schopnosť fagocytózy.

•

Výživová funkcia:
o vo väzive sa nachádza množstvo krvných ciev a tak sa väzivo stáva prostredím
výmeny výživných látok a odpadových produktov metabolizmu medzi
bunkami a krvným obehom.
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1.2.1.1 Väzivové bunky
Bunky väziva môžeme rozdeliť do dvoch skupín - podľa pôvodu a tiež podľa toho,
či zostávajú po celú dobu ich života vo väzive alebo sú iba jeho prechodnými obyvateľmi.
Prvú skupinu nazývame bunky fixné a do druhej skupiny patria bunky voľné.
a/ Fixné bunky väziva
Fixné bunky väziva (fibrocyty, fibroblasty, tukové bunky, pigmentové a retikulové
bunky) pochádzajú z nediferencovanej mezenchýmovej bunky okrem pigmentových buniek,
ktoré majú neuro-ektodermový pôvod. Nediferencovaná mezenchýmová bunka má
hviezdicovitý tvar, oválne svetlé jadro s dobre viditeľnými jadierkami. Bunka má pomerne
málo cytoplazmy a početné cytoplazmové výbežky.
Fibroblasty
sú najčastejšími bunkami väziva. Sú to pozdĺžne natiahnuté bunky hviezdicovitého
tvaru s viacerými výbežkami. Ich oválne, slabo sa farbiace jadrá obsahujú zreteľné jadierka.
Cytoplazma je bohatá na drsné endoplazmové retikulum a Golgiho komplex, čo svedčí o ich
vysokej proteosyntetickej aktivite. Fibroblasty produkujú medzibunkovú hmotu väziva,
pričom sa môžu vyskytovať aj v tzv. kľudovej forme, kedy sa nazývajú fibrocyty. Tieto už
neprodukujú medzibunkovú hmotu, ale na základe istého podnetu (pri hojení rán) sa opäť
môžu zmeniť na aktívne fibroblasty. Fibrocyty sú menšie, majú vretenovitý tvar s pomerne
malým počtom výbežkov, menšie tmavšie jadro a acidofilnú cytoplazmu s malým obsahom
drsného endoplazmového retikula.
Fibroblasty systetizujú kolagénové, retikulové i elastické vlákna, ktoré tvoria vláknitú
zložku medzibunkovej hmoty, a tiež glykoproteíny a glykozaminoglykany základnej amorfnej
hmoty väziva.
Morfologicky podobné bunky ako fibroblasty sú myofibroblasty. Vo svojej cytoplazme
obsahujú navyše zväzky aktínových mikrofilament spolu s proteínom myozínom, čím
nadobúdajú štruktúru podobnú hladkým svalovým bunkám. Na rozdiel od hladkých svalových
buniek nemajú na povrchu laminu basalis. Môžu sa vyskytovať ojedinele alebo tvoria
skupinky, pričom sú navzájom spojené prostredníctvom svojich výbežkov.
Tukové bunky (adipocyty)
tvoria špeciálny typ tkaniva - tukové tkanivo. Prevládajú v ňom tukové bunky, ktoré sa
vyskytujú buď ojedinele alebo v menších či väčších skupinách. Adipocyty vznikajú
z nediferencovanej mezenchýmovej bunky, z ktorej najprv vzniknú lipoblasty a z nich buď
univakuolové alebo multivakuolové adipocyty. Podľa štruktúry buniek rozoznávame dva typy
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tukového tkaniva: biele (žlté) a hnedé. Odlišujú sa na základe morfológie buniek, pričom oba
typy tukového tkaniva sú bohato cievne zásobené.
Bunky bieleho (žltého) tukového tkaniva sa nazývajú univakuolové. Sú guľovité (ak sa
vyskytujú ojedinele), ak sú v skupinách, majú polyedrický tvar. Ich veľkosť je 50-150 µm.
Úzky lem cytoplazmy vytvára tvar prstenca, kde je excentricky uložené úzke, oploštelé
nenápadné jadro a pomerne málo organel. Veľká tuková vakuola vypĺňa väčšiu časť
cytoplazmy bunky. Každá bunka je obalená cytoplazmovou membránou. Pri zafarbení tkaniva
hematoxylínom a eozínom je táto oblasť bezfarebná, pretože tuk bol odstránený alkoholmi
a xylolom počas prípravy tkaniva na histologické pozorovanie. Pri použití špeciálnych farbív
pre tuky (Sudan III) je však možno znázorniť aj tukovú vakuolu.
Bunky

hnedého

tukového

tkaniva

sa

nazývajú

multivakuolové.

Na

rozdiel

od predchádzajúcich sa v ich v cytoplazme nachádza viac rôzne veľkých tukových vakuol,
pričom bunky sú menšie, polygonálne. Jadro je uložené centrálne a v cytoplazme je veľké
množstvo mitochondrií s početnými dlhými kristami. U človeka sa tento typ buniek vyskytuje
iba prechodne v prvých mesiacoch života, kedy hnedé tukové tkanivo je významným zdrojom
tepla.
Pigmentové bunky (melanocyty)
majú neuroektodermový pôvod, pochádzajú z tzv. neurálnej lišty. V ich cytoplazme sa
nachádzajú pigmentové zrná, vďaka ktorým môžeme tieto bunky mikroskopicky pozorovať
aj bez ich predchádzajúceho zafarbenia. Nachádzajú sa napríklad vo väzive dúhovky
a cievnatky očnej gule.
Retikulové bunky
tvoria spolu s retikulovými vláknami súčasť tzv. retikulového väziva. Niektorí autori
tvrdia, že retikulové bunky sú vlastne fibroblasty, ktoré produkujú jemnú sieťovinu
retikulových vlákien. Majú hviezdicovitý vzhľad a pomerne svetlé jadro s dobre viditeľným
jadierkom. Početné výbežky sú navzájom pospájané a spolu s vláknami tvoria priestorovú
sieť, napríklad tvoria strómu niektorých lymfatických orgánov (lymfatická uzlina, slezina).
V sieti tejto strómy sú uložené tzv. voľné bunky (lymfocyty v lymfatickej uzline).
b/ Voľné bunky väziva
Voľné bunky väziva (histiocyty, žírne bunky, plazmatické bunky, leukocyty) pochádzajú
z hemopoetickej kmeňovej bunky.
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Histiocyty (fixné makrofágy)
sú derivátmi monocytov, ktoré migrujú z krvného riečiska do väziva, kde sa diferencujú
na makrofágy. Sú prítomné vo viacerých orgánoch a tvoria tzv. mononukleolový fagocytový
systém. Majú schopnosť fagocytózy, čo umožňuje týmto bunkám aktívne pohlcovať
cudzorodý materiál i mikroorganizmy a tak ich odbúravať vďaka prítomnosti lytických
enzýmov, uložených v lyzozómoch. Napríklad v pľúcach sa nachádzajú tzv. prašné bunky,
zodpovedné za očisťovaciu funkciu pľúc. V pečeni sú prítomné tzv. Kupfferove bunky,
zodpovedné za likvidáciu prestarnutých erytrocytov, trávenie hemoglobínu a sekréciu
proteínov.
Histiocyty majú rôznorodú štruktúru, čo závisí od ich prítomnosti v rôznych orgánoch
a tým od ich funkcie. Typickým znakom je členitosť ich povrchovej cytoplazmovej
membrány, množstvo výbežkov, početné lyzozómy, dobre vyvinutý Golgiho komplex
a výrazné drsné endoplazmové retikulum. Ich veľkosť je okolo 10 – 30 µm, oválne,
excentricky uložené jadro.
Histiocyty sú súčasťou imunitného systému, pričom ovplyvňujú nástup imunitnej
reakcie, podieľajú sa tiež na bunkami sprostredkovanej rezistencii na baktériovú, vírusovú,
plesňovú a protozoovú infekciu (nazývajú sa antigén-prezentujúce bunky), na bunkovej
protinádorovej imunite, likvidácii starých a poškodených erytrocytov, mimopečeňovej tvorbe
žlče a na metabolizme železa a tukov a tiež majú i sekrečnú funkciu.
Žírne bunky (mastocyty)
sú oválne až guľaté väzivové bunky veľkosti 20 – 30 µm, ktoré sú nápadné
prítomnosťou množstva bazofilne sa farbiacich granúl. Centrálne umiestnené menšie jadro
je častokrát prekryté granulami, u ktorých sa môže prejaviť tzv. metachromázia. Je to
vlastnosť niektorých bázických anilínových farbív meniť odtieň farby štruktúr, obsahujúcich
glykozaminoglykany (napríklad toluidínová modrá farbí granuly žírnych buniek, pričom
modrá farba sa mení na purpurovú).
Granuly obsahujú chemické látky, známe ako mediátory zápalu. Sú to histamín,
heparín, serínové proteázy (tryptáza, chymáza), eozinofilný chemotaktocký anafylaktický
faktor (ECF), neutrofilný chemotaktický faktor (NCF), leukotriény, tumorový nekrotický
faktor α, interleukíny, rastové faktory (GM-CSF) a prostaglandín D2. Napríklad histamín
je biogénny amín, ktorého hlavná úloha je v regulácii mikrocirkulácie v tkanivách. Heparín je
antikoagulant, ktorý spolu s antitrombínom III a doštičkovým faktorom IV môže blokovať
množstvo koagulačných faktorov.
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Vo väzive sa nachádzajú dva typy žírnych buniek. Prvé sa označujú ako väzivové a ich
granuly obsahujú heparín, ktorý má antikoagulačné účinky. Druhý typ žírnych buniek sú
tzv. slizničné, ktoré namiesto heparínu obsahujú chondroitín sulfát. Oba typy reagujú odlišne
aj na farmakologické faktory. Žírne bunky sa naopak nenachádzajú v mozgu ani mieche
(ochrana tkaniva pred edémami a alergickými reakciami).
Povrch žírnych buniek obsahuje špecifické receptorry pre imunoglobulín typu IgE.
Žírne bunky sa morfologicky veľmi podobajú na bazofilné leukocyty, ktoré sa tiež
nachádzajú vo väzive. Zistilo sa však, že ich kmeňové bunky sú odlišné.
Plazmatické bunky
sa za fyziologických podmienok vyskytujú vo väzive pomerne v malom počte. Ak však
do organizmu preniknú baktérie a cudzorodé bielkoviny, ich počet stúpa a osídľujú najmä
riedke väzivo (napríklad v dýchacom alebo tráviacom systéme). Dĺžka ich života je pomerne
krátka, okolo 10-30 dní. Sú to pomerne veľké (20 µm) ovoidné bunky s excentricky uloženým
okrúhlym jadrom a bazofilnou cytoplazmou. Bazofília cytoplazmy je podmienená bohatým
zastúpením drsného endoplazmového retikula, čo svedčí o silnej proteosyntetickej aktivite
bunky. Oblasť cytoplazmy nad jadrom, kde je uložený Golgiho komplex, je naopak svetlejšia.
Menšie jadro má špecifický charakter vďaka lúčovito usporiadanému heterochromatínu, ktorý
sa strieda s euchromatínom a spoločne vytvárajú obraz vozového kolesa alebo hodinového
ciferníka.
Prekurzormi plazmatických buniek sú B-lymfocyty. Plazmatické bunky syntetizujú
protilátky, ktoré sa dostávajú do krvi. Sú to špecifické globulíny, ktoré sa vytvárajú v bunke
ako odpoveď na preniknutie antigénu do organizmu.
Leukocyty
sa vo väzive nachádzajú často, a to najmä neutrofilné, eozinofilné granulocyty,
lymfocyty a monocyty. Vycestujú stenami kapilár a venúl z krvi. Tento proces tzv. diapedézy
je výraznejší pri zápalových procesoch. Vtedy neutrofilné granulocyty migrujú do väziva
spolu s monocytmi, ktoré sa vo väzive menia na makrofágy. Eozinofilné granulocyty
zohrávajú vo väzive svoju funkciu hlavne pri alergických reakciách a parazitových
infekciách. Návrat leukocytov späť do krvi sa nedokázal. Lymfocyty sú prítomné jednotlivo
alebo v zhlukoch (vo forme tzv. lymfatických uzlíkov) najmä vo väzive tráviaceho traktu
i v dýchacom systéme.
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1.2.1.2 Medzibunková hmota
obsahuje dve zložky: základnú amorfnú hmotu a vláknitú zložku.
a/ Základná amorfná hmota väziva
Základná amorfná hmota väziva je bezfarebná, priesvitná a homogénna substancia,
ktorá vypĺňa priestor medzi bunkami a vláknami väziva. Je produkovaná bunkami väziva.
Obsahuje veľké množstvo vody a z chemického hľadiska ju tvoria dva druhy komponent –
glykozaminoglykany

a štruktúrové

glykoproteíny.

Glykozaminoglykany

sú

lineárne

polysacharidy, ktoré obsahujú kyselinu urónovú (buď glukurónová alebo idurónová kyselina)
a hexozamín (buď glukozamín alebo galaktozamín). S výnimkou hyalurónovej kyseliny sa
tieto lineárne reťazce viažu na proteínové jadro, pričom vzniká molekula proteoglykanu. Táto
štruktúra sa podobá kefke na umývanie fliaš, kde rúčka predstavuje proteínové jadro a štetiny
kefky sú glykozaminoglykany. Hlavné proteoglykany sú zložené z proteínového jadra so
štyrmi hlavnými glykozaminoglykanmi – dermatan sulfát, chondroitín sulfát, keratan sulfát
a heparan sulfát. Napríklad dermatan sulfát sa vyskytuje v podkoží, šľache, v časti steny
aorty, chondroitín 4-sulfát najmä v chrupavke, kosti, rohovke, tiež v koži a aorte, chondroitín
6-sulfát je napríklad prítomný v pupočníku, heparan sulfát tvorí súčasť tkaniva pľúc i pečene.
Štruktúrové glykoproteíny sú zlúčeniny s proteínovou zložkou, ku ktorej sú pripútané
sacharidy. Z väziva boli izolované glykoproteíny ako fibronektín a laminín. Fibronektín je
syntetizovaný fibroblastami a niektorými epitelovými bunkami. Zúčastňuje sa na normálnej
adhézii a migrácii buniek. Laminín je prítomný v lamina basalis. Je zodpovedný za priľnavosť
epitelových buniek k tejto štruktúre.
Okrem amorfnej hmoty súčasťou medzibunkovej hmoty väziva aj tkanivová tekutina,
ktorá sa podobá krvnej plazme.
Základná amorfná hmota prispieva k väzbe buniek na vláknitú zložku väziva (adhézne
molekuly). Vytvára prostredie pre migráciu buniek (napríklad pri reparatívnych procesoch
počas hojenia rán). Okrem toho zohráva dôležitú úlohu v imunitnej obrane organizmu proti
prenikaniu mikróbov a cudzorodých častíc. Baktérie produkujú enzým hyaluronidázu, ktorý
hydrolyzuje kyselinu hyalurónovú a ostatné glykozaminoglykany. Majú vysokú invazívnu
schopnosť, lebo znižujú viskozitu väzivového tkaniva.
Základná amorfná hmota rovnako ako aj vláknitá zložka medzibunkovej hmoty
vytvárajú spolu interaktívny systém, ktorý informuje bunky o biochemických i mechanických
zmenách v ich extracelulárnom prostredí. Medzibunková hmota tiež dôležitú regulačnú
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funkciu i počas embryogenézy, napríklad pri diferenciácii buniek prostredníctvom
tzv. rastových faktorov.
b/ Vláknitá zložka väziva
Vláknitá zložka väziva pozostáva z proteínov, ktoré polymerizujú a vytvárajú dlhé,
tenké štruktúry, tzv. vlákna. Rozoznávame tri druhy väzivových vlákien: kolagénové,
elastické a retikulové. Základnou zložkou kolagénových a retikulových vlákien je bielkovina
kolagén, u elastických vlákien elastín. Uvedené typy vlákien sú rôzne zastúpené
v jednotlivých typoch väziva, pričom prevládajúci typ vlákien dodáva tkanivu špecifické
vlastnosti.
Kolagénové vlákna
Kolagénové vlákna tvoria najpočetnejšiu skupinu väzivových vlákien v celom
organizme. Sú to bezfarebné povrazce, ale nahromadené vo väčších štruktúrach majú belavú
farbu (napríklad v šľachách). Kolagénové vlákna pozostávajú z husto usporiadaných hrubých
fibríl, ktorých priemer je okolo 75 nm, avšak kolíše v závislosti od lokalizácie a tiež zrelosti.
Na každej fibrile sa pravidelne striedajú tmavé a svetlé prúžky (každých 68 nm),
čo sa prejavuje navonok priečnym pruhovaním. Jednotlivé fibrily sa spájajú do väčších
štruktúr, tzv. vlákien a zoskupenie viacerých vlákien tvorí tzv. kolagénový zväzok.
Pri pozorovaní vo svetelnom mikroskope majú zvlnený priebeh a sú acidofilné. Eozín
ich zafarbí na ružovo, ale keby sme chceli odlíšiť kolagénové vlákna od ostatných dvoch
typov, museli by sme použiť trichrómové farbenie. Napríklad vo farbení podľa Malloryho ich
anilínová modrá zafarbí na modro, pri farbení podľa Massona svetlá zeleň zafarbí kolagénové
vlákna na zeleno.
Kolagénové vlákna nie sú pružné, ale majú veľkú pevnosť v ťahu. Sú preto vhodné pre
tie tkanivá, ktoré potrebujú mimoriadnu kombináciu ohybnosti a pevnosti (šľachy).
Kolagén predstavuje najviac zastúpenú bielkovinu v ľudskom organizme, tvorí až 30%
jeho suchej hmotnosti. Predstavuje skupinu proteínov, ktoré sú produkované viacerými typmi
buniek a možno ich preto odlíšiť na základe chemických, morfologických i patologických
vlastností. Najčastejšími typmi kolagénov sú typy I, II, III, IV a V. Kolagén I je najviac
rozšírený, tvorí klasické kolagénové vlákna a nachádza sa napríklad v koži, šľache, kosti,
sklére, v púzdrach orgánov, v dentíne. Kolagénové fibrily typu I neobsahujú iba kolagén I, ale
v malých množstvách aj kolgén II, III, V a XI. Kolagén II tvorí veľmi jemné fibrily
a nachádza sa napríklad predovšetkým v hyalínovej a elastickej chrupke i v medzistavcovej
platničke. Kolagén III tvorí hlavný komponent retikulových vlákien. Tvorí riedke a jemné
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siete. Nachádza sa napríklad v maternici, pečeni, slezine, obličke, hladkej svalovine. Kolagén
IV netvorí fibrily ani vlákna, je hlavnou súčasťou lamina basalis epitelov. Kolagén V je
prítomný napríklad v plodových obaloch.
Kolagén obsahuje dve pre neho charakteristické aminokyseliny: hydroxyprolín
a hydroxylyzín. Proteínová jednotka, ktorej polymerizáciou vznikajú kolagénové fibrily,
je molekula kolagénu (predtým nazývaná tropokolagén), ktorej dĺžka je až 280 nm a šírka
1,5 nm. Kolagénová molekula je zložená z troch polypeptidových reťazcov, prepletených do
pravotočivej závitnice. V kolagénoch I, II a III kolagénové molekuly agregujú
v mikrofibrilové podjednotky a tie spolu vytvárajú fibrily. Keďže majú fibrilovú štruktúru,
nazývajú sa aj intersticiálne. Kolagénové fibrily majú variabilný priemer a sú priečne
pruhované, čo je dôsledkom prekrývania podjednotiek molekúl tropokolagénu. V kolagénoch
I a III sa fibrily združujú a vytvárajú vlákna, v kolagéne I môžu vlákna vytvárať aj zväzky.
Kolagén IV nevytvára fibrily ani vlákna.
Ako všetky proteíny aj kolagény sú v organizme degradované a resyntetizované. Slúžia
na to špecifické enzýmy – proteinázy, pričom kolagénové fragmenty sú fagocytované
makrofágmi. Nadmerná kolagénová degradácia sa vyskytuje pri niektorých ochoreniach.
Napríklad pri reumatoidnej artritíde je zvýšená degradácia kolagénu chrupky. Pri
tzv. kolagenopatiách sa vyskytuje deficit alebo abnormalita v produkcii špecifických
kolagénov.
Retikulové vlákna
sú zložené najmä z kolagénu III. Tvoria jemné, tenké fibrily, ktoré majú tiež priečne
pruhovanie, avšak sú užšie (20 nm) ako kolagénové a netvoria hrubé vlákna. V tkanivách sú
voľne usporiadané a vytvárajú siete. Napríklad v niektorých orgánoch ako lymfatická uzlina,
slezina alebo pečeň tvoria spolu s retikulovými bunkami sieťovitú strómu, kde sú uložené
voľné bunky (lymfocyty, makrofágy a iné). Sú tiež prítomné napríklad v hladkej svalovine,
červenej kostnej dreni, obklopujú adipocyty, malé cievy i nervy. Počas hojenia rán alebo
v oblasti zápalových procesov sa vyskytujú vo väčšom množstve, postupne sa však menia na
vlákna kolagénové.
Retikulové vlákna sú produkované nielen fibroblastami (resp. retikulovými bunkami),
ale aj Schwannovými bunkami, ktoré sa tak zúčastňujú na tvorbe tzv. endoneuria, jemného
väzivového obalu nervového vlákna v periférnych nervoch. Podobne hladké svalové bunky
produkujú retikulové vlákna v oblasti tunica muscularis tráviacej trubice.
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Pri pozorovaní vo svetelnom mikroskope sa rovnako ako kolagénové vlákna nedajú
špecificky odlíšiť od iných typov vlákien, na ich znázornenie používame napríklad
impregnáciu soľami striebra. Nazývame ich preto argyrofilné vlákna. Retikulové vlákna sú
tiež PAS pozitívne, pretože obsahujú veľké množstvo glykoproteínov.
Elastické vlákna
sú produkované fibroblastami i hladkými svalovými bunkami v cievach. Tvoria systém
troch typov vlákien, ktoré predstavujú tri po sebe nasledujúce štádia vývoja: oxytalánové,
elaunínové a elastické. Oxytalánové vlákna tvoria zväzky tenkých mikrofibríl a sú prítomné
napríklad v závesnom aparáte očnej šošovky. Medzi ne sa postupne ukladá bielkovina elastín
a tak vznikajú elaunínové vlákna. Tie sa nachádzajú napríklad v koži. Elastín sa postupne
ukladá do centra zväzkov vlákien a tie sa obklopujú tenkým obalom mikrofibríl. Takto
vzniknú vlákna elastické, najpočetnejšia zložky elastiky v ľudskom organizme.
Elastické vlákna sú produkované napríklad fibroblastami (v koži a šľachách) a tiež
bunkami hladkej svaloviny (vo veľkých elastických artériách). Vynikajú svojou pružnosťou,
sú odolné voči varu, pôsobeniu riedených kyselín a zásad. Naopak pankreatická elastáza ich
účinne hydrolyzuje. Sú prítomné v elastických ligamentách ligamenta flava chrbtice,
v ligamentum nuchae krku a tiež v jemných elastických ligamentách hrtanu. Elastín
sa vyskytuje v nefribrilovej forme ako tzv. fenestrované membrány v stenách niektorých
krvných ciev (aorta).
Elastické vlákna i fenestrované elastické membrány možno špecificky znázorniť
orceínom na hnedo alebo rezorcín-fuchsínom na červeno. Používa sa tiež Verhoeffov
trichróm, ktorého jedna z farbiacich zložiek farbí elastickú zložku na hnedo.
Marfanov syndróm je autozomálne dominantné ochorenie, kedy u jedinca nachádzame
abnormálne elastické tkanivo.
1.2.1.3 Druhy väziva
Podľa zastúpenia jednotlivých zložiek medzibunkovej hmoty a typov buniek
rozoznávame nasledovné typy väziva: kolagénové, retikulové, elastické, rôsolovité a tukové
väzivo.
Kolagénové väzivo
sa delí na riedke kolagénové a husté kolagénové väzivo.
V riedkom kolagénovom väzive (niekde sa označuje aj ako areolárne) v porovnaní
s hustým kolagénovým väzivom prevládajúcou zložkou je základná amorfná hmota. Z buniek
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sú najviac prítomné fibroblasty, ale obsahuje tiež pomerne veľké množstvo iných buniek
väziva. Vláknitú zložku tvoria kolagénové, elastické i retikulové vlákna, ale ich podiel nie
je veľmi významný. Riedke väzivo má preto jemnú konzistenciu, je ohybné a obsahuje
pomerne husté zastúpenie krvných i lymfatických ciev. Je málo odolné voči mechanickým
podnetom. Nachádza sa pod výstielkovými epitelmi (lamina propria mucosae) i okolo
žľazových epitelov. Vypĺňa priestory medzi svalovými vláknami a fasciami, tvorí súčasť
kože, obaľuje najmä menšie krvné a lymfatické cievy...
Husté kolagénové väzivo na rozdiel od riedkeho obsahuje viac vláknitej kolagénovej
zložky medzibunkovej hmoty, v ktorej sú riedko rozptýlené bunky. Je preto menej ohybné,
ale ďaleko odolnejšie voči mechanickým podnetom.
Podľa organizácie kolagénových vlákien rozoznávame dva typy hustého kolagénového
väziva: husté usporiadané a husté neusporiadané kolagénové väzivo. Kolagénové vlákna
tvoriace zväzky sú v hustom usporiadanom kolagénovom väzive uložené paralelne vedľa seba
(akoby v povraze) a preto sú mimoriadne odolné voči dlhotrvajúcim, rovnako nasmerovaným
mechanickým podnetom a tiež odolné na ťah. Takýto typ väziva nachádzame v šľache.
Bohatý obsah kolagénových vlákien, medzi ktorými je málo základnej amorfnej hmoty, jej
dodávajú belavú farbu. Fibrocyty sú umiestnené jednotlivo alebo v malých skupinkách tvoria
retiazky. Majú málo cytoplazmy, ich jadrá sú pretiahnuté a usporiadané pozdĺžne s dlhou osou
šľachy. Husté neusporiadané kolagénové väzivo sa líši od predchádzajúceho spôsobom
organizácie kolagénových vlákien. Vlákna sú tu usporiadané náhodne, vytvárajú nepravidelné
zväzky, pričom sa vytvára trojrozmerná sieť. Základnej amorfnej hmoty je málo a bunky sú
rovnako riedko rozmiestnené medzi hustou spleťou vlákien. Tento typ väziva je odolný voči
mechanickým stresom vo všetkých smeroch. Nachádza sa v časti kože, tzv. dermis.
Retikulové väzivo
tvoria retikulové bunky (fibroblasty) spolu s retikulovými vláknami, pričom sa vytvorí
jemná sieťovina rozvetvených vlákien. Takéto usporiadanie je vhodné pre tie orgány, ktorých
podkladom je jemná spongiózna stróma, v ktorej sa voľne pohybujú bunky. Sú to napríklad
kostná dreň alebo slezina, kde sú v sieťovine retikulového väziva uložené voľné bunky
(lymfocyty, makrofágy, erytrocyty).
Elastické väzivo
je zložené z plochých fibroblastov a silných, rovnobežne prebiehajúcich elastických
vlákien. Má žltú farbu, je vysoko pružné a vyskytuje sa v ligamenta flava chrbtice
a v ligamentum suspensorium penis.
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Rôsolovité väzivo
obsahuje najväčší podiel želatinóznej základnej amorfnej hmoty, ktorá je tvorená
predovšetkým kyselinou hyalurónovou. Názov tohto typu väziva je podmienený jeho
rôsolovitou konzistenciou, pričom podiel vláknitej zložky (kolagénové, retikulové i elastické
vlákna) je malý. Fibroblasty predstavujú bunkovú zložku a sú voľne rozmiestnené v jeho
základnej hmote. Nachádza sa predovšetkým v pupočníku (tzv. Whartonov rôsol) a tiež
v pulpe vyvíjajúceho sa zuba.
Tukové väzivo
predstavuje špecializovaný typ väziva, pretože je považované za najväčší orgán
ľudského organizmu, ktorý je zároveň najväčšou zásobárňou energie (triacylglyceroly).
Zároveň je táto zásobáreň veľmi efektívna, pretože umožňuje pohotovo uvoľňovať naraz
veľké množstvo energie. Tukové väzivo je citlivé na nervové a hormonálne impulzy.
Prispieva k tepelnej izolácii tela, pomáha tvarovať jeho povrch, na niektorých miestach
vytvára tukové vankúšiky, pričom tlmí nárazy. Vypĺňa priestory medzi jednotlivými
tkanivami a tiež obaľuje niektoré orgány.
Rozoznávame biele (žlté) univakuolové tukové tkanivo a hnedé multivakuolové tukové
tkanivo.
Biele (žlté) tukové tkanivo
je zložené z univakuolových tukových buniek (viac na str. 23) a jemnej siete
retikulových vlákien. Bohatá vaskularizácia a spleť nervových vlákien dopĺňajú štruktúru
tukového väziva. Väzivové septá rozdeľujú tkanivo na neúplné lalôčiky. Nachádza sa všade
v organizme okrem očných viečok, penisu, skróta a ušnice okrem oblasti lalôčika. Farba tohto
typu tkaniva (biela-žltá) závisí od stavu diéty organizmu a tiež od obsahu karotenoidov.
Hnedé tukové tkanivo
je naopak zložené z multivakuolových tukových buniek (viac na str. 23).
Ich usporiadanie pripomína endokrinné žľazové epitely, ktoré sú v tesnej blízkosti krvných
kapilár. Podobne ako biele tukové väzivo je hnedé tukové väzivo rozdelené väzivovými
septami do lalôčikov a je inervované sympatikom. Hnedá farba je podmienená jednak
bohatosťou krvných ciev, ale aj prítomnosťou početných mitochondrií v bunkách. U človeka
sa tento typ väziva nachádza iba v prvých mesiacoch života, kedy je významným zdrojom
tepla. Je však typické pre hybernujúce zvieratá.
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Metabolizmus väziva je ovplyvňovaný viacerými hormónami. Napríklad tvorba vlákien
väzivovými bunkami je potláčaná kortizolom, hormónom kôry nadobličky. Produkciu
kortizolu stimuluje adrenokortikotropný hormón, hormón predného laloku hypofýzy, ktorý
nepriamo podporuje účinok kortizolu vo väzive. Praktickým dôsledkom týchto účinkov je
zhoršené hojenie rán. Iným účinkom týchto hormónov je napríklad zmiernenie zápalovej
reakcie. Znížená funkcia štítnej žľazy zasa spôsobuje hromadenie glykozaminoglykanov vo
väzivách.
Nedostatok vitamínu C vedie ku skorbutu, ktorej prejavom je degenerácia väziva
z nedostatočnej regenerácie kolagénových vlákien (napríklad sú postihnuté ligamentá
zubných alveol, čo vedie k postupnej strate zubov).
Väzivo má vysokú schopnosť regenerácie. Na reparatívnych procesoch vo väzive sú
najviac zaangažované fibroblasty. Oblasti, zasiahnuté traumou, kde sa nachádzajú nedeliace
sa bunky (napríklad srdcová svalovina), sú vyplnené väzivovou jazvou.
Preparáty:
•

žírne bunky - riedke kolagénové väzivo (thionín),

•

plazmatické bunky - riedke kolagénové väzivo (HE),

•

kolagénové vlákna - riedke väzivo (anilínová modrá),

•

elastické membrány - aorta (orceín),

•

rôsolovité väzivo - pupočník (trichróm),

•

riedke areolárne kolagénové väzivo - klky tenkého čreva potkana (HE),

•

husté kolagénové väzivo neusporiadané - koža (trichróm),

•

husté kolagénové väzivo usporiadané - šľacha (HE),

•

retikulové väzivo - lymfatická uzlina (impregnácia, retikulín),

•

tukové väzivo (HE).

1.2.2 Chrupka
ako ďalší typ spojivového tkaniva rovnako obsahuje extracelulárnu matrix a bunky.
Zloženie extracelulárnej matrix – jej vláknitej zložky i základnej amorfnej hmoty a zastúpenie
jednotlivých typov buniek je špecifické pre chrupku, pričom menšie odlišnosti nachádzame
i v jednotlivých typoch chrupky. Medzibunková hmota chrupky je pevnej konzistencie, je
však pružná. To umožňuje chrupke odolávať mechanickým stresom, ktoré by ju inak mohli
poškodiť. Tieto vlastnosti spolu s hladkým povrchom umožňujú kostiam, najmä na kĺbových
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plochách, kĺzavý pohyb a tlmenie nárazov. Veľmi významnú úlohu má chrupka v období
vývoja človeka, pretože slúži ako model pre vývoj a rast niektorých kostí v ľudskom
organizme.
Bunky chrupky sa nazývajú chondrocyty a chondroblasty. Chondrocyty sú okrúhle,
uložené vo vnútri chrupky, pričom elipsovité chondroblasty sa nachádzajú viac na jej
periférii. Počas histologického spracovania sa bunky zvrašťujú, preto nadobúdajú
nepravidelný tvar. Chondrocyty sú roztrúsené v extracelulárnej matrix ojedinele alebo tvoria
skupinky. Oba typy buniek produkujú medzibunkovú hmotu, preto majú charakteristiky
typické pre bunky, vylučujúce proteíny – dobre vyvinuté drsné endoplazmové retikulum
i Golgiho komplex. V transmisnom elektrónovom mikroskope ich cytoplazma obsahuje
sekrečné granuly, intermediárne filamentá, mikrotubuly a aktínové filamentá. Cytoplazma je
bazofilná, farbiteľná hematoxylínom a inými bázickými farbivami. Jadro chondrocytu
je uložené excentricky.
V medzibunkovej hmote je prítomný kolagén, kyselina hyalurónová, proteoglykany
a malé množstvo glykoproteínov. Elastická chrupka obsahuje navyše i elastín.
Rozoznávame tri druhy chrupky: hyalínovú, elastickú a väzivovú. Každý z typov slúži
v iných lokalitách vzhľadom na potrebné miestne funkčné vlastnosti chrupky. Tak napríklad
väzivová chrupka je najpevnejšia a nachádza sa v oblastiach so zvýšenými mechanickými
nárokmi a záťažou (medzistavcové platničky). Elastická chrupka je pružná, preto je súčasťou
drobných chrupiek hrtanu. Dva typy chrupiek (hyalínová a elastická) sú pokryté väzivovým
puzdrom z hustého kolagénového väziva, tzv. perichondriom. Je dôležité z hľadiska výživy
chrupky a tiež z hľadiska jej rastu a regenerácie. Obsahuje najmä kolagénové vlákna typu
I a tiež

fibroblasty.

Perichondrium

je bohaté na cievy,

ktoré

chrupku

vyživujú

prostredníctvom difúzie, pretože je bezcievna.
Hyalínová chrupka
je najbežnejší typ chrupky. Tvorí základ pre tvorbu a rast niektorých typov kostí –
napríklad dlhé kosti hornej a dolnej končatiny. Nachádza sa v dlhých kostiach až do obdobia
ukončenia rastu v podobe tzv. epifýzovej (rastovej) platničky, ktorá zabezpečuje kostiam rast
do dĺžky. U dospelých je prítomná na kĺbových plochách, v stenách niektorých orgánov
(priedušnica), na predných koncoch rebier. Je priesvitná a modrasto-biela, po histologickom
spracovaní však stráca túto farbu.
Je zložená z buniek, chondrocytov a chondroblastov a medzibunkovej hmoty. Matrix
obsahuje tri typy molekúl: kolagénové molekuly, proteoglykany a multiadhezívne
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glykoproteíny. Bunky sú pritom zastúpené 3 - 5 percentami, medzibunková voda 60 – 80
percentami,

kolagény

15

percentami,

proteoglykanové

agregáty

9

percentami

a multiadhezívne glykoproteíny 5 %. Vysoký obsah vody účinkuje ako tlmič nárazov
či biomechanická pružina, čo má veľký význam najmä v oblasti kĺbov. Voda medzibunkovej
hmoty tiež umožňuje difúziu malých metabolitov ku a z chondrocytov. Kolagény sú
zastúpené kolagénom II, VI, IX, X a XI, pričom najväčšie zastúpenie má kolagén II.
Kolagény vytvárajú trojrozmernú sieť tenkých a pomerne krátkych fibríl. Z proteoglykanov
sú zastúpené hyaluronan, chondroitín-4-sulfát, chondroitín-6-sulfát a keratan-sulfát. V spojení
s kyselinou hyalurónovou vytvárajú proteoglykanové agregáty, ktoré interagujú s kolagénom.
Chondronektín ako významný glykoproteín podmieňuje priľnavosť chondrocytov ku
kolagénu.
Chondrocyty sú v hyalínovej chrupke usporiadané väčšinou do skupiniek, ktoré sa
nazývajú izogenetické. Vznikajú mitotickým delením jediného chondrocytu, preto v skupinke
ich môže byť až 8. Bezprostredne okolo chondrocytov v skupinke je medzibunková hmota
bohatá na glykozaminoglykany a naopak chudobná na vlákna. Túto časť matrix nazývame
teritoriálna (intrateritoriálna) matrix a farbí sa menej intenzívne ako tzv. interteritoriálna
matrix, ktorá vypĺňa priestory medzi izogenetickými skupinami. Táto je bazofilnejšia, má
vyššiu PAS pozitivitu a tiež vykazuje metachromáziu. Tzv. kapsulárna matrix bezprostredne
obklopuje chondrocyty, vytvára úzky prstenec matrix s intenzívnejšou farbiteľnosťou ako jej
okolie.
Na povrchu hyalínovej chrupky je perichondrium, väzivový obal. Pod ním sa nachádza
vrstva rastúcej chrupky s početnými elipsovitými chondroblastami a nezrelými chondrocytmi.
Je to oblasť tzv. apozičného rastu chrupky na povrchu už existujúcej chrupky. Nasleduje
vrstva zrelej chrupky s okrúhlymi chondrocytmi, usporiadanými väčšinou do izogenetických
skupín. Táto oblasť je oblasť tzv. intersticiálneho rastu chrupky, ktorú zabezpečujú deliace sa
chondrocyty, produkujúce matrix.
Hyalínová chrupka sa nachádza na artikulačných plochách kĺbových hlavíc ako
tzv. artikulačná chrupka. Rozdiel v štruktúre tejto chrupky je iba v neprítomnosti
perichondria na jej povrchu.
Osteoarthritis je degeneratívne ochorenie kĺbov, postihujúce najmä vekovo starších
ľudí. Prejavuje sa chronickými bolesťami kĺbov, ich postupnými deformitami a deštrukciami
artikulačných chrupiek. To má za následok postupnú redukciu mobility pacienta a zároveň
zvyšovanie bolestivosti.

34

Elastická chrupka
sa nachádza v ušnom boltci, v stene vonkajšieho zvukovodu, Eustachovej trubici,
epiglottis a malých chrupavkách hrtanu. Má žltkastú farbu, čo je spôsobené prítomnosťou
elastínu. Elastická chrupka je zložená, rovnako ako chrupka hyalínová, z buniek chondrocytov a chondroblastov a medzibunkovej hmoty. V porovnaní s hylínovou chrupkou
vláknitá zložka medzibunkovej hmoty elastickej chrupky obsahuje navyše hustú sieť jemných
elastických vlákien. Pri zafarbení orceínom alebo rezorcín-fuchsínom sú elastické vlákna
dobre viditeľné a tvoria jemnú sieťovinu v priestoroch medzi chondrocytmi. Chondrocyty
nevytvárajú typické izogenetické skupiny v takom množstve, ako je to u hyalínovej chrupky.
Izogenetické skupiny sú síce v malom množstve prítomné, ale chondrocyty sa vyskytujú
prevažne ojedinele. Na povrchu chrupky sa nachádza perichondrium, ktoré plynule prechádza
do povrchovej časti chrupky, kde sa vyskytujú prevažne pozdĺžne chondroblasty.
Väzivová chrupka
tvorí prechodnú formu medzi hustým kolagénovým väzivom a hyalínovou chrupkou.
Nachádza sa v medzistavcových platničkách, v symphisis ossium pubis a v mieste úponov
niektorých väzov. Na rozdiel od predchádzajúcich dvoch typov chrupky na povrchu väzivovej
chrupky sa nenachádza perichondrium, je však vždy spojená s hustým väzivom a prechod
medzi ňou a väzivom je veľmi pozvoľný. Chondrocyty väzivovej chrupky sú usporiadané
buď jednotlivo alebo v skupinkách alebo tvoria typické retiazky. Medzibunková hmota
obsahuje kolagénové fibrily typu I (typické pre matrix väziva) a tiež typu II (typické pre
matrix hyalínovej chrupky). Zastúpenie týchto dvoch typov fibríl je rôzne a je typické pre
jednotlivé oblasti: napríklad menisky kolenných kĺbov majú iba malý obsah kolagénových
fibríl II, ale medzistavcové platničky obsahujú približne rovnaké množstvo oboch typov.
Medzi kolagénovými vláknami chrupky sa nachádza i pomerne malý počet fibroblastov,
ktorých pozdĺžne jadrá sa dajú odlíšiť od chondrocytov. Väzivovú chrupku pri jej spracovaní
je výhodné zafarbiť trichrómovým farbením, napríklad podľa Massona, kde sa dobre
znázornia jednak kolagénové fibrily a tiež aj jadrá chondrocytov.
Preparáty:
•

hyalínová chrupka – priedušnica (HE, trichróm, PAS),

•

elastická chrupka – hrtanová príchlopka (HE, orceín),

•

väzivová chrupka (trichróm).
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1.2.3 Kosť
1.2.3.1 Štruktúra kostného tkaniva
Kosť je špeciálny typ spojivového tkaniva, patrí k jedným z najtvrdších tkanív
v ľudskom tele. Tvorí hlavnú súčasť kostry, poskytuje oporu mäkkým tkanivám, chráni
životne dôležité orgány, ako sústava pák spolu so svalmi a väzmi umožňuje pohyb, tvorí
prostredie pre hemopoézu a tiež slúži ako zásobáreň a miesto uvoľňovania pre kalcium,
fosfáty a iné ióny. Kosť, podobne ako väzivo a chrupka, sa skladá z medzibunkovej hmoty
a buniek, typických pre kostné tkanivo. Medzibunková hmota je mineralizovaná a kalcium
a fosfor tu vytvárajú kryštály hydroxyapatitu. Najviac zastúpená zložka medzibunkovej
matrix kosti je kolagén typu I, v menšom množstve kolagén typu V a tiež aj stopové množstvá
kolagénov II, XI a XIII. Kolagény tvoria až 90% zastúpenia proteínov v kostnej matrix.
Z glykoproteínov je tu najviac prítomný osteonektín a sialoproteíny. Významný je tiež
vitamín-K-dependentný

proteín

osteokalcín,

ktorý

zachytáva

kalcium

z cirkulácie

a zúčastňuje sa na remodelácii kosti. Rozoznávame niekoľko typov kostných buniek:
osteoprogenitorové (osteogénne) bunky, osteoblasty, ostecyty a osteoklasty. S výnimkou
osteoklastov všetky pochádzajú z rovnakého typu kmeňovej bunky.
Pre pozorovanie pod svetelným mikroskopom je možné kosť spracovať dvojakým
spôsobom:
A. Prvý je porovnateľný s rutinnou parafínovou technikou, avšak na začiatku
spracovania je potrebné kosť odvápniť. Na tento účel slúži napríklad prípravok EDTA alebo
DECALC (kyselina chlorovodíková). Kosť sa ďalej môže spracovať ako iné tkanivá
a zafarbiť napríklad hematoxylínom a eozínom. Tento spôsob spracovania kosti je výhodný
kvôli zachovaniu živých súčastí tkaniva, teda je možné mikroskopicky pozorovať napríklad
bunky (ich tvar, výbežky...).
B. Druhý spôsob používa mŕtve kostné tkanivo, ktoré tým stráca bunkový obsah, ale
výhodou tohto spracovania je lepšie pozorovanie lakún, priebeh kanálikov v kostnej matrix,
usporiadanie kostných lamiel... Tento spôsob spracovania sa nazýva kostný výbrus
(v minulosti sa tkanivo brúsilo napríklad šmirgľovacím papierom na tenké lišty, dnes sa
používa diamantový nôž) a nie je potrebné ho ďalej farbiť. Využíva sa pre pozorovanie
štruktúry zrelej kosti (podobne ako zub).
Kostné bunky
Osteoprogenitorové (osteogénne) bunky sú derivátmi mezenchýmových kmeňových
buniek, prítomných v kostnej dreni, z ktorých sa môžu diferencovať napríklad fibroblasty,
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chondroblasty, osteoblasty a iné typy buniek. V zrelej kosti sú osteoprogenitorové bunky
uložené vo vonkajšom i vnútornom povrchu kosti, nazývaných periost a endost. Sú to ploché
bunky a majú schopnosť mitotického delenia. Zohrávajú významnú úlohu pri raste a hojení
kosti.
Osteoblasty sa vyvíjajú z osteoprogenitorových buniek. Sú zodpovedné za produkciu
organických zložiek medzibunkovej hmoty, okrem toho zodpovedajú za kalcifikáciu kostnej
matrix. Sú to kubické bunky niekedy až polygonálneho tvaru a sú usporiadané v jednej vrstve
podobne ako jednovrstvový epitel. V procese tvoriacej sa kosti (počas osifikácie) ležia na
povrchu osteoidu, teda nezrelej nemineralizovanej kostnej hmoty, v zrelej mineralizovanej
kosti sa nachádzajú rovnako na jej povrchoch. Cytoplazma osteoblastov je bazofilná, obsahuje
veľké množstvo drsného endoplazmového retikula a voľných ribozómov. Golgiho komplex sa
nachádza v blízkosti PAS-pozitívnych granúl, obsahujúcich prekurzory medzibunkovej
matrix. Elektrónový mikroskop odhaľuje tenké cytoplazmové výbežky osteoblastov, ktoré
penetrujú vznikajúci osteoid. Niektoré osteoblasty, ktoré sa nachádzajú na opačnej strane
osteoidu – teda nie tam, kde tzv. aktívne osteoblasty produkujú matrix a kosť tak rastie
apozíciou, sa nazývajú inaktívne. Majú plochý tvar a pripomínajú skôr osteoprogenitorové
bunky. Aktívne osteoblasty majú vysokú aktivitu alkalickej fosfatázy, akonáhle sa zníži ich
syntetická aktivita, klesá aj ich fosfatázová aktivita.
Keď je osteoblast úplne zaliaty hmotou, ktorú sám vyprodukoval, stáva sa osteocytom.
Osteocyty sú zrelé kostné bunky, vznikajúce z osteoblastov. Sú zodpovedné za
udržiavanie kostnej hmoty. V zrelej kosti sú osteocyty uložené v tzv. lakúnach. Majú
množstvo cytoplazmových výbežkov, prenikajúcich matrix, pričom hmota tak vytvára
kanáliky (canaliculi ossium), v ktorých sú výbežky uložené. Výbežky sú navzájom pospájané
prostredníctvom nexov a tak susediace osteocyty komunikujú medzi sebou a tiež s kostnými
bunkami, ležiacimi na povrchoch kosti. Osteocyty komunikujú aj na väčšie vzdialenosti
napríklad s osteoblastami, pericytmi krvných ciev prostredníctvom signálových molekúl.
Osteocyty sú menšie ako osteoblasty a majú zredukovanú cytoplazmu. Niektorí autori tvrdia,
že aj osteocyty sú schopné produkcie kostnej matrix. Traumatické poškodenie kosti
(zlomenina) spôsobí smrť osteocytov, čo má za následok rezorbciu kostnej matrix
osteoklastami a tiež následnú náhradu alebo remodeláciu kosti aktivitou osteoblastov.
Osteoklasty sú kostné bunky, zodpovedné za rezorbciu kosti. Sú to veľké,
mnohojadrové bunky (5 – 50 jadier), uložené na miestach, kde je kostná matrix odbúravaná.
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Toto miesto rezorbcie sa nazýva Howshipova lakúna. Osteoklasty majú množstvo
nepravidelných cytoplazmových výbežkov. Cytoplazma je acidofilná a obsahuje dobre
vyvinutý Golgiho komplex a tiež množstvo lyzozómov. Osteoklasty vylučujú kyslú fosfatázu,
kolagenázu a iné proteolytické enzýmy, ktoré atakujú kostnú matrix. Aktívne sa zúčastňujú
likvidácie rozpadnutého tkaniva, vznikajúceho pri rezorbcii kosti.
Osteoklasty ako jediné kostné bunky nepochádzajú z osteoprogenitorovej bunky, ale
vznikajú splývaním krvných monocytov, čím sa stávajú súčasťou monocyto-makrofágového
systému. Aby sa osteoklasty stali rezorbčnými bunkami kosti, musia byť aktivované, stávajú
sa vysoko polarizované, čím získajú tri špecializované oblasti: členitý okraj, čistý (tesný)
okraj a bazolaterálny okraj bunky. Členitý okraj je v priamom kontakte s kostným tkanivom,
ktoré atakujú. Obsahuje početné výbežky cytoplazmovej membrány typu mikroklkov, ktoré
sú zodpovedné za zväčšenie povrchu kvôli exocytóze hydrolytických enzýmov, ako
aj endocytóze degradačných produktov a zvyškov kostného tkaniva. Na elektrónovomikroskopickej úrovni v tejto oblasti medzi výbežkami sú viditeľné kryštály hydroxyapatitu,
rozpadajúce sa kolagénové vlákna, tesne pod výbežkami v cytoplazme je uložených množstvo
mitochondrií a lyzozómov. Vzostup hladiny parathormónu podporuje rezorbciu kostného
tkaniva, naopak kalcitonín, produkovaný parafolikulovými bunkami štítnej žľazy, znižuje
aktivitu osteoklastov.
Rozoznávame dva typy kosti: nezrelú (primárnu, vláknitú) kosť a zrelú (sekundárnu,
lamelovú) kosť.
1.2.3.2 Nezrelá kosť
Nezrelá kosť (fibrilárna) vzniká v procese tvorby kosti počas vývoja ľudského jedinca –
tzv. osifikácie. Okrem toho aj u dospelého jedinca je súčasťou hojenia kosti a tiež prestavby
kostného tkaniva. Je teda dočasným typom kosti. Jej charakteristickými znakmi sú: náhodné
usporiadanie kolagénových vlákien, väčší počet buniek, ktoré sú rovnako náhodne
usporiadané, väčší objem základnej amorfnej hmoty v porovnaní so zrelou kosťou a slabá
mineralizácia tkaniva.
1.2.3.3 Zrelá kosť
Zrelá kosť (lamelová) sa vyskytuje u dospelého jedinca. Nahrádza nezrelú kosť
v procese osifikácie i pri hojení a prestavbe kosti. Je typická najmä pevnosťou a pravidelným
usporiadaním jej štruktúr. Základnou morfologickou jednotkou zrelej kosti je osteón,
Haversov systém. Zrelá kosť obsahuje omnožstvo osteónov, cylindrických jednotiek, ktoré
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pozostávajú

z koncentricky

usporiadaných

kostných

lamiel.

V lamelách

prebiehajú

kolagénové vlákna paralelne. V centre lamiel sa nachádza Haversov kanál, vyplnený riedkym
väzivom s cievami a nervami. Medzi jednotlivými lamelami sú rovnako koncentricky uložené
osteocyty v lakúnach. Výbežky osteocytov prenikajú kostnú matrix a vytvárajú tak kanáliky
(canaliculi ossium). Susediace osteocyty sú svojimi výbežkami navzájom pospájané nexami.
Haversove kanáliky sú medzi sebou prepojené priečnymi spojkami, tzv. Volkmanovými
kanálikmi, ktoré tiež obsahujú cievy a nervy. Volkmanove kanáliky zabezpečujú zásobenie
živinami a kyslíkom všetkých osteónov a tak je kosť vyživovaná od periostu po endost.
Osteóny sú obklopené depozitmi amorfnej hmoty, tzv. cementovej substancie. Je to
mineralizovaná matrix s malým počtom kolagénových vlákien. Dlhá os osteónov je zvyčajne
paralelná s dlhou osou kosti.
Najmä počas rastu dochádza k neustálej prestavbe kosti. Znamená to deštrukciu
predchádzajúcich a vznik nových osteónov. To má za následok, že medzi úplnými osteónmi
sa nachádzajú aj iné lamely ako zvyšky predchádzajúcich osteónov. Nazývajú
sa intersticiálne lamely. Na vonkajšom povrchu zrelej kosti (pod periostom) sa nachádza
vrstva tzv. vonkajších obvodových lamiel, na opačnej strane kosti (pod endostom) zasa vrstva
vnútorných obvodových lamiel.
Zrelá kosť sa vyskytuje v dvoch formách, ako kompaktná kosť a ako spongiózna kosť.
Pri makroskopickom pozorovaní dlhej kosti pozorujeme jej strednú časť – diafýzu a periférne
časti – epifýzy. Plášť diafýzy je tvorený najmä kompaknou kosťou a na vnútornej strane,
obrátenej do dreňovej dutiny, tenkou vrstvou spongióznej kosti. Štruktúra kompaktnej kosti
zodpovedá zrelej, lamelovej kosti. Epifýzy sú tvorené najmä spongióznou kosťou, ktorá je na
povrchu pokrytá tenkou vrstvou kompaktnej kosti. Spongiózna kosť má podobnú štruktúru
ako kompakta, avšak obsahuje mnoho dutiniek, preto jej osteóny sú neúplné. Dutinky sú
vyplnené kostnou dreňou dvojakého typu: červenou hemopoetickou kostnou dreňou a žltou
kostnou dreňou, obsahujúcou predovšetkým tukové bunky. Artikulačné plochy epifýz sú
pokryté hyalínovou chrupkou bez perichondria. Ploché kosti lebky sú tvorené dvoma tenkými
lamelami kompakty, ktoré sú oddelené spongiózou, tzv. diploe.
Vonkajší povrch zrelej kosti
je pokrytý periostom. Je tvorený dvoma vrstvami, pričom vonkajšia z nich pozostáva
z vrstvy kolagénových vlákien a fibroblastov. Kolagénové vlákna sú usporiadané paralelne
s povrchom kosti, akoby vytvárali kapsulu. Ak je kosť priamo spojená s väzom alebo šľachou,
vlákna tohto typu väziva pokračujú priamo do kosti pod istým uhlom a plynulo prechádzajú
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do vláknitej zložky matrix kosti. Takéto vlákna sa nazývajú Sharpeyove vlákna. Vnútorná
vrstva periostu obsahuje ploché osteoprogenitorové bunky, ktoré sa môžu mitoticky deliť
a kedykoľvek zmeniť na osteoblasty.
Vnútorný povrch zrelej kosti
je pokrytý endostom. Nachádza sa na vnútornom povrchu kompaktnej i spongióznej
kosti. Endost je tvorený jednou vrstvou osteoprogenitorových buniek a malým množstvom
väziva, preto je oveľa tenší ako periost.
Úlohou periostu a endostu je zabezpečenie výživy kostného tkaniva a nepretržitá zásoba
nových kostných buniek, osteoblastov, schopných reagovať na potreby tvorby kosti pri jej
hojení, raste či obnove. Preto je dôležité, aby pri chirurgických výkonoch na kostiach boli obe
vrstvy čo najviac zachované.
Osteoporosis je ochorenie charakterizované stratou hustoty kostného tkaniva
sprevádzané degeneráciou jej štruktúry. Je to spôsobené nerovnováhou pôsobenia
osteoklasov ako rezorbčných buniek a osteoblastov ako buniek produkujúcich novú kostnú
matrix. Výsledkom je zníženie kostnej hmoty, zvýšenie jej krehkosti a zvýšené riziko zlomenín.
Poznáme tri typy osteoporózy: primárnu I. typu, ktorá nastupuje obvykle v období postmenopauzy u ženy, primárnu II. Typu, typickú pre staršie osoby okolo sedemdesiateho až
osemdesiateho veku života a sekundárnu osteoporózu, ktorá vzniká ako následok užívania
liekov (kortikosteroidov) alebo sprevádza iné procesy, napríklad podvýživu, dlhodobú stratu
pohyblivosti...
1.2.3.4 Osifikácia, tvorba kosti
Osifikácia dezmogénna
Počas embryonálneho vývoja dochádza ku tvorbe kosti dvoma spôsobmi. Prvý spôsob
tvorby kosti, tzv. intramembranózna (dezmogénna) osifikácia je tvorba kosti jednoduchším
spôsobom, pričom kosť vzniká priamo v mezenchýmovom tkanive. Niektoré ploché kosti
lebky a klavikula vznikajú z mezenchýmových základov. Prvé známky tohto procesu môžeme
objaviť koncom ôsmeho týždňa vývoja jedinca. Intramembranózna osifikácia je dôležitá tiež
i pre rast krátkych i dlhých kostí tela do šírky, pretože pôvodné prerichondrium (väzivo) sa
takto premieňa na periost.
Mezenchýmové tkanivo v mieste tejto postupnej transformácie sa stáva viac
vaskularizovaným. Mezenchýmové bunky sa tu diferencujú v osteoprogenitorové bunky a tie
v osteoblasty, produkujúce nezrelú kostnú matrix, tzv. osteoid. V mieste kondenzácie
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mezenchýmu vznikajú viaceré primárne osifikačné centrá. Vzniknuté ostrovčeky kosti sa
rastom navzájom spájajú a vytvárajú tzv. spikuly, trámce. Po zaliatí do kostnej matrix
(osteoidu) sa z osteoblastov stávajú osteocyty. Medzi rastúcimi spikulami sa nachádzajú
trámce zvyšného vaskularizovaného mezenchýmu, ktorý je zdrojom ďalších buniek kostného
tkaniva. Postupným dorastaním spikúl zaniká mezenchýmové tkanivo, pretože je nahradené
kostným tkanivom. U plochých kostí lebky vzniká tak vnútorná a vonkajšia lamela kompakty,
medzi ktorými je kosť hubovitej konzistencie.
Osifikácia chondrogénna (enchondrálna)
Na rozdiel od intramembranóznej osifikácie chondrogénna osifikácia prebieha
v chrupkovom modeli budúcej (napríklad dlhej) kosti. Nazýva sa preto aj nepriama, pretože
pôvodné mezenchýmové tkanivo sa najprv musí pretransformovať na hyalínovú chrupku a až
táto na kosť. Znamená to, že mezenchýmové bunky sa tu diferencujú najprv na chondroblasty,
produkujúce chrupkovú matrix. Vytvorí sa tak miniatúrny chrupkový model budúcej,
napríklad dlhej kosti. Objavuje sa u vyvíjajúceho sa plodu okolo dvanásteho týždňa vývoja
a pokračuje do ranej dospelosti.
V strednej oblasti budúcej diafýzy sa začína tento chrupkový model budúcej dlhej kosti
meniť tak, že tu spočiatku vzniká tzv. kostný límec. Ide o postupnú premenu perichondria
v tejto oblasti na periost. Keďže perichondrium chrupky je väzivo a to je vaskularizované, je
zdrojom osteoprogenitorových buniek, z ktorých sa diferencujú osteoblasty, ktoré začínajú
produkovať kosť. Kosť sa postupne tvorí okolo celej chrupkovej diafýzy. V tejto časti
budúcej dlhej kosti ide teda o prvý spôsob osifikácie, intramembranózny, z mezenchýmovej
blany (perichondria) na kosť (periost). Týmto spôsobom rastie dlhá kosť do šírky.
V strednej chrupkovitej časti budúcej diafýzy chondrocyty hypertrofujú, produkujú
alkalickú fosfatázu a okolitá chrupková matrix podlieha kalcifikácii. Kalcifikovaná matrix
bráni výžive chondrocytov, ktoré preto odumierajú. Iné vysvetlenie odumierania
chondrocytov je v zabránení výžive chrupavky pri vytvorení kostného límca, ktorý po
premene na periost stráca cievne zásobenie a chrupka vo vnútri diafýzy prestane byť
vyživovaná. V matrix chrupky sa ukladá vápnik a tak chrupka kalcifikuje.
Po

čase

cez

tenký

kostný

límec

prerastá

cieva

a prináša

zdroj

buniek

(osteoprogenitorové i hematopoetické kmeňové bunky) i výživu do vznikajúcej dutiny
v budúcej diafýze. Diferencujúce sa osteoblasty sa ukladajú na trámcoch kalcifikovanej
chrupky a začínajú produkovať nezrelé kostné tkanivo, osteoid. Miesto rozpadu chrupky
a následnej tvorby kosti v oblasti budúcej diafýzy sa nazýva primárne osifikačné centrum.
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Trámce kalcifikovanej chrupky sú bazofilné, naopak novovznikajúce kostné tkanivo
je acidofilné. Pri farbení Malloryho trichrómom na preparátoch tvorby kosti chondrogénnou
osifikáciou je preto novovzniknuté kostné tkanivo tmavomodré a obsahuje bunky (osteocyty)
a oblasti kalcifikovanej chrupky sú bledomodré a sú bez buniek. Kostná časť spikúl rastie
apozíciou, avšak spikuly zároveň podliehajú rezorbcii a vznikajú nové spikuly.
V ďalšej fáze osifikácie dlhej kosti sa zväčšuje dutina uprostred diafýzy a tak premena
chrupky na kostné tkanivo postupuje od diafýzy smerom na obe strany ku epifýzam.
Na hranici medzi diafýzou a epifýzami vzniká niekoľko zón premeny chrupky na kosť:
•

zóna rezervnej chrupky, kde sa nachádza normálna hyalínová chrupka,

•

zóna proliferácie chrupky, kde bunky chrupky sa delia a vytvárajú stĺpce, zároveň
produkujú extracelulárnu matrix (najmä kolagén II a XI),

•

zóna hypertrofie chrupky, ktorá obsahuje zväčšené chondrocyty, naďalej sú aktívne,
produkujú kolagén I a X,

•

zóna kalcifikácie chrupky, kde hypertrofované chondrocyty apoptózou odumierajú
a matrix kalcifikuje, slúži ako podložie pre ukladanie tvoriaceho sa kostného tkaniva,

•

zóna rezorbcie je najbližšie uložená k diafýze, do tejto zóny prenikajú krvné cievy,
ktoré sú zdrojom osteoprogenitorových buniek.
Krátko po narodení sa v budúcich epifýzach objavujú tzv. sekundárne osifikačné centrá,

najprv v proximálnej, neskôr v distálnej epifýze. Osifikačný proces tu prebieha rovnakým
spôsobom, avšak iným smerom. U diafýzy osifikácia postupovala lineárne pozdĺž dlhej osi
budúcej dlhej kosti, u epifýz je tento proces radiálny, a to smerom zvnútra vonkajším smerom
k povrchu epifýzy. Na rozhraní medzi pokročilými osifikačnými procesmi, odohrávajúcimi sa
v diafýze a v epifýzach, sa do veku ukončenia rastu nachádza tzv. epifýzová rastová platnička
z chrupky. Je to miesto, kde dlhá kosť ešte stále rastie do dĺžky a tu sú navzájom oddelené
dutiny diafýzy a epifýz. Keď sa ukončí rast jedinca, ukončí sa aj proliferácia novej chrupky
v oblasti epifýzovej rastovej platničky a táto zanikne. V dospelosti v mieste prítomnosti
epifýzovej rastovej platničky sa nachádza viditeľné miesto, tvorené už kosťou, tzv. epifýzová
línia, čiara.
Prestavba a remodelácia kosti
V dospelej zrelej kosti dochádza k jej neustálej prestavbe. To znamená, že zo starých
osteónov vznikajú nové osteóny, na čom sa podieľajú najmä osteoklasty. Osteoklasty svojou
rezorbčnou činnosťou nahlodávajú existujúce kostné tkanivo a tvoria tak tunel, tzv. rezorbčnú
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dutinu, ktorá má rozmer budúceho osteónu. Do tunelu preniknú krvné cievy a na stenách
tunelu sa potom ukladá nová kosť činnosťou osteoblastov. Preto osteoklast spolu
s osteoblastom tvoria tzv. kosť-remodelujúcu jednotku. Po čase novoutvorená nezrelá kosť
postupne mineralizuje. V dospelosti sa uplatňuje rovnováha medzi rezorbciou starej a tvorbou
novej kosti. V starobe je často rezorbčný proces v prevahe, preto dochádza ku osteoporóze.
Mineralizácia kosti
Mineralizácia je bunkou regulovaný proces a prebieha v extracelulárnej matrix kosti,
chrupky, v dentíne, cemente a sklovine zuba. Podmienkou pre začatie mineralizácie je
zvýšenie miestnej koncentrácie Ca2+ a PO4 iónov v extracelulárnej matrix nad prahové
hodnoty. Osteokalcín a iné sialoproteíny sa naviažu na extracelulárny vápnik Ca2+, čím sa
dosiahne jeho vysoká lokálna koncentrácia. To stimuluje osteoblasty v sekrécii alkalickej
fosfatázy, čo zvýši lokálnu koncentráciu PO4 iónov. Zvýšením PO4 iónov sa ďalej zvyšuje
lokálna koncentrácia Ca2+. V takomto prostredí osteoblasty uvoľňujú malé vezikuly matrix
priamo do extracelulárnej kostnej matrix exocytózou. Vezikuly obsahujú alkalickú fosfatázu
a pyrofosfatázu, ktoré štiepia PO4 ióny z ďalších molekúl matrix. Dôsledkom týchto krokov je
kryštalizácia CaPO4 v priľahlých vezikulách. CaPO4 kryštály spúšťajú potom mineralizáciu
matrix tvorbou a ukladaním kryštálov hydroxyapatitu do matrix okolo osteoblastov.
Kryštalizácia postupne zasiahne celú hmotu osteoidu.
Kostné tkanivo slúži ako rezervoár kalcia v organizme. Pre zdravie je veľmi dôležité
udržanie si normálnej hladiny kalcia v krvi. Kalcium môže byť uvoľnené z kostnej matrix do
krvi, ak hladina cirkulujúceho kalcia v krvi klesne pod kritický bod. Naopak, nadbytok
cirkulujúceho kalcia v krvi môže byť premiestnený do kosti ako jeho zásoba. Tieto procesy sú
regulované parathormónom, tvoreným v prištítnych žľazách a tiež kalcitonínom, tvoreným
v štítnej žľaze. Parathormón svojím priamym účinkom na kostné tkanivo zvyšuje jeho
uvoľňovanie z kosti a tým zvyšuje hladinu kalcia cirkulujúceho v krvi na normálne hodnoty.
Kalcitonín účinkuje opačne.
Na poruchách mineralizácie sa spolupodieľajú výživové i hormonálne faktory. Deficit
kalcia, prípadne vitamínu D počas rastu má za následok rachitídu (krivicu). Ak nie je liečená
počas rastu jedinca, prejaví sa deformitami kostry a nízkym vzrastom. U dospelých rovnaké
príčiny majú za následok osteomaláciu.
Obnova kostného tkaniva, regenerácia kosti
Pri zlomeninách je odpoveď kostného tkaniva podobná ako u iných poranení –
deštrukcia okolitého tkaniva a krvácanie. Neutrofily nasledované makrofágmi sú prvými
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bunkami, ktoré sú aktívne v tomto procese hojenia. Fibroblasty a krvné cievy osídľujú tiež
miesto rany. V mieste deštrukcie sa vytvára nové väzivo, tzv. granulačné tkanivo a v ňom
sa objavujú ostrovčeky chrupky. V procese vlastného hojenia sú aktívne najmä fibroblasty
a osteoprogenitorové bunky. V mieste reparácie sa vytvorí tzv. mäkký kalus. Pomáha
stabilizovať a navzájom spája časti zlomenej kosti. V tomto čase osteoprogenitorové bunky
sa menia na osteoblasty, ktoré produkujú kostnú matrix. Nad väzivovo-chrupkovým kalusom
sa tak vytvára kostné puzdro. Novovzniknuté kostné tkanivo preniká do vnútra kalusu
a procesom chondrogénnej osifikácie ho postupne nahradí kosťou, vzniká tzv. kostený kalus.
Pri ideálnom hojení zlomeniny je kostený kalus činnosťou osteoklastov prebudovaný a kosť je
zahojená do pôvodného tvaru.
Preparáty:
•

výbrus kosti transverzálny (bez farbenia),

•

dezmogénna osifikácia (trichróm),

•

enchondrálna osifikácia (HE, trichróm).

1.3 Nervové tkanivo
Nervový systém umožňuje odpovedať na neustále zmeny vonkajšieho i vnútorného
prostredia organizmu. Kontroluje a zároveň integruje funkčné aktivity orgánov a ich
systémov. Anatomicky je rozdelený na dve oblasti - centrálny a periférny nervový systém.
Centrálny nervový systém (CNS) obsahuje mozog, miechu a miechový kanál, periférny
nervový systém (PNS) kraniálne (hlavové), miechové a periférne nervy, gangliá
a špecializované nervové zakončenia.
Nervové tkanivo tvoriace CNS a PNS je zložené z dvoch základných štruktúr –
nervových buniek, neurónov a podporných buniek nervového tkaniva, neurogliových buniek.

1.3.1 Bunky nervového tkaniva
1.3.1.1 Neuróny
Neurón alebo nervová bunka je základnou štrukturálnou i funkčnou jednotkou
nervového systému. Neuróny sú vysoko špecializované bunky na prijímanie podnetov
z vonkajšieho prostredia bunky (napríklad od iných buniek), ich spracovanie a vedenie
impulzov do ďalších oblastí nervového systému prostredníctvom ich výbežkov. Miesta
kontaktu a prenosu informácií z jedného neurónu na ďalší sa nazývajú synapsy. Väčšina
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neurónov sa vyvíja z neuroblastov neurálnej rúry. Neuróny spinálnych ganglií, neuróny
ganglií niektorých mozgových nervov a autonómnych ganglií sú derivátmi neurálnej lišty.
Ľudský organizmus obsahuje viac ako 10 biliónov neurónov. Z hľadiska ich štruktúry
sú rozdielne vo veľkosti i tvare. Veľkosť neurónov sa pohybuje v rozmedzí približne od
4-5 µm (malé granulózové bunky tretej vrstvy mozočkovej kôry) do 150 µm (veľké motorické
neuróny predných rohov šedej hmoty miechy). Podobne mnoho odlišností by sme našli
v tvare neurónov: napríklad v kôrovej časti mozgu sa nachádzajú tzv. pyramídové bunky,
ktorých telá majú tvar pyramídy, druhú vrstvu mozočkovej kôry zasa tvoria tzv. Purkyňove
bunky v tvare hrušky. Neuróny sa líšia aj počtom svojich výbežkov. Rozoznávame
tzv. multipolárne neuróny s viac ako dvoma výbežkami (napríklad motorické neuróny
predných rohov šedej hmoty miechy), bipolárne neuróny s dvoma výbežkami (v sietnici oka)
a pseudounipolárne s jedným výbežkom, ktorý v istej vzdialenosti od tela bunky sa rozdelí na
dva výbežky (v spinálnych gangliách).
Z funkčného hľadiska rozdeľujeme neuróny na senzorické, motorické a interneuróny.
Senzorické neuróny prijímajú senzorické podnety z okolitého prostredia i tela. Motorické
neuróny kontrolujú efektorové orgány ako svalové vlákna a exokrinné i endokrinné žľazy.
Interneuróny spájajú ostatné nervové bunky, vytvárajúc zložité funkčné reťazce a okruhy.
Každý neurón pozostáva z tela bunky a jej výbežkov (výbežku). Telo bunky
(perikaryon) obsahuje pomerne veľké, euchromatínové jadro s dobre viditeľným jadierkom
a perinukleovou cytoplazmou. Táto obsahuje značné množstvo drsného endoplazmového
retikula a voľné ribozómy, čo svedčí o proteosyntetickej aktivite bunky. Vo svetelnom
mikroskope miesto výskytu drsného endoplazmového retikula s naviazanými ribozómami je
zafarbené bazofilne, pričom pozorujeme množstvo malých zrniek, nazvaných Nisslova
substancia alebo tigroid. Perinukleová cytoplazma ďalej obsahuje veľa mitochondrií, dobre
viditeľný Golgiho komplex, lyzozómy, mikrotubuly, neurofilamentá, transportné vezikuly
a inklúzie. Malé svetlejšie políčko cytoplazmy pri odstupe axónu sa nazýva axónový kónus,
kde sa nenachádza žiadna z väčších bunkových organel.
Neuróny sa ďalej nemôžu deliť. Podľa najnovších výskumov v niektorých oblastiach
mozgu dospelého človeka (napríklad v oblasti hippocampu) sa však nachádzajú kmeňové
bunky, ktoré sú schopné delenia a môžu nahradiť poškodené neuróny. Okrem toho tieto
kmeňové bunky sú schopné migrovať na miesta poranenia a tam sa diferencovať na neuróny.
Výbežky neurónov sa nazývajú dendrity a axóny. Dendrity sú výbežky, ktoré prijímajú
podnety z okolia neurónu alebo od iných neurónov a vedú ich do tela neurónu. Sú väčšinou
hrubšie ako axón, zvyčajne špicaté a nemyelinizované, niekedy vytvárajú bohato rozvetvenú
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štruktúru, tzv. dendritický strom alebo arborizácia. Takto si neurón zabezpečuje značné
zväčšenie plochy, prijímajúcej podnety z okolia. Cytoplazma dendritov je podobná
perinukleovej cytoplazme tela neurónu, okrem Golgiho komplexu, ktorý v dendritoch nie je
prítomný.
Neurit (axón) na rozdiel od dendritov vedie informácie z bunkového tela na iný neurón
alebo efektorovú bunku, napríklad svalovú alebo žľazovú. Každý neurón má iba jeden axón
a môže byť až extrémne dlhý (napríklad 1 meter u motorických neurónov – typ Golgi I).
Naopak - interneuróny typ Golgi II majú veľmi krátke axóny. Axón môže mať v istej
vzdialenosti od jeho odstupu z tela neurónu (axónového kónusu) ďalšie vetvy a vytvárať tak
kolaterály. Úsek medzi odstupom axónu a začiatkom jeho myelínovej pošvy sa nazýva
iniciálny segment. Je tu generovaný akčný potenciál. Všetky štrukturálne a funkčné
proteínové molekuly sú syntetizované v tele neurónu. Tieto molekuly sú ďalej distribuované
prostredníctvom axónového transportného systému. Distálna časť axónu sa rozvetvuje
a vytvára terminálnu arborizáciu, pričom každá jej koncová vetvička je ukončená
gombíkovitými zakončeniami, butónmi (boutons). Tieto tvoria súčasť špecializovaného
spojenia medzi neurónmi alebo neurónom a efektorovou bunkou, tzv. synapsy.
1.3.1.1.1 Synapsy
Synapsy sú špecializované spojenia, ktoré umožňujú prenos impulzov z jedného
(presynaptického) neurónu na ďalší (postsynaptický) neurón alebo na efektorovú (cieľovú)
bunku, napríklad žľazovú alebo svalovú. Morfologicky môžeme synaptické spojenia
rozdeliť na:
•

axodendritové, spojenie medzi axónom predchádzajúceho neurónu a dendritom
nasledujúceho neurónu,

•

axosomatické,

spojenie

medzi

axónom

predchádzajúceho

neurónu

a telom

nasledujúceho neurónu,
•

axoaxónové,

spojenie

medzi

axónom

predchádzajúceho

neurónu

a axónom

nasledujúceho neurónu.
Počet synáps na jednom neuróne je rôzny; pravdepodobne je priamoúmerný počtu
impulzov, ktoré neurón prijíma a spracúva.
Podľa spôsobu vedenia nervových impulzov delíme synapsy na chemické a elektrické.
Elektrické

synapsy

nepotrebujú

pre

svoju
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funkciu

neurotransmitery.

U cicavcov

ich ekvivalentom sú tzv. nexy (v angl. gap junctions) vo svalovom tkanive a špeciálne
v srdcovej svalovine.
V chemických synapsách sa z presynaptických neurónov uvoľňujú chemické látky
(neurotransmitery). Presynaptická jednotka je koncová časť axónu presynaptického neurónu,
kde z vnútornej strany presynaptickej membrány sú v elektrónovom mikroskope viditeľné
denzné miesta s nahromadenými proteínmi, tzv. aktívne zóny. Nurotransmitery sa uvoľňujú
zo synaptických vezikúl (30 – 100 nm), obalených membránou. V presynaptickej oblasti sa
nachádza aj množstvo malých mitochondrií. Synaptická štrbina je úzky medzibunkový
priestor (20 – 30 nm) medzi presynaptickým a postsynaptickým neurónom alebo cieľovou
bunkou. Týmto priestorom prechádzajú uvoľnené neurotransmitery, ktoré potom reagujú
s receptorovými miestami postsynaptickej membrány. Z vnútornej časti postsynaptickej
membrány sa tiež nachádza denzný materiál. Tento predstavuje súbor viacerých proteínov,
slúžiacich napríklad pre sprostredkovanie vnútrobunkového signálu o interakcii medzi
neurotransmiterom a receptorom postsynaptickej membrány.
Synaptický prenos a neurotransmitery
Keď sa vzruch dostane na koniec axónu presynaptického neurónu, uvoľnia sa ióny
kalcia a umožnia tak splynutie synaptických vezikúl s presynaptickou membránou.
Neurotransmiter je uvoľnený exocytózou do synaptickej štrbiny, difunduje ňou a viaže sa na
receptory postsynaptickej membrány. To má za následok zvýšenie priepustnosti tejto
membrány pre ióny, depolarizáciu a generovanie akčného potenciálu v postsynaptickej bunke.
Presynaptická membrána je povrchová membrána terminálneho butonu v mieste
synapsy toho axónu, ktorý do synapsy privádza podnety. Cytoplazma v oblasti presynaptickej
membrány obsahuje mitochondrie, hladké endoplazmové retikulum a nahromadenie
synaptických vezikúl. Sú to sférické štruktúry (40-60 nm) s obsahom neurotransmiterov, ktoré
sú vyrobené a uvoľňované v blízkosti terminálneho ukončenia axónu alebo sú na toto miesto
dopravované z tela neurónu axónovým transportom. Na cytoplazmovej strane presynaptickej
membrány sa nachádzajú denzné kužeľovité miesta, čo sú záhyby cytoplazmovej membrány
do vnútra cytoplazmy. Predpokladá sa, že sú to aktívne miesta synapsy, ktoré sú v úzkom
kontakte so synaptickými vezikulami. Tu zohrávajú doplnkovú úlohu tzv. bunkové adhézne
molekuly. Sú to signálové molekuly na presynaptickej i postsynaptickej membráne. Iné
synaptické vezikuly adherujú na aktínové mikrofilamentá, prítomné v cytoplazme pred
presynaptickou membránou. Synapsin I. – vytvára celok s povrchom vezikuly. Po jeho
fosforylácii dá vezikule impulz pre uvoľnenie neurotransmitera. Synapsin II. a rab3a –
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kontrolujú spojenie vezikúl s aktínovými mikrofilamentami. Iné signálové molekuly, ako sú
synaptotagmin

a synaptophysin

iniciujú

otvorenie

kalciových

iónových

kanálov,

umožňujúcich vstup Ca2+, ktoré sprostredkujú vstup neurotransmitera do synaptickej štrbiny.
Otvorenie kalciových iónových kanálov umožní influx synaptických vezikúl, ich spojenie
s presynaptickou membránou a ich vyprázdnenie do synaptickej štrbiny exocytózou.
Synaptická štrbina má šírku od 20 do 30 nm a je vyplnená jednak jemnými filamentami, ktoré
vychádzajú z membrán, a tiež enzýmami, ktoré odbúravajú eurotransmiter - mediátor (látku,
ktorá spôsobila prenos impulzu).
Postsynaptická membrána – povrchová membrána perikarya alebo dendritu alebo axónu
toho neurónu, ktorý prijíma podnety - obsahuje receptory pre neurotransmitery a cytoplazma
v tomto mieste má denzný charakter. Spojenie neurotransmiterov s receptormi plazmalemy
iniciuje depolarizáciu (pri excitačnej odpovedi) alebo hyperpolarizáciu (pri inhibičnej
odpovedi) na postsynaptickej membráne. Takisto šírka synaptickej štrbiny hovorí o tom, či
pôjde o excitačnú (tzv. asymetrická synapsa, šírka 30 nm) alebo inhibičnú odpoveď
(symetrická synapsa, šírka 20 nm).
V rôznych oblastiach nervového systému bolo zistených viacero molekúl, ktoré slúžia
ako neurotransmitery. Najčastejšie sú to acetylcholín, katecholamíny ako norepinefrín
(noradrenalín), epinefrín (adrenalín), dopamín a serotonín, aminokyseliny ako gamaaminomaslová (GABA), glutamát, aspartát, glycín, ďalej kysličník dusnatý, malé peptidy ako
P-substancia, hypotalamové uvoľňujúce hormóny, enkefalíny, vazoaktívny intestinálny peptid
a iné. Napríklad acetylcholín slúži ako neurotransmiter v synapsách, tvorených axónom
presynaptického neurónu a vláknami priečne pruhovanej svaloviny (tzv. neuro-muskulárna
platnička) a tiež v autonómnom nervovom systéme.
1.3.1.2 Podporné bunky nervového tkaniva, neurogliové bunky
Počet neurogliových buniek prevyšuje počet neurónov. Predpokladá sa, že na jeden
neurón pripadá až desať buniek glie. Neurogliové bunky sú menšie ako neuróny
a zachovávajú si schopnosť mitotického delenia po celú dobu svojho života. Okrem
metabolickej a mechanickej podpory a ochrany zabezpečujú neurónom viacero špeciálnych
funkcií, ktoré sú typické pre každý typ gliových bunkiek. V centrálnom nervovom systéme sú
podporné bunky nervového tkaniva nazývané centrálna neuroglia, v periférnom nervovom
systéme periférna neuroglia.
Centrálna neuroglia predstavuje skupinu štyroch typov neurogliových buniek:
astrocyty, oligodendrocyty, mikroglia a ependýmové bunky. Neurogliové bunky sa vyvíjajú
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zo spongioblastov neurálnej rúry (ependýmové bunky, astrocyty a oligodendrocyty).
Mikroglia má pôvod v mezenchýmovej bunke a je súčasťou monocyto-makrofágového
systému. Schwannove bunky periférnych nervov a satelitové bunky ganglií sa vyvíjajú
z neurálnej lišty.
Vo svetelnom mikroskope pri bežných histologických farbeniach (hematoxylín
a aeozín) môžeme pozorovať iba malé jadrá (3-10 µm) jednotlivých gliových buniek.
Použitím impregnačných metód (podľa Holmesa, Golgiho, Cajala a iných) alebo
imunohistochemických metód je možné však vidieť aj tvar ich tiel.
Astrocyty
sú najväčšie z neurogliových buniek. Medzi bunkami CNS vytvárajú sieť a komunikujú
s neurónmi, ktoré podporujú. Vyskytujú sa v dvoch formách, aj keď je obtiažne rozoznať ich
navzájom vo svetelnom mikroskope. Protoplazmatické astrocyty sú lokalizované najmä
v šedej hmote CNS, na elektrónovo-mikroskopickej úrovni majú hviezdicovitý tvar s väčším
množstvom cytoplazmy, veľkým jadrom a viacerými, kratšími rozvetvenými výbežkami.
Fibrilárne astrocyty sú prítomné najmä v bielej hmote CNS, na elektrónovo-mikroskopickej
úrovni je zrejmé, že cytoplazma je bledšia, obsahuje pomerne málo organel, voľné ribozómy
a glykogén. Výbežky sú dlhšie, menej početné a väčšinou málo rozvetvené.
Oba typy vo svoje cytoplazme majú intermediárne filamentá od 8-11 nm hrubé,
obsahujúce gliový fibrilárny kyslý proteín. Na konci výbežkov sa nachádzajú tzv. pedikly
(vascular feet), ktoré sú v kontakte s krvnými cievami a vytvárajú tak vrstvičku s názvom
membrana limitans gliae perivascularis. Spolu s cievnym endotelom sa podieľajú na tvorbe
hemato-encefalickej bariéry. Iné astrocyty, ktoré sa nachádzajú na povrchu mozgu alebo
miechy, svojimi pediklami sú v kontakte s pia mater a vytvárajú tak pia-gliovú membránu
s názvom membrana limitans gliae superficialis. Úlohou astrocytov je očisťovanie od iónov,
neurotransmiterov a zvyškov neurónového metabolizmu (ako sú K+, glutamát, kyselina
GABA), ktoré sa zhromažďujú v mikroprostredí neurónov, najmä však v oblasti
Ranvierových zárezov. Astrocyty sú tiež dôležité pre zhromažďovanie energie v kôre mozgu
tým, že uvoľňujú glukózu z ich zásob glykogénu. Sú zodpovedné za formovanie
tzv. bunkovej jazvy po poškodení akejkoľvek časti tkaniva CNS. Spolu s endotelovou
výstielkou kapilár sa spolupodieľajú na tvorbe hematoencefalickej bariéry mozgu tým,
že koncové časti niektorých ich výbežkov („vaskulové pedikly“) zvonka nasadajú na kapiláry
a tak spevňujú túto bariéru. Podobne na povrchoch mozgu a miechy spolu s bazálnou laminou
pia mater niektoré výbežky astrocytov („subpiálne nožičky“) vytvárajú tzv. lamina limitans
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gliae superficialis, relatívne nepriepustnú ochrannú bariéru, ktorá oddeľuje väzivo obalov
mozgu alebo miechy od neurónov.
Oligodendrocyty
sú podobné astrocytom, avšak sú menšie a majú menej výbežkov. Ich jadro je tmavšie.
Cytoplazma

obsahuje

početné

mikrotubuly,

pomerne

veľké

zastúpenie

drsného

endoplazmového retikula, veľa mitochondrí i voľných ribozómov a dobre viditeľný Golgiho
komplex. Oligodendrocyty sú prítomné rovnako v šedej i bielej hmote CNS, kde sú
usporiadané do radov pozdĺž axónov. Rozoznávame dve formy týchto buniek:
•

interfascikulové oligodendrocyty, ktoré sú lokalizované v radoch vedľa zväzkov
axónov a sú zodpovedné za produkciu a udržiavanie myelínu na axónoch v CNS.
V periférnom NS túto úlohu majú tzv. Schwannove bunky, avšak na rozdiel od nich
oligodendrocyty svojimi výbežkami obaľujú naraz viacero axónov. (Schwannove
bunky majú na rozdiel od oligodendrocytov bazálnu laminu a v myelínových lamelách
zostáva niečo málo z cytoplazmy bunky.),

•

satelitové oligodendrocyty sa nachádzajú v tesnej blízkosti tiel veľkých neurónov,
pričom ich funkcia nie je dosiaľ objasnená.

Mikrogliové bunky – mikroglia
sú malé, tmavo sa farbiace bunky, roztrúsené po celej CNS. Majú málo cytoplazmy,
oválne až trojuholníkové jadro a nepravidelné, krátke výbežky. Povrch bunky pokrývajú
tŕňovité útvary. Ich hlavnou funkciou je fagocytóza zvyškov a poškodených súčastí CNS
(podobne ako makrofágy vo väzive). Okrem toho chránia nervové tkanivo pred vírusmi,
mikroorganizmami a vznikom tumorov. Pri ich aktivácii pracujú ako tzv. antigénprezentujúce bunky a produkujú cytokíny. Na rozdiel od ostatných neurogliových buniek,
ktoré sa vyvíjajú z neurálnej rúry, mikroglia má pôvod v kostnej dreni a patria do skupiny
mononukleového fagocytového systému.
Klinická korelácia: Veľké množstvo mikrogliových buniek je prítomné v mozgoch
pacientov s AIDS. HIV nenapáda neuróny, ale mikrogliu a tá zasa produkuje cytokíny, ktoré
sú pre neuróny toxické.
Ependýmové bunky
sú nízko-cylindrické až kubické epitelové bunky, vystielajúce mozgové komory
a centrálny

kanál

miechy.

Ich

cytoplazma

obsahuje

veľa

mitochodrií

a zväzky

intermediárnych filament. V niektorých oblastiach majú cílie, ktoré napomáhajú pohybu

50

cerebrospinálnej tekutiny. Ependymocyty vystielajúce mozgové komory sa zúčastňujú na
formovaní tzv. plexus choroideus, ktorý je zodpovedný za sekréciu a udržiavanie chemického
zloženia cerebrospinálnej tekutiny. Tanycyty sú špeciálne ependýmové bunky, ktorých
výbežky siahajú až do hypotalamu, kde končia na krvných cievach a neurosekrečných
bunkách. Pravdepodobne sa zúčastňujú na transporte cerebrospinálnej tekutiny k týmto
neurosekrečným bunkám a môžu tak spolu s predným lalokom hypofýzy kontrolovať obsah
hormónov v cerebrospinálnej tekutine .
Schwannove bunky
sú lokalizované v periférnom nervovom systéme, kde obaľujú axóny. Sú to ploché
bunky s plochým jadrom, malým Golgiho komplexom a s pomerne malým počtom
mitochondrií. Na svojom povrchu majú laminu basalis. Axóny, ktoré nie sú obalené
meylínovou pošvou, sa nazývajú nemyelinozované. Schwannove bunky sú dôležité nielen pre
myelinizované axóny, ale aj pre tie nemyelinizované, pričom tieto sú zanorené do cytoplazmy
Schwannových buniek.
Satelitové bunky
sú lokalizované v periférnom nervovom systéme. Neuróny spinálnych aj autonómnych
ganglií sú obklopené vrstvou malých kubických buniek – satelitovými. Tvoria súvislú vrstvu
na povrchu pseudounipolárneho neurónu v prípade spinálnych ganglií, pričom výbežky
neurónu sa nachádzajú medzi nimi. U autonómnych ganglií nie sú satelitové bunky pravidelne
usporiadané

a netvoria

súvislú

vrstvičku

okolo

multipolárneho

neurónu

ganglia.

Vo všeobecnosti úlohou satelitových buniek je udržiavať a kontrolovať mikroprostredie
v okolí tela neurónu, dôležité pre ich metabolizmus, v čom sú funkčnou analógiou
Schwannových buniek – okrem tvorby myelínu.
1.3.1.3 Myelinizácia
Myelín je silne svetlolomná, polotekutá hmota, zložená z 80% lipidov. V prípade PNS je
to cytoplazmová membrána Schwannovej bunky, ktorá vytvára okolo axónu pošvu a je
niekoľkokrát (okolo 50) obtočená okolo axónu. V pravidelných intervaloch pozdĺž jedného
axónu myelín vytvára tzv. internodálne segmenty, internódiá o dĺžke 200-1000 µm, medzi
ktorými sú tzv. Ranvierove zárezy - miesta bez myelínu. Každé internódium je tvorené jednou
Schwannovou bunkou, takže myelínová pošva jedného axónu je vytvorená viacerými
Schwannovými bunkami. Internódium má v elektrónovom mikroskope viditeľné šikmé pruhy,
tzv. Schmidt-Lantermanove štrbiny. Sú to malé oblasti cytoplazmy Schwannovej bunky.
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Na povrchu myelínovej pošvy sú na úrovni elektrónového mikroskopu pozorovateľné
aj tzv. intraperiodálne otvory. Slúžia na to, aby malé molekuly sa mohli dostať priamo ku
axónu.
Povrch Schwannovej bunky je pokrytý bazálnou laminou, ktorá prekrýva aj Ranvierove
zárezy a je vodiacou štruktúrou pri regenerácii poranených nervov.
Na priečnom priereze myelinizovaným axónom sú viditeľné ešte dve šikmé štruktúry,
a to vnútorný a vonkajší mezaxón. Sú to miesta, kde sa Schwannova bunka prvý raz priložila
ku axónu a kde skončila posledná jej rotácia.
Mechanizmus myelinizácie nie je celkom objasnený. Štúdie posledných rokov ukazujú,
že počet vrstiev myelínu je determinovaný axónom, nie Schwannovou bunkou. Regulácia
hrúbky myelínu závisí od rastového faktora neuregulínu (Ngr1).
V priebehu vývoja nervy nie sú myelinizované súčasne. Je to rôznorodé, závisí to od
oblastí nervového systému. Napr. motorické nervy sú myelinizované najskôr – myelinizácia je
dokončená pri narodení. Iná situácia je u senzorických koreňov – myelinizácia sa končí
niekoľko mesiacov po narodení. Myelinizácia niektorých dráh CNS sa končí až niekoľko
rokov po narodení.
Nemyelinizované axóny sú zanorené do cytoplazmy jednej S Schwannovej bunky, takže
viacero axónov naraz obaľuje jedna Schwannova bunka.
V CNS sú oligodendrocyty zodpovedné za formovanie myelínovej pošvy. Výbežky
oligodendrocytu obaľujú naraz viacero axónov s tým, že sa takto zúčastňujú na tvorbe iba
časti myelínovej pošvy jedného axónu.
Klinické korelácie: Sclerosis multiplex je ochorenie, postihujúce práve myelínové pošvy.
Patologickým znakom je demyelinizácia v CNS. Predpokladá sa, že toto ochorenie patrí medzi
autoimunitné ochorenia. Guillain-Barré syndróm je naopak imunitné ochorenie, ktoré
postihuje myelínové pošvy v PNS a tiež motorické nervy, vychádzajúce z predných koreňov.
1.3.1.4 Degenerácia a regenerácia nervového tkaniva
•

Akákoľvek trauma, ktorá poškodí neuróny, spôsobí ich zánik, pretože nie sú schopné
proliferácie (aj keď niektorí autori tvrdia, že niektoré neuróny v CNS proliferujú),
poškodenie je teda nezvratné. Zvyšky degenerujúcich buniek sú odpratané
makrofágmi alebo mikrogliovými bunkami (podľa miesta poškodenia) a poškodené
miesto je vyplnené gliovou jazvou.
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•

Ak však trauma zasiahne periférne nervové vlákno (periférne nervy) a telo nervovej
bunky je nepoškodené, nervové vlákna sú schopné regenerácie a takýto proses
regenerácie sa nazýva axónová reakcia.
Časť axónu, distálne od miesta poškodenia, degeneruje, pričom v proximálnej časti sa

prejavujú degeneratívne zmeny. Na poškodenie axónu zareaguje celá nervová bunka.
V perikaryu nastane viditeľná hypertrofia, postupne sa rozpustí Nisslova substancia, dôjde ku
stiahnutiu dendritov, jadro sa presunie excentricky a tiež dôjde ku hypertrofii terminálneho
konca axónu. Po odstránení fragmentov rozpadu makrofágmi zostáva na ich mieste zachovaná
lamina basalis Schwannových buniek. Tie sa začnú mitoticky deliť a vytvárajú tzv. bunkové
povrazce – Büngnerove pruhy. Sú to smerové štruktúry rastu koncovej časti zachovaného
axónu smerom k pôvodnej cieľovej štruktúre (napríklad ku svalovému vláknu). Na konci
dorastajúceho axónu sa vytvorí rozšírenie, ktoré po napojení na cieľovú štruktúru sa zmení na
presynaptický segment. Keď Schwannova bunka vytvorí myelínovú pošvu okolo dorasteného
axónu, táto postupne zhrubne a funkcia axónu sa obnoví. Telo nervovej bunky predstavuje
v tomto prípade miesto tvorby nových bielkovín, potrebných pre regeneráciu nervu (presun
jadra na okraj bunky, zmena rozloženia ribozómov, dezintegrácia membrán drsného
endoplazmového retikula – tigrolýza).
Prvé prejavy regenerácie – rastu axónu sa objavujú už za 12-24 hodín po poškodení,
úplne obnovenie trvá 3-6 mesiacov.
•

Pri poškodení CNS prebiehajú v axónoch podobné zmeny ako v PNS. Sú však
obmedzenejšie a pomalšie, navyše tu prichádza častejšie k zániku perikarya.
Vytvorená gliová jazva často zabráni regenerácii nervového vlákna.

Preparáty:
•

multipolárne neuróny a ependýmové bunky, miecha (luxolová modrá-jadrová červeň),

•

neurofibrily neurónov, miecha (Holmes),

•

pyramídové neuróny a astrocyty, mozog (Golgi),

•

Purkyňove neuróny, mozoček (HE),

•

pseudounipolárne neuróny a satelitové bunky,spinálne ganglion (luxolová modrájadrová červeň),

•

myelínové pošvy nervových vlákien,spinálny nerv, priečny a pozdĺžny rez (OsO4),

•

mikroglia (Rio del Hortega).
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2 VÝVOJ A MIKROSKOPICKÁ ŠTRUKTÚRA
ZUBA A NIEKTORÝCH ŠTRUKTÚR ÚSTNEJ
DUTINY
Cicavce majú v porovnaní so žralokmi a obojživelníkmi redukovaný počet zubov,
ktorých tvar je odlišný podľa spôsobu ich života. Chrup človeka je heterodontný (obsahujúci
zuby rôznych tvarov), tekodontný (koreň/ne zubov sa nachádzajú v jednom lôžku čeľuste)
a difyodontný (obsahuje dve generácie zubov – mliečne a trvalé) .

2.1 Makroskopická stavba zuba
Zuby človeka tvoria súčasťústnej dutiny a zohrávajú dôležitú úlohu na začiatku
tráviaceho procesu. Sú to tvrdé kónické útvary, uložené do zubných lôžok hornej a dolnej
čeľuste. Slúžia na odhryznutie, rozhryzenie a rozmelnenie potravy, pričom sú na tkanivá zuba
kladené veľké mechanické nároky. Tieto musia byť preto tvrdšie ako samotná potrava.
Makroskopicky (obr. č. 1, 19) zub členíme na niekoľko častí:
•

Korunka (corona dentis),

•

Koreň (radix dentis) – hranica medzi sklovinou a zubným cementom, pokrytá
ďasnami,

•

Krčok (cervix dentis),

•

Dutina zuba (cavitas dentis),

•

Dreň (pulpa dentis).
Každý zub má korunku a jeden alebo viac koreňov. Korunka s koreňom je spojená

prostredníctvom krčka, ktorý je približnou hranicou medzi sklovinou a cementom. Táto
hranica je za fyziologických okolností prekrytá ďasnom, preto v klinickej praxi nazývame
korunkou iba viditeľnú časť zuba (corona clinica). Zanorená časť zuba sa potom nazýva
koreň (radix clinica). Vo vnútri zuba sa nachádza dreňová dutina, vyplnená dreňou.
Rozoznávame tvrdé a mäkké tkanivá zuba. Tvrdými tkanivami zuba sú sklovina
(enamelum), nazývaná aj ektodontium, zubovina (dentinum) a zubný cement (cementum).
Ich zvláštnosťou je to, že neobsahujú cievy.
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Medzi mäkké tkanivá zuba patrí dreň zuba (pulpa dentis), ktorá s dentínom tvorí
genetickú i funkčnú jednotku a spolu vytvárajú tzv. pulpo-dentínový orgán, endodontium.
Sklovina pokrýva dentín v oblasti korunky zuba. Dentín je tvarový základ zuba
a nachádza sa v korunke aj v koreni zuba. Cement prilieha na koreň zuba, pričom tenká vrstva
cementu kryje i dolný okraj skloviny. Dreň obklopuje dentín z vnútornej strany.
Závesný systém zuba, tzv. ozubica (periodontium) spolu s tkanivami zuba tvorí
tzv. odontium.
Keďže ľudský chrup je difyodontný, obsahuje dve generácie zubov. To znamená, že už
v prvých týždňoch vývoja ľudského embrya sa tvoria základy najprv dvadsiatich mliečnych
(primárnych) zubov (desať v každom oblúku) a ešte počas ich vývoja sa zakladajú budúce
trvalé (sekundárne) zuby, tzv. náhradné. Trvalý chrup však obsahuje tridsaťdva zubov.
Preto tie trvalé zuby, ktoré nenahrádzajú mliečne zuby, teda ďalšie tri trvalé stoličky,
sa vyvíjajú na konci každého oblúka a nazývajú sa prídavné zuby.

Delenie trvalých zubov
I1, I2, C, P1, P2, M1, M2, M3 (v každej štvrtine oblúka čeľuste): dva rezáky (dentes
incisivi - I), jeden očný zub (dens caninus - C), dva črenové zuby (dentes premolares - P) a tri
stoličky (dentes molares - M).
Funkciu každého zuba určuje jeho tvar a veľkosť. Korunky rezákov, podobné lopatám,
režú potravu na kúsky. Podobný tvar a funkciu majú očné zuby. Tvar črenových zubov
a stoličiek je prispôsobený ich žuvacej funkcii.

Plôšky, ryhy, hrbčeky a korene zubov
Každý typ zuba ma svoj špecifický počet plôch (facies) - plocha obrátená k lícam,
resp. k perám, plocha hraničiaca so susedným zubom, zhryzová plocha.
Počet hrbčekov (cuspis) je rôzny. Jeden hrbček majú očné zuby, dva hrbčeky - prvé
črenové zuby, tri hrbčeky – druhé črenové zuby a tretia stolička („zub múdrosti“), štyri až päť
hrbčekov – prvé a druhé stoličky. Počet hrbčekov je daný už vo vývoji každého zuba.
V miestach budúcich hrbčekov vyvíjajúcich sa zubov sú prítomné tzv. sklovinové uzly, ktoré
regulujú morfogenézu každého typu zuba.
Zuby sa líšia aj odlišným vzorom fisúr, rýh (fissurae). V mieste ich kríženia či vetvenia
sa nachádzajú priehlbiny (foveae).
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Korene zuba počtom, hrúbkou i tvarom zodpovedajú tvaru a funkcii korunky.
Odstupujú od základne korunky. Jeden koreň majú rezáky, očné zuby a črenové zuby.
Dva korene – horný prvý črenový zub a dolné stoličky, tri korene majú horné stoličky.

Histologické spracovanie zuba
Zub podobne ako kosť môžeme pre svetelno-mikroskopické pozorovanie spracovať
dvoma spôsobmi – ako výbrus zuba a tiež bežnou parafínovou technikou.
1. Výbrus zuba získame nakrájaním vysušeného a očisteného extrahovaného zuba na
tenké rezy, najlepšie diamantovým nožom. Výbrus zachováva všetky tvrdé tkanivá zuba,
nezachovajú sa však mäkké tkanivá, ani živé bunky. (Obr. č. 27, 28)
2. Bežná parafínová technika používa tkanivo zuba hneď po extrakcii (niekedy aj
s malou časťou priľahlých mäkkých tkanív), následne ho fixuje Baker-formolom
a odmineralizuje ho (používa sa na to priemyselne pripravený roztok DECALC, čo je HCl).
Ďalšie spracovanie tkaniva je rovnaké ako u bežnej parafínovej techniky. Výhodou tohto
spracovania je zachovanie mäkkých tkanív zuba a tiež buniek, nevýhodou je však odstránenie
skloviny (odvápnenie). Z tvrdých tkanív teda zostáva dentín a cement, prípadne veľmi malá
časť kostného alveolu, mäkké tkanivá zostávajú zachované všetky (dreň, periodoncium,
bunky). (Obr. č. 29, 30, 31)

2.2 Vývoj a mikroskopická stavba tvrdých tkanív
zuba (amelogenéza, dentinogenéza, cementogenéza)
2.2.1 Štádiá vývoja zuba
V šiestom týždni vývoja embrya ústnu dutinu vpredu ohraničuje ústny otvor. Na jeho
okraji sa vyvinie zhrubnutý epitelový val, labiogingiválna lišta. Táto sa prostredníctvom
žliabku sulcus labiogingivalis rozdelí na dve časti:
a) vonkajší epitelový val – labiobukálna lišta (budúca pera),
b) vnútorný epitelový val – gingiválna lišta (budúce ďasno).
Sulcus labiogingivalis sa postupne prehlbuje a neskôr v tomto mieste vznikne
vestibulum oris. (Obr. č. 2)
Prvé známky vývoja zubov, tzv. odontogenézy, začínajú medzi šiestym až siedmym
týždňom embryonálneho vývoja, kedy začína proliferovať ektodermový orálny epitel (epitel
ústnej dutiny). Výsledkom tejto mitotickej aktivity je zanáranie skupiny epitelových buniek
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v tvare „konského kopyta“, tzv. zubnej lišty (lamina dentalis) do mezenchýmu prvého
žiabrového oblúka. Zubná lišta je obklopená bunkami neurálnej lišty ektomezenchýmového
pôvodu maxilárneho a mandibulárneho výbežku a je oddelená od ektomezenchýmu
prostredníctvom bazálnej laminy.
Vývoj zuba možno rozdeliť do niekoľkých štádií podľa charakteristických štruktúr
(budúcich zubov), typických pre jednotlivé vývojové etapy (obr. č. 3):
1. štádium zubného uzlíka (pupeňa),
2. štádium pohárika,
3. štádium zvončeka,
4. štádium apozície odontogenézy,
5. štádium formovania koreňa.
1. Štádium zubného uzlíka (pupeňa)
Keď je zubná (dentálna) lišta (obr. č. 4) dostatočne hlboká, bunky na jej vestibulárnej
strane lokálne proliferujú a v čeľusti i v sánke vzniká desať guľovitých alebo oválnych
štruktúr, tzv. zubných uzlíkov (pupeňov). Sú to predchodcovia mliečnych zubov. Ďalší
vývoj, ktorý je podobný pre každý zub, je asynchrónny, pretože jeho výsledkom je rôzny tvar
zubov u dieťaťa.
2. Štádium pohárika
Keďže bunky zubných vačkov ďalej proliferujú, začína sa vytvárať ďalšia štruktúra,
nazývaná pohárik (obr. č. 5, 6), ktorá pozostáva z troch vrstiev. Dve z týchto vrstiev sú
epitelové: konvexnú plochu tvorí jedna vrstva plochých buniek vonkajšieho epitelu skloviny,
konkávnu plochu jedna vrstva plochých buniek vnútorného epitelu skloviny. Oba epitely
uzatvárajú tretiu vrstvu, tzv. sklovinové retikulum (stratum reticulare), ktorého hviezdicovité
bunky majú množstvo výbežkov, navzájom pospájaných dezmozómami. Mukoproteínová
tekutina intercelulárnych priestorov sklovinového retikula je rezervoárom pre tvorbu
skloviny. Tri vrstvy pohárika tvoria spolu tzv. sklovinový orgán (obr. č. 28), oddelený od
okolitého ektomezenchýmu prostredníctvom bazálnej laminy. Mezenchým v konkavite
sklovinového orgánu sa nazýva zubná papila (z nej vzniknú odontoblasty, produkujúce
dentín, a dreň zuba, tzv. zubná pulpa). Mezenchým, obklopujúci základ zuba, zhrubne
a vytvorí

tzv.

zubný

vačok,

folikul,

ktorý

(Obr. č. 5)
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je

základom

ozubice

(periodoncia).

Sklovinový orgán predurčuje tvar budúcich mliečnych rezákov, očných zubov
a stoličiek. Tento proces je kontrolovaný prostredníctvom tzv. sklovinového uzla (obr. č. 9),
skupiny denzných buniek, ktoré sa nachádzajú v blízkosti vnútorného sklovinového epitelu.
Predpokladá sa, že ektomezenchýmové bunky zubnej papily indukujú bunky sklovinového
uzla tým, že produkujú signálové molekuly pre morfogenézu zuba (kostné proteíny BMP-2,
BMP-4, BMP-7, sonic hedgehog, fibroblastový rastový faktor FGF-4 a epidermový rastový
faktor EGF) v presne určených časových intervaloch. Tieto molekuly – okrem poslednej - sú
zodpovedné aj za formovanie zubných hrbčekov u niektorých typov zubov. U zubov, ktoré
nemajú hrbčeky, bunky uzla podľahnú apoptóze a zaniknú, takže sa hrbčeky nevyvinú
(napr. rezáky).
Bunky vnútorného sklovinového epitelu sa premieňajú na ameloblasty, ktoré produkujú
sklovinu. Sklovina je ektodermového pôvodu a zubná papila a zubný vačok sú derivátmi
neurálnej lišty. Z nich vznikajúce tkanivá (dentín, pulpa, cement, lig. periodontale) sú teda
mezodermového pôvodu.
Keď sa začne tvorba tvrdých súčastí zuba, rastie sklovinový orgán ďalej, kým
nedosiahne veľkosť budúcej korunky zuba.
Počas „pohárikového štádia“ vývoja zuba časť buniek zubnej lišty sa zanára hlbšie do
ektomezenchýmu a vytvára tzv. náhradnú lištu. Z nej sa začínajú formovať náhradné zuby
(časť budúcich trvalých zubov), ktoré neskôr nahradia mliečne zuby. Pretože mliečny chrup
obsahuje iba dvadsať mliečnych zubov, môže sa z náhradnej lišty vyformovať iba rovnaký
počet náhradných trvalých zubov. Zostávajúcich dvanásť trvalých zubov sú tzv. prídavné
zuby (tri trvalé stoličky v každom kvadrante). Tieto zuby nemajú svojich predchodcov
a postupne vyrastajú zo zadnej časti zubnej lišty – najprv vzniká základ prvej trvalej stoličky,
štyri mesiace po pôrode vznikne základ druhej trvalej stoličky a základ tretej trvalej stoličky
až v piatom roku života. (Obr. č. 10)
3. Štádium zvončeka
Štádium zvončeka (obr. č. 7) charakterizuje 4-vrstvový sklovinový orgán, zložený
z vonkajšieho sklovinového epitelu, sklovinového retikula, stratum intermedium a vnútorného
sklovinového epitelu.
Pokračuje proliferácia buniek zárodku zuba, ktorý sa zaobľuje aj vďaka tekutine,
prítomnej v sklovinovom retikule. Jeho konkavita sa zanára hlbšie a začína sa vytvárať ďalšia
vrstva buniek medzi sklovinovým retikulom a vnútorným sklovinovým epitelom. Je to
tzv. stratum intermedium, ktorého objavenie charakterizuje toto štádium zvončeka vývoja
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zuba. Nazýva sa aj štádium morfodiferenciácie a histodiferenciácie pre množstvo
morfologických zmien vývojových štruktúr. Pretože väčšina tekutiny sklovinového orgánu je
rezorbovaná, vonkajší sklovinový epitel spľasne a tesne sa priloží ku stratum intermedium,
pričom vaskularizovaný zubný vačok uzavrie ďalšiu vrstvu. Stratum intermedium za
spoluúčinnosti ciev indukuje premenu jednovrstvového plochého vnútorného sklovinového
epitelu na cylindrické bunky, produkujúce sklovinu, tzv. ameloblasty. Ako odpoveď na
morfologickú premenu buniek vnútorného sklovinového epitelu veľká časť periférnych
buniek zubnej papily sa diferencuje na iný typ cylindrických buniek, produkujúcich dentín,
tzv. odontoblasty. Oba typy buniek teda produkujú svoju hmotu, pričom navzájom susedia.
Tvorba dentínu pritom predchádza tvorbe skloviny. Spojenie medzi vznikajúcim dentínom
a sklovinou sa nazýva dentino-sklovinové spojenie. V tomto štádiu vývoja zub vstupuje do
ďalšieho vývojového stadia.
4. Štádium apozície odontogenézy (obr. č. 8)
V priebehu dentinogenézy odontoblasty sa vzďaľujú od dentino-sklovinového spojenia,
pričom distálna časť ich výbežkov zostáva v mieste tohto spojenia. Proces dentinogenézy
pokračuje, výbežky odontoblastov, tzv. Tomesove vlákna sa predlžujú, sú obaľované
dentínom za vzniku tzv. dentínových kanálikov. Podobne aj ameloblasty sa vzďaľujú od
dentino-sklovinového spojenia, produkujúc sklovinu. Formovanie Tomesových vlákien sa
zastaví vtedy, keď sa skončí produkcia skloviny. Dentín začne kalcifikovať, pričom proces
kalcifikácie sa potom rozšíri aj do sklovinovej časti, kedy vznikne definitívna sklovina.
5. Štádium formovania koreňa
Toto štádium začína ukončením formovania korunky (skloviny a dentínu korunky) a je
charakteristické vznikom tzv. Hertwigovej epitelovej koreňovej pošvy (obr. č. 12). Vonkajší
a vnútorný epitel skloviny v oblasti budúceho krčka zuba proliferuje a vytvára štruktúru,
podobnú rukávu, tzv. Hertwigovu epitelovú koreňovú pošvu. Obklopuje pritom ďalšie, hlbšie
uložené ektomezenchýmové bunky a tak sa zubná papila predlžuje. Na tomto mieste sa už
nediferencujú ameloblasty (absencia stratum intermedium), preto sa už nevytvára ani ďalšia
sklovina v oblasti koreňa. Avšak periférne bunky koreňovej zubnej papily sa diferencujú za
vzniku odontoblastov, ktoré produkujú koreňový dentín. Ako sa Hertwigova epitelová
koreňová pošva predlžuje, objavujú sa v nej perforácie. Cez ne začínajú migrovať
ektomezenchýmové bunky, tzv. cementoblasty, zodpovedné za produkciu cementu, ktorý
postupne kalcifikuje na zrelý cement. Formovanie koreňa je teda dôsledok predlžovania
Hertwigovej epitelovej koreňovej pošvy. Keď koreň dorastie do určitej veľkosti, zubná
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korunka sa priblíži tesne k povrchu ďasna a prereže sa do ústnej dutiny. Zároveň sa
predpokladá, že účinkom špeciálnych buniek zubného vačku, tzv. myofibroblastov, je
formujúci sa zub „vyťahovaný“ do jeho budúcej pozície.

2.2.2 Amelogenéza
je proces tvorby zubnej skloviny, ktorý začína až po začatí dentinogenézy - tvorbe
dentínu. Tento proces môžeme rozdeliť na niekoľko na seba nadväzujúcich štádií:
a/ štádium diferenciácie preameloblastov na sekrečné ameloblasty,
b/ štádium sekrécie sklovinovej matrix,
c/ štádium dozrievania skloviny a jej mineralizácie.
a/ Štádium diferenciácie preameloblastov na sekrečné ameloblasty
Organická sklovinová matrix vzniká činnosťou buniek, ameloblastov (obr. č. 13).
Tie vznikajú z preameloblastov, ktoré sú ich bunkovým medzistupňom od štádia vnútorného
sklovinového epitelu k ameloblastom. Preameloblasty sú oddelené od okolitého mezenchýmu
bazálnou laminou. Pod ich indukčným vplyvom sa začínajú diferencovať povrchové
mezenchýmové bunky zubnej papily na odontoblasty (obr. č. 14) a tie postupne začnú
produkovať dentín. Keď odontoblasty začnú produkovať dentín, preameloblasty sa začnú
premieňať na ameloblasty. Produkcia dentínu teda predchádza produkcii skloviny.
Preameloblasty prechádzajú štádiom diferenciácie, počas ktorého prichádza k zmene ich
vnútornej stavby a polarizácie. Bazálna časť preameloblastov, naliehajúca na bazálnu
membránu a zubnú papilu, sa stáva apikálnou a sekrečnou oblasťou bunky. Jadro
preameloblastov sa presúva na opačný pól bunky a bunkové organely sa ukladajú apikálne,
ako je to typické pre sekrečné bunky. Preameloblasty sú v G0-fáze bunkového cyklu.
Diferencujú sa, aby mohli plniť sekrečnú funkciu, pre ktorú sú určené. V ich cytoplazme sa
rozvíja granulované endoplazmové retikulum a Golgiho komplex, vytvárajú sa sekrečné
granuly, ktoré sa zhromažďujú na apikálnom póle bunky. Preameloblasty sa menia na
sekrečné ameloblasty, predlžujú sa a strácajú schopnosť delenia. Pôvodná bazálna časť
preameloblastov, ktorá sa po prestavbe stala apikálnou časťou sekrečných ameloblastov,
cyklicky vybieha do 4 µm dlhého cytoplazmatického výbežku, nazývaného Tomesov výbežok
(nemýliť si ho s Tomesovým vláknom odontoblastov). V Tomesovom výbežku sa
zhromažďujú sekrečné granuly a tvoria sa tu tzv. ameloblastové telieska.
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b/ štádium sekrécie sklovinovej matrix
Produkcia sklovinovej matrix predstavuje prvú etapu amelogenézy. Tvorba skloviny
začína, keď odontoblasty vytvoria tenkú vrstvičku dentínu. Z Tomesových výbežkov
ameloblastov sa na povrch dentínu vylučuje synchronizovanou ekkrinnou sekréciou organická
sklovinová matrix denne v 4-8 µmetrových segmentoch. Tomesov výbežok sa cyklicky
vytvára a sťahuje až do ukončenia tvorby skloviny. Predpokladá sa, že jeden ameloblast
vytvorí jednu budúcu sklovinovú prizmu. Niektorí autori však tvrdia, že na tvorbe sklovinovej
prizmy sa zúčastňuje viac ameloblastov.
Vylučovaním obsahu veľkých sekrečných granúl cez plazmatickú membránu
Tomesovho výbežku vznikne široký prúd sekrétu – sklovinovej matrix vo forme
tzv. individuálnych sekrečných pruhov (ako pri vytláčaní zubnej pasty). Sekrét sa vylučuje do
extracelulárneho priestoru na povrch dentínovej vrstvy. Je homogénny, obsahuje
nekolagénové

bielkoviny

a keratínu

podobné

glykoproteíny,

bohaté

na

tyrozín

a glykozaminoglykany. Pri pozorovaní v rastrovacom elektrónovom mikroskope sa zistilo, že
excentricky uložený Tomesov výbežok má sekrečnú časť s nepravidelným povrchom
plazmatickej membrány a hladkú časť výbežku, ktorá sekrét neprodukuje.
Práve táto skutočnosť, ako aj cyklické sťahovanie a vytváranie výbežku spôsobuje
komplikovaný priebeh sklovinovej matrix a neskôr priziem (hranolčekov) skloviny.
Po ukončení tvorby skloviny ameloblasty vytvárajú na povrchu skloviny tzv. enamelovú
kutikulu. Je to aprizmatická zóna, u mliečnych zubov hrubá 30-100 µm. Kryštály
hydroxyapatitu sú v nej usporiadané kolmo na povrch skloviny. Krátko po perezaní zubov sa
stráca.
Sklovinová matrix je homogénna, elektrónovodenzná hmota, ktorá je zložená hlavne
z proteínov, menej z lipidov a sacharidov a obsahuje tiež mikrofibrily. Po vytvorení
sklovinovej matrix sa začína ďalšia etapa amelogenézy – mineralizácia a dozrievanie
sklovinovej matrix.
c/ štádium dozrievania skloviny a jej mineralizácie
Mineralizácia a dozrievanie sklovinovej matrix začína až po začatí mineralizácie
dentínu. Skôr, ako začne mineralizácia, medzibunkové priestory medzi ameloblastami sa
cisternovite rozšíria. Hromadia sa v nich kalciové a fosfátové ióny, ktoré boli až dovtedy
koncentrované v stratum intermedium sklovinového orgánu. Cisterny sú oddelené od
vylúčenej organickej sklovinovej matrix medzibunkovými komplexami.
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V tomto štádiu sa uskutočňujú dva významné procesy vývoja zuba: mineralizácia
a zahusťovanie sklovinovej matrix spätnou rezorbciou vody a organických látok do
ameloblastov. Tento proces vedie ku zvýšeniu obsahu organických látok v sklovinových
prizmách a k vytvoreniu extrémne tvrdého tkaniva, zrelej skloviny, ktorá obsahuje 98%
kalciových solí vo forme veľkých kryštálov hydroxyapatitu a iba 0,5% organickej hmoty.
Analýza amínových kyselín proteínov ukázala, že jednu štvrtinu tvorí prolín.
Sklovinové prizmy
V procese amelogenézy sa vytvárajú základné štrukturálne jednotky skloviny –
sklovinové (enamelové) prizmy (tyčinky z kryštálikov). Ich priebeh je mimoriadne zložitý
a dôsledne zodpovedá mechanickým požiadavkám pri rozhrýzaní potravy. Každá prizma má
priemer približne 3-5 µm. V závislosti od roviny rezu má tvar kľúčovej dierky (obr. č. 15),
oválny alebo pravouhlý profil. Sklovinové prizmy prebiehajú cez celú hrúbku skloviny veľmi
komplikovaným spôsobom, ale vždy kolmo na dentín so sklonom k okluzálnej alebo reznej
ploche. Konvexný koniec priziem vytvára s dentínom dentíno-sklovinové spojenie.
Sklovinové prizmy sa zložito otáčajú, pravdepodobne v dôsledku rezistencie okolitých
štruktúr vyvíjajúceho sa zuba. Okrem toho, že sa otáčajú, prizmy sa ohýbajú vo vertikálnej
i horizontálnej rovine. V oblasti hrbčekov prizmy prebiehajú špirálovite. Táto štruktúra
sklovine nedovolí, aby sa pri žuvaní rozštiepila.
Výsledkom takého zložitého priebehu sklovinových priziem sú schodovito prebiehajúce
tzv. Retziusove čiary, viditeľné v sklovine na pozdĺžnom výbruse zuba. Prebiahajú šikmo od
dentino-sklovinového spojenia až na perifériu skloviny, kde sa medzi nimi tvoria cirkulárne
hrany, perikymatá. Na tranzverzálnom výbruse zuba sú Retiusove čiary koncentricky
prebiehajúce línie. Predstavujú rastové línie skloviny. V každej sklovinovej prizme sú veľmi
husto usporiadané kryštály hydroxyapatitu, obvzlášť tie, ktoré sa nachádzajú okolo centrálnej
osi prizmy. Kryštály vzdialenejšie od osi prebiehajú stále viac laterálne a obvzlášť tie, ktoré
sa približujú k susednej sklovinovej prizme. Medzi prizmami, v tzv. interprizmatickej hmote,
sú kryštály orientované rôznymi smermi. Každá prizma má sklovinovú pošvu hrubú
0,1 - 0,2 µm, zloženú z nemineralizovanej organickej hmoty. Kryštály hydroxyapatitu sú
ploché, prekrývajúce sa hranolčeky, dlhé asi 0,3 – 1,0 µm a hrubé 40 – 120 nm (obr. č. 11).
Sklovine dávajú mimoriadnu tvrdosť.
Sekrécia sklovinovej martix a jej mineralizácia spôsobujú, že sa ameloblasty vzďaľujú
od dentínu. Po vytvorení skloviny a prerezaní zuba najprv vymiznú Tomesove výbežky
a potom degenerujú aj ameloblasty. Preto zrelá sklovina nemá bunky a preto tiež nie je
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schopná regenerácie. Dokázaná je iba minimálna výmena solí medzi sklovinou a slinou,
čo môže viesť k minimálnej rekalcifikácií povrchu skloviny.
Vlastnosti zubnej skloviny
Zubná sklovina (obr. č. 1, 18, 19, 21a, 22, 28) je najtvrdšie tkanivo v ľudskom tele.
Obsahuje 96 % anorganických solí (hydroxyapatit) a 0,5 % organickej hmoty. Približne 3,5 %
tvorí voda. Má modrobielu farbu, niekedy s nažltlým odtieňom. V oblasti korunky pokrýva
zubovinu korunky, dentín, v oblasti krčku zuba prichádza do kontaktu s cementom zuba.
Trvalým funkčným zaťažením sa sklovina neustále opotrebúva.
Pri štúdiu zuba na vertikálnom výbruse je možné pozorovať výraznejšie rastové čiary,
tzv. Retziusove čiary, ktoré prebiehajú šikmo od dentínoenamelového spojenia k povrchu
enamelu. Na povrchu enamelu končia v jemných cirkulárnych ryhách, nazývaných
perikymata. Presná štruktúra Retziusových čiar je neznáma. Doposiaľ bolo o ich pôvode
vypracovaných viac hypotéz. Schodovité usporiadanie Retziusových čiar je pravdepodobne
spôsobené sčasti nedostatočnou kalcifikáciou v pravidelných časových intervaloch a sčasti
veľmi zložitým ohýbaním enamelových priziem v týchto miestach. Iní autori sú toho názoru,
že Retziusove čiary sú výsledkom rytmickej depozície a mineralizácie sklovinovej matrix.
Každá čiara predstavuje 7 – 8 dňovú periódu rastu sklonoviny. Hunter – Schregerove
čiary prebiehajú kolmo na povrch enamelu. Sú považované iba za optický efekt, spôsobený
ohybom enamelových priziem. Voľný povrch zubnej skloviny je pokrytý dvoma tenkými
vrstvami. Vnútornú tvorí sklovinová kutikula (membrana Nashmithi), ktorá je asi 1 µm hrubá
a je posledným produktom ameloblastov pred ich zánikom. Vonkajšiu vrstvu tvorí acelulárna
vrstva, zložená pravdepodobne z keratinizovaných zvyškov vyvíjajúceho sa zuba.
Je kontinuálna s cementom koreňa a pripomína jeho štruktúru. Táto vrstva adheruje k zubu
a je odlišná od spojivového tkaniva ďasna. Môže perzistovať krátko po prerezaní zuba.
Rôzne skupiny zubov a jednotlivé zuby majú rôznu hrúbku skloviny. Je najhrubšia na
zubných hrbčekoch, kým vo fisúrach a pri hranici skloviny s cementom je najtenšia.
Zvláštnosti zubnej skloviny, podmienené lokálnymi poruchami počas vývoja
1. V oblasti dentíno-sklovinového spojenia sa môžu nachádzať štruktúry, zložené
z prizmatickej a interprizmatickej hmoty, ktoré majú väčší obsah organickej hmoty.
Pripomínajú trsy trávy, ktoré zasahujú až do vnútornej tretiny skloviny (angl. enamel
tufts).
2. Do zubnej skloviny zasahujú tubuli dentinales (angl. enamel spidels).
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3. Sklovina vytvára lístkové lamelárne trhliny (cracks) v oblasti cervikálneho enamelu.
Tieto začínajú na povrchu skloviny a dosahujú až po dentíno-sklovinové spojenie.
Je to organický materiál, ktorý zasahuje od povrchu skloviny smerom k dentínu,
niekedy až do dentínu. Predpokladá sa, že môžu byť miestom vstupu baktérií a začatia
tvorby zubného kazu (angl. enamel lamellae).

2.2.3 Dentinogenéza
sa začína na hrote zubnej papily o niečo skôr ako tvorba skloviny a postupuje po
vnútornom sklovinovom epiteli apikálne až po okraj zubného pohárika sklovinového orgánu
a neskôr pozdĺž koreňovej (Hertwigovej) pošvy (obr. č. 12).
Dentín je produktom epiteloidne usporiadaných odontoblastov, ktoré sa nachádzajú na
periférií zubnej drene (obr. č. 16, 18, 29). Odontoblasty sa vyvíjajú z mezenchýmových
buniek pod indukčným vplyvom vnútorného sklovinového epitelu, resp. preameloblastov,
a usporiadajú sa do radu na povrchu zubnej papily. Mezenchým sa vytvára z neurálnej lišty,
čiže je ektodermového pôvodu.
Predchodcami odontoblastov sú preodontoblasty (menej diferencované bunky s krátkym
výbežkom). Odontoblasty (obr. č. 14, 29) sú bunky vysoko diferencované bunky, produkujúce
predentín, ktorý sa po skalcifikovaní mení na tvrdé nosné tkanivo zuba – dentín.
Odontoblasty sú vysoké cylindrické bunky, ktoré malú na apikálnom konci dlhý
cytoplazmatický výbežok – Tomesovo vlákno. Výbežok v blízkosti pulpy má približne
3 - 4 µm, smerom ku sklovine alebo cementu sa zužuje a vetví. Je zachovaný aj
v mineralizovanom dentíne. Na periférii zubnej drene (a periférii dreňovej dutiny) medzi
epiteloidne usporiadanými odontoblastami sa nachádza množstvo krvných kapilár. Telá
odontoblastov sú pospájané tesnými bunkovými spojeniami (zonulae occludentes). Jadrá sú
uložené v bazálnej časti cytoplazmy a majú výrazné jadierko. Ultraštruktúra odontoblastov je
podobná ako u iných sekrečných buniek. V cytoplazme okrem pozdĺžnych mitochondrií je
bohaté granulované endoplazmatické retikulum a dobre vyvinutý Golgiho komplex.
Z Golgiho komplexu sa odškrcujú sakrečné vakuoly, ktorých obsah sa postupne zahusťuje
a dozrieva. Vznikajú z nich silne osmiofilné sekrečné granuly, ktoré sa hromadia na
apikálnom póle bunky.
Sekrečné

granuly

odontoblastov

obsahujú

základné

zložky

predentínu

–

glykozaminoglykany, glykoproteíny a prekolagén, po polymerizácii ktorého na kolagénové
fibrily vzniká dentín. Všetky tieto zložky základnej hmoty dentínu sa exocytózou vylučujú do
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okolia apikálneho cytoplazmatického výbežku, Tomesovho vlákna. Dentínová vrstva okolo
výbežkov odontoblastov rastie apozíciou. V predentíne sú Tomesove vlákna obalené hlavne
spleťou kolagénových mikrofibríl. V dentíne sú už uložené v skalcifikovaných dentínových
kanálikoch (tubuli dentinales) a zasahujú až po dentino-sklovinové alebo dentino-cementové
spojenie. Dentínové kanáliky majú esovitý priebeh.
Tomesove vlákna odontoblastov a dentínové kanáliky sú dôležité pre transport
výživných látok z kapilár do výbežkov odontoblastov. Výbežky odontoblastov sprevádzajú
nervové vlákna, dôležité pre prenos senzitívnych podráždení dentínu. Dentín je citlivý na
dotyk, chlad, a iné podráždenia. Na prenose senzitívnych podráždení sa pravdepodobne
zúčastňujú aj odontoblastové výbežky, ktoré ako mechanoreceptory prenášajú podráždenie do
dobre inervovanej drene zuba.
Prvotný dentín, predentín najprv dozrieva a potom mineralizuje. Dozrieva jednak
v mladšej zóne (bližšia k pulpe) a jednak v staršej zóne (vzdialenejšia od pulpy). Nasleduje
tzv. hranica mineralizácie, za ktorou začína oblasť interdentínu. Tu sa začína mineralizácia,
a síce v matrixových vezikulách, tvorených odontoblastami. Vo vezikulách vznikajú prvé
apatitové kryštáliky a z týchto centier sa mineralizácia šíri po celom predentíne.
Dentín je tvrdé spojivové tkanivo zuba (obr. č. 1, 16, 18, 19, 21a, 22, 27, 28, 29, 30, 31),
ktoré predstavuje nosnú štruktúru korunky a koreňa zuba. Svojou chemickou stavbou
a štruktúrou dentín pripomína kostné tkanivo. Dentín je však tvrdší než kosť. Obsahuje 80 %
anorganických solí (kryštály hydroxyapatitu) a 20 % organickej hmoty, z čoho 92 % tvoria
kolagénové vlákna. Okrem toho obsahuje proteoglykany a fosfoproteíny.
Odontoblasty sú aktívne počas celého života člaveka. Preto je dentín živé tkanivo počas
celého života zuba. Dentín, ktorý odontoblasty vytvorili pred prerezaním zuba, sa nazýva
primárny dentín. Dentín, ktorý veľmi pomaly produkujú tieto bunky po prerezaní zuba, sa
nazýva sekundárny dentín. V dôsledku tvorby dentínu odontoblasty postupne ustupujú do
dreňovej dutiny, a tým prichádza k postupnému zužovaniu dreňovej dutiny a kanálikov
koreňov zubov. Po traume zuba (napr. zubný kaz) sa tvorí tzv. reparatívny (terciárny) dentín,
ktorého štruktúra je nepravidelná, tubuli dentinales sú málopočetné a mimoriadne stočené.
Okolo degenerovaných odontoblastových výbežkov alebo obliterovaných dentínových
tubulov sa môže nachádzať transparentný tzv. sklerotizovaný dentín.
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Topograficky rozlišujeme niekoľko druhov dentínu (smerom od skloviny k zubnej
pulpe):
•

plášťový dentín bol vytvorený najskôr. Má typické rozvetvenie dentínových tubulov
a hrubé zväzky kolagénových vlákien, orientované kolmo na povrch dentínu.

•

Pod touto povrchovou vrstvou je hlavná širšia vrstva dentínu – tzv. cirkumpulpárny
dentín. Tento má jemnú základnú hmotu, vlákna usporiadané paralelne k povrchu
dentínu a širšie priame dentínové kanáliky. Medzi cirkumpulpárnym dentínom
a odontoblastami je tenká vrstva predentínu.

•

Dentín steny kanálika Tomesovho vlákna a jeho vetiev sa nazýva peritubulárny dentín.
Je silne skalcifikovaný a tvorí okolo výbežkov odontoblastov tzv. Neumanovu pošvu.
Kalcifikácii dentínu napomáha prítomnosť malých matrixových vezikúl. Vytvárajú ich
odontoblasty. Sú miestom, kde sa začína kalcifikácia predentínu.

•

Medzi dentínovými kanálikmi, obalenými peritubulárnym dentínom (Neumanova
pošva), sa nachádza intertubulárny dentín. Skladá sa z kolagénových fibríl a základnej
hmoty, pozostávajúcej z glykozaminoglykanov a proteínov. Priebeh kolagénových
vlákien je paralelný s dlhou osou zuba a kolmý na tubuli dentinales.

•

Kalcifikácia predentínu nie je vždy úplná a rovnomerná. Vedúcou štruktúrou pre
ukladanie hydroxyapatitu sú kolagénové fibrily. Ukladajúce sa depozity minerálnych
solí do organickej hmoty majú tvar sférických agregácií kryštálov hydroxyapatitu,
ktoré postupne narastajú a nakoniec splývajú. Predstavujú určité jadrá kryštalizácie,
nachádzajúce sa na alebo medzi kolagénovými fibrilami. V oblastiach neúplnej
kalcifikácie medzi takýmito skalcifikovanými sférickými útvarmi (globulami)
zostávajú v blízkosti dentíno-sklovinového spojenia v dentíne nemineralizované
miesta

(tzv.

interglobulárne

priestory),

ohraničené

okrúhlymi

štruktúrami

skalcifikovaného dentínu, nazývaného dentínové globuly (globulárny dentín). Na
týchto miestach sa nachádza iba málo kolagénových mikrofibríl v organickej matrix,
medzi ktorými prebiehajú holé Tomesove vlákna bez Neumanovej pošvy. Niektoré
z Tomesových vlákien zasahujú až do vnútornej časti zubnej skloviny.
•

Na výbrusoch normálnych zubov človeka sú v hlbších častiach korunky pozorovateľné
vrstvy veľkých interglobulárnych priestorov (Owenove interglobulárne priestory,
interglobulárny dentín) a v koreni zuba pod dentíno-cementovým spojením je vždy
vrstva malých interglobulárnych priestorov, nazývaná granulárna Tomesova vrstva.
Mineralizácia dentínu nie je plynulá. Má rytmický charakter (deň – noc) a v dôsledku
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toho je možné na nich pozorovať apozičné oblé Owenove čiary alebo tzv. Ebnerove
línie, korešpondujúce s dennou apozíciou dentínu (asi 4-8 µm).
Dentino-sklovinové spojenie
Hranica medzi sklovinou a dentínom nie je jednoduchá línia (obr. č. 28). Má reliéf
vytvorený okrúhlymi dentínovými zárezmi (scallops), ktoré sú ohraničené hranou. Tá zapadá
do priehlbiniek medzi skupinami sklovinových priziem. Každá sklovinová prizma z danej
skupiny zapadá do dentínu tak, že zanechávajú na dne dentínových zárezov okrúhle konkávne
priehlbinky (jamky). Na týchto miestach bolo pozorované premiešanie kryštálov
hydroxyapatitu zubnej skloviny a dentínu. Ich kontakt na týchto miestach spevňuje adhéziu
dentínu a skloviny.

2.2.4 Cementogenéza
Cementocyty sú hviezdicovité bunky ektomenzenchýmového pôvodu, ktoré migrovali
po perforovaní Hertwigovej epitelovej koreňovej pošvy (obr. č. 12) zo zubného vaku do
blízkosti dentínu koreňa a diferencovali sa (pred erupciou zuba) na cementoblasty
a cementocyty. Cementocyty sa ukladajú na povrchu dentínu a sú uložené v lakúnach
podobne ako osteocyty, hlavne v hrubšej vrstve cementu v apikálnej časti koreňa. Ich telo má
niekoľko tenkých výbežkov, prebiehajúcich v jemných kanálikoch, ktoré sa vzájomne spájajú.
Bunky majú relatívne veľké, okrúhle jadro, v cytoplazme sa nachádza granulované
endoplazmové retikulum, Golgiho komplkex a mitochondrie. Produkujú kolagénové vlákna
a amorfnú časť extracelulárnej hmoty cementu. Kolagénové vlákna sú v cemente usporiadané
do koncentrických lamiel. Cementocyty sú vyživované difúziou z kapilár periodoncia. Keď je
periodoncium poškodené, cement podlieha nekróze. Na druhej strane, na povrch koreňa sa
môžu ukladať nové vrstvy cementu (hyperplázia cementu). Ak je mimoriadne veľká, považuje
sa za prejav chronického dráždenia.
Tvorba matrix a následná mineralizácia prebiehajú nárazovite. Cementogenéza sa
začína na krčku zuba ukladaním vláknitého cementu a pokračuje apikálne.
Cement je tkanivo, ktoré sa trvalo prestavuje. Aktívne sa zúčastňuje na reparatívnych
procesoch pri fraktúrach koreňov. Do cementu sú upevnené silné zväzky kolagénových
vlákien periodontálnych ligament ako tzv. Sharpeyove vlákna. V cemente sa môžu nachádzať
epitelové bunky, zvyšky Hertwigovej epitelovej pošvy.
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Cement je špeciálne avaskulárne tvrdé tkanivo zuba, ktoré sa svojou štruktúrou
a fyzikálnymi a chemickými vlastnosťami najviac približuje stavbe kostného tkaniva, avšak
nemá cievy (obr. č. 1, 16, 19, 21a, 27). V oblasti krčku je v kontakte so zubnou sklovinou. Na
týchto miestach sa nachádza tzv. acelulárny cement bez buniek (cementocytov). Tento
vytvára so zubnou sklovinou tzv. cemento-sklovinové spojenie. Acelulárny cement je vrstva
cementu hrubá asi 20 – 40 µm. Tvorí ju iba vrstva skalcifikovanej základnej hmoty cementu
a kolagénových vlákien v cervikálnej oblasti. V oblasti apikálnej je acelulárna vrstva cementu
v tesnej blízkosti dentínu. Tam, kde cement tesne adheruje k dentínu, vzniká tzv. dentínocementové spojenie (obr. č. 27). Celulárny cement sa nachádza v apikálnejších častiach
koreňa

zuba.

Obsahuje

cementocyty

a systém

kolagénových

lamiel

v základnej

skalcifikovanej hmote. V cemente sú zakotvené aj kolagénové vlákna závesného systému
zuba.
Kanál koreňa zuba (obr. č. 19, 22) ústi na hrote koreňa zuba jedným alebo viacerými
otvormi. Otvory zväčša neležia presne na hrote koreňa zuba. Asi 70% všetkých zubov má
tzv. akcesórne bočné kanály, ktoré sú v spojení s periodontálnymi ligamentami.

2.3 Vývoj a mikroskopická stavba mäkkých tkanív
zuba
2.3.1 Zubná dreň
Zubná dreň (pulpa dentis) (obr. č. 29, 30, 31) je pre zub životne dôležité, bohato
vaskularizované a inervované rôsolovité spojivové tkanivo. Vyživuje a inervuje zub.
Nachádzajú sa tu telá odontoblastov, ktoré sú uložené epiteloidne z vnútornej strany dentínu.
Dreň plní aj ochrannú funkciu proti infekciám a cudzorodým látkam. Vypĺňa dutinu zuba –
cavum dentis a kanáliky koreňov zubov. Vyvíja sa z materiálu embryonálnej zubnej papily, je
preto ektomezenchýmového pôvodu.
V dreni sa diferencujú dva základné typy buniek: periférne uložené odontoblasty, ktoré
produkujú dentín a fibroblasty a fibrocyty, fixné bunky rôsolovitého väziva drene zuba.
Rôsolovité väzivo zuba sa skladá z buniek a základnej extracelulárnej hmoty. Bunky
predstavujú fixné bunky, tzv. pulpocyty. Sú to fibroblasty a fibrocyty a aktívne pluripotentné
mezenchýmové bunky. Okrem fixných buniek sú tu tiež voľné bunky – makrofágy,
lymfocyty, eozinofilné leukocyty, monocyty a plazmatické bunky. Fibroblasty produkujú
vláknitú

a amorfnú

zložku

rôsolovitého

väziva.
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V mladej

pulpe

vytvárajú

tenké

prekolagénové fibrily (retikulárne, argyrofilné vlákna), neskôr u staršieho človeka pribúda
viac tenkých kolagénových fibríl, ktoré nevytvárajú zväzky. Produktom fibrobastov je tiež
homogénna rôsolovitá základná hmota, bohatá na mukoproteíny a proteoglykany. Jej úlohou
je napomáhať a sprostredkovať látkovú výmenu medzi bunkami a kapilárami drene zuba. Keď
sa vytvorí dentín, veľkosť zubnej papily sa zmenšuje.
Rozloženie štruktúr zubnej drene sa odlišuje v korunke a v koreni zuba (obr. č. 19).
Zatiaľ čo v dreni koreňa prevládajú cievy, nervy a kolagénové vlákna, zubnú dreň korunky
môžeme na základe rozlíšenia jednotlivých štruktúr drene rozdeliť na vonkajšiu a vnútornú
zónu.
a/ Vonkajšia zóna drene korunky
Vonkajšia zóna drene korunky má viac vrstiev (obr. č. 18). Sú to:
1. odontoblastová vrstva – na periférii drene pod predentínom zuba je epiteloidná vrstva
odontoblastov s početnými kapilárami. V korunke zuba telá odontoblastov vytvárajú
6-8 vrstiev nad sebou, na rozdiel od koreňa, kde telá odontoblastov tvoria iba jednu
vrstvu.
2. subodontoblastová Weilova vrstva - má málo jadier, zasahujú sem iba výbežky hlbšie
uložených pulpocytov. Nachádzajú sa tu hlavne Korffove zväzky prekolagénových
(retikulárnych) vlákien, ktoré prechádzajú z pulpy do interstícia medzi odontoblastami
a ich koncové časti sú zabudované do dentínovej matrix. V tejto vrstve sa nachádza
bohatá subodontoblastová spleť nemyelinizovaných nervových vlákien a kapilár.
Nervové vlákna sa vetvia medzi odontoblastami, zasahujú do predentínu a do
dentínových kanálikov. Nervová spleť tejto vrstvy sa nazýva plexus nervorum
subodontoblasticus (Raschkovova spleť). Vytvárajú ju somatosenzitívne nervové
vlákna,

ktoré

stratili

myelínovú

pošvu

a vegetatívne

nervové

vlákna.

Somatosenzintívnym nervovým vláknam sa pripisuje vedenie podráždenia napr.
teplom, chladom, tlakom alebo chemickým podráždením, ktoré sú vnímané ako pocit
bolesti. Niektoré nervové vlákna majú svoje zakončenia medzi odontoblastami. Zatiaľ
nie je objasnená účasť odontoblastov na vedení vzruchov. Niektorí autori tieto bunky
považujú za bunky podobné zmyslovým bunkám, schopné viesť podráždenie.
3. jadrová vrstva - vrstva bohatá na jadrá buniek. Nachádzajú sa tu najmä telá
tzv.bipolárnych fibroblastov, ktorých jeden výbežok dosahuje do blízkosti
odontoblastov, druhý výbežok prechádza do vnútra drene.
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b/ Vnútorná zóna drene korunky
Vnútornú zónu drene korunky tvoria okrem štruktúr a buniek rôsolovitého väziva najmä
cievy a nervové vlákna. Nervové vlákna drene zuba sú somatosenzitívne myelinizované
a vegetatívne nemyelinizované nervové vlákna z plexus dentalis superior alebo plexus
dentalis inferior, ktoré cez foramen apicis dentis vstupujú do kanála koreňa zuba a vytvárajú
plexus nervorum subodontoplasticus. Artérie zuba sú tenkostené. Sprevádzajú nervy a vény,
vstupujúce cez foramen apicis dentis do kanála koreňa a drene zuba. Okrem týchto artérií
vstupujú do zuba tiež cievy z periodontálnej artériovej splete cez početné drobné bočné
otvory.
Vývin drene zuba
Dreň zuba je ektomezenchýmového pôvodu a vyvíja sa zo zubnej papily. Povrchové
mezenchýmové bunky sa diferencujú na odontoblasty, produkujúce dentín, a ostatné na
fibroblasty, ktoré syntetizujú prekolagénové fibrily. Ešte pred vznikom tvrdých substancií
zuba vrastajú vetvičky alveolárnych artérií do zubnej papily a vytvárajú cievnu spleť.
Na začiatku dentinogenézy sa objavujú aj prvé nervové vlákna, ktoré pred ukončením vývoja
koreňa zuba vytvoria nervovú spleť.

2.3.2 Závesný systém zuba
Závesný systém zuba (periodontium) tvorí cement a tkanivá, obklopujúce koreň a krčok
zuba (obr. č. 19). Všetky tieto štruktúry tvoria genetickú, štruktúrovú, biologickú a funkčnú
jednotku. Ku tkanivám, obklopujúcim zub, patrí:
1. ďasno (gingiva),
2. periodontálne ligamentum,
3. kompaktná stena zubného lôžka (os alveolare).
1. Ďasno
Ďasno (gingiva) je tvorené väzivom a povrchovým epitelom. Topograficky ho tvorí niekoľko
úsekov:
•

Alveolárna gingíva (gingiva alveolaris)
je nepohyblivo spojená s periostom kosti alveolu, jej hrúbka je 3-9 mm, siaha až po
muko-gingiválnu hranicu.
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•

Interdentálna gingíva (papila gingivalis)
je označenie pre papily ďasna medzi jednotlivými zubmi a interalveolovým kostným
septom, vypĺňajú interdentálny priestor a sú zakotvené v interalveolovom kostnom
septe. Často sa tu vyskytujú zhluky lymfocytov, ktoré plnia funkciu imunologickej
bariéry.

•

Marginálna gingíva (margo gingivalis)
je asi 1 mm široký pohyblivý gingiválny lem, obklopujúci zub. Tu sa stretáva epitel
orálnej gingívy s úponovým epitelom.
Mukogingiválna hranica oddeľuje alveolárnu gingívu od posúvateľnej časti ďasna

(obr. č. 20). Na ligválnej ploche ceľuste nie je mukogingiválna hranica, lebo tu ďasno
prechádza plynule do sliznice podnebia.
Orálny epitel ďasna zodpovedá epitelu ústnej dutiny.
Úponový epitel je epitel povrchu ďasna od gingiválneho lemu po zub. Zrastá
s povrchom zuba a tvorí súčasť dento-gingiválneho uzáveru. Pri defektoch v úponovom
epiteli vzniká tzv. gingiválny sulkus.

2.3.3 Dento-gingiválny uzáver
Zdravé, na zub pripojené ďasno sa označuje ako dento-gingiválny uzáver. Tvorí ho:
•

epitelové spojenie so sklovinou, tzv. úponový epitel (obr. č. 21a),

•

väzivové

spojenie

kolagénových

vlákien

s cementom

na

krčku

zuba,

tzv. supraalveolový systém vlákien.
Úponový epitel
sa vyvíja z tej časti sklovinového orgánu (epitelu), ktorá zostala zachovaná po vytvorení
skloviny a po erupcii zuba sa spojila s epitelom ústnej dutiny. Tvorí ho niekoľko vrstiev
plochých nerohovatejúcich buniek s vysokou metabolickou aktivitou a regeneračnou
schopnosťou. Na povrch zuba sa pripája hemidezmozómami, zakotvenými vo vnútornej
bazálnej membráne povrchu zuba. Epitel sa môže upínať aj na sklovinu, aj na cement koreňa
a stále sa obnovuje z bazálnych buniek.
Pri klinických zápaloch sa narušuje dento-gingiválne spojenie a vzniká klinický
gingiválny vačok.
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Supraalveolový systém vlákien
V gingíve sa nachádzajú jednak riedke siete tenkých elastických vlákien a tiež pod nimi
uložené kolagénové vlákna. Tie vytvárajú komplikovane prebiehajúce zväzky okolo krčkov
zubov a medzi nimi navzájom a sčasti odstupujú od alveolového výbežku a prebiehajú ku
gingíve. Sú to:
•

gingivo-dentálne zväzky vlákien (ku krčku),

•

cirkulárne zväzky vlákien (okolo zuba),

•

interpapilárne zväzky vlákien (obkružujú polovicu zuba, smerujú od lingválnej ku
vestibulárnej strane zuba),

•

interdentálne zväzky vlákien (spájajú navzájom susediace zuby),

•

alveolo-gingiválne zväzky vlákien (z periostu alveolárnej kosti ku ďasnu).

Vývoj úponového epitelu zuba
Akonáhle pri prerezávaní zubov dosiahne korunka zuba epitel ústnej dutiny, premieňa
sa tá časť sklovinového epitelu, ktorá zostala po vytvorení skloviny, spolu s epitelom ústnej
dutiny na tzv. úponový epitel. Pri pokračujúcej erupcii zuba postupuje toto epitelové spojenie
cervikálne, kde sa spolu s vyvíjajúcim sa supraalveolovým systémom ligament stave súčasťou
dento-gingiválneho uzáveru.
Preparáty:
•

Zub, výbrus (HE),

•

Vývoj zuba (HE).

2.4 Ostatné štruktúry bezprostredne susediace so
zubom
2.4.1 Periodontálne ligamentá
Periodontálne ligamentá (obr. č. 17, 21, 22) bývajú označované ako koreňová kožtička.
Je to husté, neusporiadané kolagénové väzivo, tzv. intraalveolový systém vlákien, obsahujúci
najmä kolagén I. Elastických vlákien je málo. Vlákna sú uložené v bohato vaskularizovanom
priestore medzi cementom koreňa a kostným alveolom. Šírka tohto priestoru je menej ako
0,5 mm. Periodontálne ligament tvoria závesný aparát zuba, pričom ho pevne spájajú
s kostným alveolom. Hlavné zväzky kolagénových vlákien sú usporiadané podľa špecifického
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vzoru, aby boli schopné odolávať zmiešaným ťahovým silám. Konce týchto hlavných
zväzkov vlákien sú zakotvené do kostného alveolu a zároveň do cementu zuba ako
tzv. Sharpeyove vlákna. Fibroblasty sú najviac rozšírenými bunkami periodontálnych
ligament. Tieto bunky sú zodpovedné nielen za produkciu kolagénu a základnej amorfnej
hmoty, ale aj za rezorbciu kolagénových vlákien a tým za vysoký obrat kolagénu v týchto
ligamentách. Fibroblasty sa môžu podľa potreby premieňať na cementoblasty alebo
osteoblasty, čo má význam v čeľustnej ortopédii, ktorá využíva schopnosť trvalej prestavby
periodoncia.
Okrem fibroblastov sú v periodonciu prítomné aj žírne bunky, makrofágy, plazmatické
bunky, leukocyty a zhluky Malassesových epitelových buniek ako zvyškov koreňovej
epitelovej pošvy (z nich sa môžu vytvárať cysty).
Nervy periodontálnych ligament sú trojakého druhu. Autonómne vlákna, regulujúce
lúmen arteriol, vlákna sprostredkujúce vnímanie bolesti a proprioceptívne vlákna, zodpovedné
za percepciu orientácie v priestore.
Periodoncium sa môže trvalo prebudovávať, čo má veľký význam pre čeľustnoortopedickú liečbu.
Topograficky delíme periodontálne ligamentá na:
•

marginálne zväzky (od cementu krčka zuba po okraj alveol),

•

radikulárne zväzky (šikmo od steny alveolu ku koreňu zuba),

•

apikálne zväzky (od hrotu koreňa zuba ku spodine alveolu),

•

interradikulárne vlákna (u zubov s viacerými koreňmi).
Funkcie periodoncia:

•

mechanická (spôsob upevnenia zubov zabraňuje tlaku na kosť, rotáciu zubov a ich
posun),

•

senzorická (prijíma podráždenia nervovými zakončeniami),

•

nutritívna (bohaté krvné zásobenie),

•

formatívna (tvorí základ mnohých čeľustno-ortopedických výkonov – ťahové
a tlakové zóny, kde sa rezorbuje a ukladá cement a tým sa posúva zub).

Vývoj periodontálnych ligament
Intraalveolový system vlákien vzniká zo zubného vačku, zo zahusteného mezenchýmu,
vytvoreného okolo vyvíjajúceho sa sklovinového orgánu. Kolagénové fibrily sú tvorené
fibroblastami, spájajú sa najprv do krátkych zväzkov, ktoré sa ukotvujú jednak do kostných
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alveolov, jednak do cementu koreňa. S rastom vyvíjajúceho sa koreňa pokračuje tento proces
apikálne. Keď sa zub úplne prereže a je funkčne zaťažený, zväzky vlákien sa vyrovnajú
a zhrubnú.

2.4.2 Vývoj a štruktúra kostných alveol
Vývoj kostných alveol začína súčasne s prvými osifikáciami sánky počas siedmeho
embryonálneho týždňa a je v úzkom vzťahu k vývoju periodoncia (závesného aparátu).
Na bočnej ploche Meckelovej chrupky v sánke vznikne kostný žliabok. Po regresii chrupky sa
rozdelí kostnými mostíkmi na zubné lôžka. Tak vzniknú v oboch oblúkoch lôžka pre rezáky,
očné zuby a stoličky. Rovnako sa to deje i v čeľusti. Základy mliečnych a náhradných
trvalých zubov ležia spočiatku v jednej alveole, len neskôr sa oddelia. Alveoly 3 horných
trvalých molárov vzniknú apozíciou kosti na tuber maxilae, kým lôžka dolných molárov
rezorbciami

a následnými

apozíciami

v ramene

sánky.

Definitívna

veľkosť

a tvar

alveolárneho výbežku sa vytvára až po erupcii trvalých zubov. Sánka a čeľusť osifikujú
dezmogénne.
Zubné lôžko (alveolus dentalis) je zväčený negatívny model koreňa zuba, pričom
okluzálny okraj alveolu nedosahuje úplne hranicu skloviny a cementu (obr. č. 22). Stenu
lôžka tvorí kompakta, medzi vrstvami kompakty je spongióza. V stene kompakty sú otvory
pre nervy a cievy. Trámce spongiózy sú prispôsobené tlakovým, ťahovým a ohybovým
požiadavkám čeľuste. Susediace alveoly oddeľujú kostné priehradky (septa interdentalia)
a alveoli zubov s viacerými koreňmi predeľujú septa interradicularia.
Periodontálna štrbina (obr. č. 22), teda priestor medzi alveolom a koreňom zuba,
vyplnený periodontálnymi ligamentami, je najužšia v strednej línii koreňa. Zúžené miesto
zodpovedá bodu otáčania zuba. Po poruchách ligament sa štrbina zužuje.

2.5 Prerezávanie zubov
Korunky mliečnych zubov sú u novorodenca uložené v sánke alebo čeľusti, avšak
korene mliečnych zubov sa vyvíjajú až po narodení, krátko pred prerezaním zuba.
Po vytvorení korunky a časti koreňa sa začne mliečny zub prerezávať do ústnej dutiny,
pričom prerezávanie zubov reguluje komplikovaný mechanizmus následných dejov. Sú to:
•

rast koreňa zuba,

•

prestavba kostného tkaniva čeľuste a sánky,
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•

zmeny okolitého väziva,

•

kontrakcie myofibroblastov,

•

kolísavé prekrvenie periapikálneho väziva.
Rast koreňa pokračuje a tak sa koreň začne opierať o spodinu kostného lôžka. Vplyvom

tlaku koreňa začne rezorbcia kostnej hmoty lôžka a na ňu nadväzujúca novotvorba
a prestavba kostného tkaniva čeľuste a sánky. Tým sa zub posúva do ústnej dutiny. Počas
prerezávania zubov sa uskutočňuje rast alveolárneho výbežku a steny zubného lôžka. Základy
zubov sa pohybujú meziodistálnym smerom rezorbciou kostnej hmoty na distálnej strane
a vytváraním kostného tkaniva na opačnej (meziálnej) strane zubného lôžka. Prerezávanie
zubov nemá len formu axiálneho posunu základov zubov, ale je spojené so súčasnými
sklopnými a torznými pohybmi. Na základe takéhoto posunu, rastu a zväčšovania zubného
oblúka sa môžu usporiadať a do správnej polohy sa dostať aj trvalé zuby, ktoré majú väčšie
korunky.
Počas prerezávania zuba v dôsledku tlaku korunky sa komprimuje väzivo pod
povrchovým epitelom ďasna, veľká časť atrofuje, časť sa rozostupuje. Keď korunka dosiahne
povrchový epitel, časť epitelu sklovinového orgánu, ktorá zostala po vytvorení skloviny na jej
povrchu ako sklovinová čiapočka (enamelová kutikula), splynie s epitelom ďasna, čím vytvorí
okolo krčka zuba tzv. úponový epitel. Integrita epitelu ústnej dutiny zostáva takto zachovaná.
Úponový epitel vytvára trvalý uzáver periodontálneho priestoru oproti ústnej dutine
a predstavuje tzv. dento-gingiválny uzáver. Prerezávanie mliečnych zubov sa uskutočňuje
v určitom poradí, pričom zuby dolného zubného oblúka sa prerezávajú o niečo skôr ako zuby
horné. Tento proces je ovplyvňovaný viacerými faktormi (pohlavie, výživa, genetické
faktory).
Podľa súčasných názorov okrem tlaku rastúceho koreňa prerezávaniu zubov
napomáhajú aj kontrakcie myofibroblastov, ktoré sa nachádzajú v periodonciu, a v poslednej
fáze prerezávania je to aj kolísavé prekrvenie periapikálneho väziva. Pri prerezávaní zubov je
dôležité, aby korunka zuba bola v sánke alebo čeľusti uložená kolmo. Ak je uložená priečne,
celý koreň sa nevytvorí a zub sa neprerezáva. Prerezávanie zuba je ukončené, keď zub
dosiahne rovinu oklúzie.
Rezorbcia koreňov mliečnych zubov začína medzi štvrtým a piatym rokom veku
dieťaťa na koreňoch rezákov, v šiestom až siedmom roku na koreni mliečnej stoličky
a v ôsmom až deviatom roku na koreňoch ostatných mliečnych zubov. Korene mliečnych
zubov sa rezorbujú na lingválnej ploche, kde je korunka trvalého zuba najbližšie ku koreňu
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mliečneho zuba. Koreň je takmer celý zrezorbovaný a korunka mliečneho zuba vypadne iba
s malým zvyškom koreňa.

2.6 Anomálie vývoja zubov
Poruchy vývoja amelogenézy
Poruchy vývoja skloviny môžu mať genetické príčiny. Tzv. amelogenesis imperfecta je
ochorenie s klinicky a geneticky heterogénnou skupinou príčin, vyvolávajúcich poruchy
zubnej skloviny. Často je sprevádzané poruchami iných zubných tkanív, či tkanív v ústnej
dutine, ale aj mimo nej.
Niektoré defekty vývoja skloviny vznikajú preto, lebo ameloblasty sú veľmi citlivé na
zmeny mikroprostredia, v ktorom sa nachádzajú. Niektoré poruchy skloviny sú dokonca
viditeľné iba na mikroskopickej úrovni, sú to teda histologické zmeny. Väčšina porúch vývoja
skloviny však vzniká pri narušení produkcie skloviny (spôsobené napríklad smrťou
ameloblastov), čo sa klinicky ľahšie diagnostikuje. Najčastejšou príčinou poruchy tvorba
skloviny sú horúčkovité ochorenia. Výsledkom takýchto viacpočetných horúčkovitých
ochorení je potom striedanie poškodenej a normálnej skloviny v zuboch, čo je dobre
makroskopicky viditeľné. Ďaľšou príčinou chybného vývoja skloviny môže byť užívanie
tetracyklínových antibiotík, ktoré spôsobujú hnedé škvrny v sklovine, prípadne aj hypopláziu
či absenciu skloviny zubov. Inou príčinou poruchy vývoja skloviny je výrazný nedostatok
vitamínu A.
Poruchy vývoja dentinogenézy
Dentinogenesis imperfecta a dentínová dysplázia je skupina autozomálne genetických
ochorení s abnormálnou dentínovu štruktúrou. Klinicky zuby majú zjavné farebné
i morfologické odchýlky (ich korunky sa prirovnávajú ku „hrči“) a ich dreňové dutiny
sú malé.
Poruchy vývoja zubov v počte, veľkosti a retencie zubov
Hyperdoncia vzniká pri nadpočetnosti zubov (paramoláre – nadpočetné zuby vedľa radu
molárov, distomoláre – nadpočetné zuby, prerezávajúce sa za zuboradím).
Hypodoncia je menší počet zubov, napríklad nie sú založené horné druhé rezáky alebo
tretia trvalá stolička. Oligodoncia je chýbanie viacerých zubov.
Dislokácie alebo dystopie sa vyskytujú pri retencii zubov. Zub sa z nejakého dôvodu
nemôže prerezať, niekedy však sú takéto zuby ďaleko od miesta ich prerezania.
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3 SLIZNICA ÚSTNEJ DUTINY
Sliznica ústnej dutiny (orálna sliznica) pozostáva z dvoch častí:
•

sliznice vonkajšieho vestibula – ústnej predsiene (medzi zubami a perami).
Vplyvom prídavných sliznicových rias má ústna predsieň veľmi individuálny
reliéf.

•

sliznice vlastnej ústnej dutiny, ktorá má niekoľko ohraničení. Vpredu ju
ohraničujú zuby, gingiva a alveolárny výbežok, hore tvrdé a mäkké podnebie, jej
spodná časť je tvorená spodinou ústnej dutiny a jazykom.

Sliznica ústnej dutiny vykazuje mnohé štruktúrne variácie v rôznych jej oblastiach,
pričom môžeme opísať 3 základné typy sliznice podľa ich primárnych funkcií: žuvacia (25%),
výstielková (60%) a špecializovaná sliznica (15 %).
Sliznica ústnej dutiny je síce pokračovaním kože, ale je odlišná i na vzhľad. Je viac do
hĺbky sfarbená, očividne v oblasti perí (hranica väčšieho a menšieho sfarbenia sa nazýva
vermilion). Je to spôsobené viacerými faktormi, ako koncentráciou a dilatáciou malých
krvných ciev väziva, ktoré je pod sliznicou ústnej dutiny, hrúbkou epitelu, stupňom
keratinizácie a tiež množstvom melanínového pigmentu v epiteli. Stupeň vlhkosti takisto
odlišuje sliznicu ústnej dutiny od kože, do ktorej plynule prechádza. Koža obsahuje veľa
vlasových folikulov, mazových žliaz a potných žliaz. Sliznica ústnej dutiny je naopak
charakterizovaná najmä prítomnosťou malých slinných žliaz, ktoré sú koncentrované
v rôznych oblastiach ústnej dutiny. Vo všeobecnosti možno povedať, že sliznica ústnej dutiny
je hladšia a obsahuje veľmi málo rias v porovnaní s kožou, aj keď isté vyvýšeniny sú
pozorovateľné a sú preto aj klinicky významné. Najzreteľnejšie sú malé vyvýšeniny na
jazyku, tzv. papily a transverzálne ryhy na tvrdom podnebí. Mnohí ľudia majú na okluzálnej
strane zubov ryhu, tzv. linea alba. Je to oblasť keratinizácie pravdepodobne v dôsledku
abrázie lícnej strany sliznice ústnej dutiny od drsných hrán zubov.
Sliznica ústnej dutiny je na rôznych miestach odlišná čo do pevnosti a štruktúry.
Napríklad výstielková sliznica perí a líc je jemná a pružná, zatiaľ čo gingiva a tvrdé podnebie
sú pokryté pevnou, nepohyblivou vrstvou sliznice. Tieto rozdiely majú svoje opodstatnenie
pre klinické aplikácie, napr. bioptické výkony alebo podávanie lokálnych anestetík.
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Tie sa majú podávať tam, kde je riedka výstielková sliznica, a nie do žuvacej časti sliznice,
kde takáto aplikácia je bolestivá a obtiažna.
Rozoznávame dva hlavné komponenty sliznice ústnej dutiny:
1. vrstevnatý plochý epitel, nazývaný tiež orálny epitel,
2. väzivová zložka sliznice, ležiaca pod epitelom, tzv. lamina propria mucosae.
V koži sú tieto dva komponenty nazývané epidermis a dermis.
Rozhranie medzi epitelom a väzivom je nepravidelné, pretože lamina propria mucosae
vytvára oproti epitelu prstovité vyvýšeniny, tzv. papily (obr. č. 23).

1. Epitel sliznice dutiny ústnej
Epitel sliznice dutiny ústnej (orálny epitel): je primárnou bariérou medzi prostredím
v ústnej dutine a hlbšie uloženými tkanivami. Pozostáva z dvoch populácií buniek:
a/ progenitorových buniek (ich úlohou je mitoticky sa deliť a byť zdrojom nových
buniek) a
b/ dozrievajúcich buniek (sú to bunky, z ktorých sa ich postupnou diferenciáciou
obnovuje epitel).
V nerohovatejúcom epiteli možno niekoľko vrstiev: stratum basale, stratum spinosum,
stratum superficiale. V rohovatejúcom epiteli za stratum spinosum nasleduje stratum
granulosum (keratohyalínové granuly) a na povrchu stratum corneum (šupiny).
Keratinizácia
Epitelový povrch na povrchu žuvacej časti sliznice ústnej dutiny (napr. tvrdé podnebie,
gingiva a niektoré časti dorsum linguae) je odolný voči abrázii, pevne vsadený do lamina
propria a jeho povrchové bunky dozrievajú až do štádia tzv. keratinizácie. Keratinizujúci
epitel je zložený z viacerých odlišných vrstiev buniek. V ústnej dutine rozoznávame dva
druhy keratinizácie: ortokeratinizáciu a parakeratinizáciu. Pri ortokeratinizácii (gingiva)
povrchové vrstvy epitelu, povrchové elementy sú ploché a niekedy sa nazývajú šupiny,
nemajú jadrá, rovnako neobsahujú ani iné bunkové organely. Ich cytoplazma je intenzívne
eozinofilná. Vrstvy buniek pod touto vrstvou plochých buniek bez jadier je zložená z buniek,
ktoré obsahujú vo svojej cytoplazme veľa malých keratohyalínových granúl a sú bazofilné.
Pri parakeratinizácii (gingiva, tvrdé podnebie) povrchové vrstvy plochých buniek (šupiny)
obsahujú skoro všade alebo väčšinou tzv. piknotické jadrá. Ich cytoplazma sa nefarbí eozínom
tak intenzívne, ako je to u keratinizácie. Keratohyalínové granuly sú prítomné takisto
v bunkách, ktoré vo vrstvách ležia pod povrchovými vrstvami plochých buniek, ale je ich
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podstatne menej. Parakeratinizácia je ťažko rozoznateľná na histologických preparátoch vo
svetelnom mikroskope a neznamená chorobný proces.
Spojenie medzi lamina epithelialis a lamina propria mucosae
Je to oblasť, kde kónické papily riedkeho väziva lamina propria ako prstovité výbežky
zapadajú do tzv. hrebeňov lamina epithelialis. V oblasti žuvacej sliznice ústnej dutiny sú tieto
papily vysoké a štíhle, pretože zväčšujú plochu, na ktorej sa lepšie rozložia sily, napr. tlakové,
pôsobiace na túto oblasť. Naopak vo výstielkovej časti sliznice ústnej dutiny sú papily nižšie
a širšie. Okrem toho na tejto zväčšenej ploche lepšie prebieha metabolická výmena medzi
epitelom a väzivom. Je to dôležité najmä preto, lebo epitel neobsahuje žiadne krvné cievy.
Bazálna membrána pod epitelom nie je zreteľná pri zafarbení hematoxylínom a eozínom, iba
pri použití Schiffovej reakcie. Je to bezštruktúrna hmota, na ultraštruktúrovej úrovni je
zložená z troch vrstiev: lamina lucida (zložená z membránových proteínov ako sú kolagén
XVII, integríny a laminínu-5), lamina densa (pozostáva zo siete polymérov, zložených
z kolagénu IV a laminínov, proteínov ako heparan sulfát, nidogén a fibulín) a lamina
fibroreticularis. Dôležitou súčasťou bazálnej mebrány sú tzv. kotviace fibrily, zložené
z kolagénu VII, ktoré sú zasunuté do lamina densa a tvoria flexibilné spojenie medzi bazálnou
laminou a pod ňou ležiacim väzivom. Dnes sa predpokladá, že komponenty bazálnej laminy
okrem lamina fibroreticularis sú produkované epitelom.

2. Lamina propria mucosae
Lamina propria mucosae pozostáva z 2 vrstiev:
a/ stratum papilare a
b/ stratum reticulare.
Rozdiel medzi nimi je daný hlavne hustotou kolagénových vlákien. V stratum papilare
kolagénové vlákna sú tenké a riedko usporiadané s množstvom kľučiek krvných kapilár.
Stratum reticulare obsahuje naopak husto usporiadané kolagénové vlákna, uložené v hrubých
zväzkoch, tvoriacich siete. Lamina propria obsahuje množstvo buniek väziva (fibroblasty,
makrofágy, žírne bunky, lymfocyty, plazmatické bunky, neutrofilné leukocyty), vlákna
rôzneho typu (kolagénové – kolagén I a III, pričom typy IV a VII sú súčasťou BM, elastické
vlákna – najviac vo flexibilnej výstielkovej časti sliznice ústnej dutiny) a amorfnej hmoty
(zloženej z heterogénnych proteínovo-uhľovodíkových komplexov a tkanivovej tekutiny).
V sliznici ústnej dutiny sú proteoglykany reprezentované hyaluronanom, heparan-sulfátom,
verzikanom, dekorínom, biglykanom a syndekanom.
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Špecifiká steny ústnej dutiny
Sliznica ústnej dutiny nemá lamina muscularis mucosae, preto zreteľné odlíšenie
sliznice od tkaniva pod ňou je dosť obtiažne. Na mnohých miestach ústnej dutiny (pery, líca
a časť tvrdého podnebia) vrstvička tukového väziva alebo žliazok, obsahujúca väčšie
množstvo krvných ciev a nervov, oddeľuje sliznicu od kosti alebo svaloviny, ktoré ležia pod
ňou. Táto vrstvička v ústnej dutine predstavuje vrstvu s názvom tunica submucosa. Inde,
napr. v oblasti gingivy alebo tvrdého podnebia, sliznica ústnej dutiny priamo nasadá na
periost alebo kosť, ležiacu pod ňou. Táto vrstva sa nazýva mukoperiosteum a predstavuje
pevné, neelastické spojenie.
Malé slinné žľazy sa nachádzajú v submukóze. Mazové žliazky sú lokalizované
v lamina propria mucosae. Ich význam v ústnej dutine nie je celkom objasnený, ale
pravdepodobne majú za úlohu obaľovať mazom povrch sliznice ústnej dutiny, aby sa tak
mohla ľahšie kĺzať po povrchu zubov.
Na niektorých miestach sliznice ústnej dutiny sú prítomné aj lymfatické uzlíky, najmä
v zadných častiach ústnej dutiny ako súčasť Waldeyrovho lymfatického okruhu (mandle).
Okrem toho tieto oblasti sú viac ako iné osídlené lymfocytmi a plazmatickými bunkami.
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4 PERA
Vnútro pery tvorí priečne-pruhovaný kostrový sval musculus orbicularis oris, ktorý
zabezpečuje mobilitu pery. Pera má niekoľko oblastí:
•

Vnútorná strana pery (slizničná): je vystlaná sliznicou rovnakej štruktúry ako sliznica
ústnej dutiny. V riedkom väzive submukózy sú zmiešané seromucinózne slinné
žliazky, glandulae labiales, ktoré vylučujú sekrét do ústnej predsiene. Výstielkový
viacvrstvový plochý epitel je v tejto časti pery vysoký a tiež vysoké sú väzivové
papily, ktoré ako prstovité výbežky zapadajú do nad nimi ležiaceho epitelu.

•

Prechodová zóna: Sliznica ústnej dutiny prechádza do kože, vymiznú chĺpky, mazové
i potné žliazky (iba v oblasti červene pery ležia jednotlivo usporiadané mazové žliazky
bez chĺpkov). V prechodovej zóne je vrstevnatý plochý epitel vyšší ako v oblasti kože.
Papily sú nápadne vysoké, krvné kapiláry sú naplnené krvou a spôsobujú tu červenú
farbu okraja pier. Eleidín, látka produkovaná povrchovými bunkami epitelu, robí
bunky priesvitnými. V tejto oblasti je veľmi bohatá inervácia. Prechodová zóna pery
prechádza do

•

kože tváre, ktorú tvorí tenká epidermis. V tejto kožnej časti pery sú uložené mazové
a potné žľazy, najmä v oblasti hornej pery. U muža sa tu nachádzajú aj fúzy.

Preparáty:
•

Labium oris (HE).
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5 LÍCE
Líce tvorí musculus buccinator, zvonka pokrytý kožou, zvnútra ho pokrýva orálna
sliznica. V jej submukóze sa nachcádzajú menšie seromucinózne slinné žliazky, glandulae
buccales. Medzi svalom a kožou je tukové teleso, corpus adiposum buccae.
Stena, a teda i sliznica ústnej dutiny je spolu s väzivom, ktoré sa pod ňou nachádza,
považovaná za jeden orgán, pretože sa zúčastňujú na vykonávaní spoločnej funkcie:
1. ochraňujú hlbšie uložené tkanivá ústnej dutiny,
2. plnia úlohu senzorického orgánu,
3. slúžia ako miesto žľazovej aktivity a sekrécie.
1. Ochraňujú hlbšie uložené tkanivá ústnej dutiny
Orgány a tkanivá ústnej dutiny sú chránené prostredníctvom jej sliznice od škodlivých
vplyvov okolitého prostredia. Napríklad pri hryzení a žutí potravy sú tieto tkanivá chránené
pred mechanickými silami a obrusovaním najmä tvrdou potravou. OS spolu s väzivom, ktoré
je uložené pod ňou, je schopná niekoľkých adaptačných mechanizmov. Ďalším ochranným
činiteľom je populácia miestnych mikroorganizmov, ktoré normálne osídľujú DU a zasahujú
v prípade infekcie ako ďalší mechanizmus obrany. Niektoré z nich vylučujú látky, ktoré majú
toxické účinky na tkanivá.
2. Plnia úlohu senzorického orgánu
Senzorická funkcia sliznice ústnej dutiny je dôležitá, pretože poskytuje významné
informácie o dejoch, prebiehajúcich v ústnej dutine, akonáhle pery a jazyk tieto deje
zavnímajú. Receptory v ústnej dutine reagujú napríklad na zmeny teploty, tlaku i bolesti.
Jazyk má zasa chuťové poháriky, ktoré sa nenachádzajú nikde inde v organizme (sú ešte
prítomné na mäkkom podnebí a na epiglotis). Niektoré receptory sliznice ústnej dutiny
pravdepodobne reagujú na chuť vody a podávajú informáciu o potrebe uhasenia smädu.
Reflexy ako prehĺtanie, nauzea, dávenie i slinenie majú takisto počiatok v receptoroch sliznice
ústnej dutiny.
3. Slúžia ako miesto žľazovej aktivity a sekrécie
Produktom sliznice ústnej dutiny sú sliny (saliva). Sú produkované slinnými žľazami
a prispievajú k zachovaniu vlhkosti povrchu ústnej dutiny. Veľké slinné žľazy sú umiestnené
mimo sliznice ústnej dutiny a ich sekrécia sa dostáva do ústnej dutiny prostredníctvom dlhých
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vývodov. Veľa malých slinných žliaz je v kontakte so sliznicou ústnej dutiny. V sliznici
ústnej dutiny sú prítomné aj mazové žľazy, ale ich sekrécia je málo významná.
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6 ORGÁN CHUTI
Orgán chuti je pomenovanie všetkých chuťových pohárikov, ktoré sa nachádzajú
v ústnej dutine človeka. Je ich približne dve tisíc a sú umiestnené jednak na jazyku a jednak
na na mäkkom podnebí a tiež na hrtanovej príchlopke, epiglotis. Sú zanorené vo vrstevnatom
epiteli ohradených, listovitých a hubovitých papíl. Chemické látky sa do nich dostávajú
chuťovým pórom a odtiaľ k receptorovým bunkám. Chuťové poháriky obsahujú najmenej
štyri typy buniek: I. a II. typ sú vysoké a na apikálnom povrchu majú mikroklky, predpokladá
sa, že sú podpornými bunkami pre III. typ. Bunky III. typu tiež vysoké, obsahujú početné
vezikuly (asi synaptické vezikuly). IV. typ buniek predstavujú nedifenecované elementy,
bazálne uložené (predchodcovia predošlých). Dendritické zakončenia senzorických nervov sa
nachádzajú v tesnej blízkosti synaptických vezikúl, preto sa domnievame, že bunky III. typu
sú zodpovedné za chuťový vnem.
Jazyk prijíma štyri chuťové kvality, pričom predná časť jazyka vníma najmä sladkú
chuť, stredná časť slanú a kyslú a zadná časť jazyka prevažne horkú chuť. Substancie, ktoré
vyvolávajú vnem chuti, sa dostanú ku chuťovým pohárikom rozpustené, pričom serózne
Ebnerove žliazky jazyka odplavia látky, ktoré už vyvolali chuťové podráždenie.
Preparáty:
•

Papillae vallatae, jazyk (HE).
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7 SLINY
Ústna dutina je pokrytá vlhkým filmom tekutiny, nazývanej sliny (saliva). Pokrývajú
zuby, ako aj sliznicu. Sliny sú komplexom látok tekutej povahy, produkovaných slinnými
žľazami. Ich úlohou je vytvárať „pocit zdravia“ v ústach, okrem toho uľahčujú jedenie,
rozprávanie, prehĺtanie a zúčastňujú sa na imunologických reakciách pri zápalových
procesoch v ústnej dutine i tvorbe zubného kazu.
Rozoznávame tri veľké slinné žľazy, ktoré sú uložené mimo ústnej dutiny. Ich vývody
vyúsťujú do sliznice ústnej dutiny, takže ich sekréty sa dostávajú do ústnej dutiny. Príušná
žľaza, glandula parotis má svoj vývod uložený v ústnej predsieni oproti druhej hornej
stoličke. Je to serózna alveolová žľaza, preto v hematoxylíne a eozíne sú sekrečné bunky
zafarbené bazofilne. Podsánková žľaza, glandula submandibularis vyúsťuje v podjazykovej
oblasti za dolnými rezákmi spolu s vývodom podjazykovej žľazy, glandula sublingualis. Obe
tieto žľazy sú zmiešané seromucinózne, tubuloalveolové, pričom podsánková žľaza obsahuje
prevahu seróznych alveolov nad mucinóznymi tubulmi a podjazyková žľaza má naopak
prevahu mucinóznych tubulov. V hematoxylíne a eozíne sa sekrečné bunky podsánkovej
žľazy farbia bazofilnejšie v porovnaní s podjazykovou žľazou.
Malé slinné žľazy sú uložené v rôznych častiach ústnej dutiny: glandulae labiales,
linguales, palatinae, buccales, glossopalatinae, retromolares. Vyvíjajú sa z epitelu sliznice
ústnej dutiny, ktorý proliferuje do mezenchýmu pod ním. Po dokončení vývoja sú uložené
najmä v tunica submucosa a svoj secret odvádzajú do ústnej predsiene alebo do vlastnej ústnej
dutiny. Denne slinné žľazy vyprodukujú okolo 1200 ml slín.
Všetky veľké slinné žľazy produkujú sliny, avšak ich množstvo a zloženie je odlišné
u každej žľazy. Glandula parotis (príušná žľaza) produkuje vodnatý sekrét, bohatý na enzýmy
ako amyláza, proteíny s obsahom prolínu a iné glykoproteíny. Glandula submandibularis
(podsánková žľaza) obsahuje navyše mucín. Glandula sublingualis (podjazyková žľaza)
produkuje viskóznu tekutinu, bohatú na mucín.
Sliny sú tvorené sekrétmi týchto troch veľkých slinných žliaz, sekrétmi malých slinných
žliaz, odlúpených buniek epitelu, mikroorganizmov a ich produktov, zvyškov potravy
a buniek zápalu (lymfocytov a plazmatických buniek). Okrem toho sliny nie sú iba
jednoduchým sčítaním produktov všetkých žliaz, pretože napríklad niektoré proteíny adherujú
na povrchoch zubov a na povrchu sliznice ústnej dutiny, viažuc mikroorganizmy, alebo sú
degradované.
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Tvorba slín
prebieha v dvoch štádiách:
1. Sekrečné bunky a bunky vsunutých vývodov produkujú tzv. primárne sliny. Tieto sú
izotonické a obsahujú všetku vodu a väčšinu organických látok, ktoré boli vyprodukované
týmito bunkami.
2. Primárne sliny sú upravované tým, že prechádzajú prúžkovanými a ďalšími vývodmi,
kde prebieha reabsorbcia a sekrécia elektrolytov. Luminálny a bazolaterálne časti bunkovej
cytoplazmovej membrány epitelových buniek prúžkovaných vývodov obsahujú množstvo
transportných činiteľov. Prúžkované vývody tak reabsorbujú Na+ a Cl- najmä cez kanály,
prítomné v luminálnej časti membrány. Výmenníky Na+/H+ a Cl-/HCO3- zabezpečujú
doplnkové mechanizmy pre absorbciu týchto iónov. Vývody produkujú tiež v malej miere
ióny K+ a HCO3-. Konečné elektrolytové zloženie slín je rôzne, závisí od rýchlosti prietoku
slín. Ak je rýchlosť prietoku väčšia, sliny sú iba krátko v kontakte s epitelom vývodov,
koncentrácia iónov Na+ a Cl- narastá a koncentrácia iónov K+ sa naopak znižuje. Ak je
rýchlosť prietoku nízka, výsledok je opačný. Koncentrácia HCO3- vzrastá so stúpajúcou
rýchlosťou prietoku slín. Finálne sliny sú preto hypotonické. Elektrolytová reabsorbcia
a sekrécia v prúžkovaných a ďalších vývodoch je regulovaná autonómnym nervovým
systémom a tiež mineralkortikoidmi, produkovanými kôrou nadobličky.
Slinné žľazy sa vyvíjajú v prostredí ektomezenchýmu z proliferujúcich epitelových
buniek. Tieto vytvárajú lokálne zhrubnutia (uzlíky), z ktorých vyrastajú epitelové povrazce,
obklopené zahusteným mezenchýmom. Epitelové povrazce sa postupne vetvia, čo si vyžaduje
interakciu signálových molekúl medzi mezenchýmom a epitelom. Formovanie lumenu
vo vnútri hlavných epitelových povrazcov sa začína najskôr na ich distálnom konci a potom
sa objavuje aj na proximálnych koncoch hlavného povrazca. Prebieha tu proces apoptózy
centrálnych buniek povrazca. V priebehu ďaľšieho vývoja epitel terminálnych uzlíkov
nadobudne dvojvrstvovú štruktúru, z ktorej vnútorná vrstva sa vyvinie do sekrečných buniek
budúcej zrelej slinnej žľazy (špecifických pre konkrétnu žľazu - serózne a mucinózne bunky).
Z vonkajšej vrstvy sa sformujú jednak myoepitelové bunky, naliehajúce z vonkajšej strany
na sekrečné koncové časti žľazy a tiež vsunuté vývody. Ektomezenchým, ktorý spočiatku
v značnej miere obklopoval epitelové zhrubnutia, ustupuje a zostane z neho iba malá časť,
obklopujúca sekrečnú časť a vývod u zrelej žľazy. Hrubšia časť väziva sa bude nachádzať
vo väzivovom puzdre žľazy a v septách, ktoré obsahujú nervy, cievy a tiež väčšie vývody,
čím sa žľaza rozdelí na jednotlivé laloky a lalôčiky.
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Glandula parotis sa vyvíja medzi 4. a 6. týždňom vývoja embrya, glandula
submandibularis v 6. týždni, glandula sublingualis a ostatné malé slinné žľazy medzi 8. až 12.
týždňom vývoja embrya. Sekrečné časti a vývody žliaz dosiahnu svoju plnú zrelosť
v posledných dvoch mesiacoch vývoja plodu. Žľazy pokračujú v raste aj po narodení,
v priemere v druhom roku života sú zrelé.
Zrelé sekrečné časti slinných žliaz obsahujú serózne alebo mucinózne bunky alebo
oboje. Vo všeobecnosti serózne bunky produkujú proteíny a glykoproteíny, z ktorých mnohé
majú jasne definované enzýmové, antimikrobiálne, kalcium-viažúce alebo iné funkcie. Tieto
proteíny sú upravované glykozyláciou a preto sa potom nazývajú glykoproteínmi. Hlavný
produkt mucinóznych buniek je mucín, ktorý má proteínové jadro, organizované do
špecifických domén a je vysoko substituovaný sacharidmi. Mucíny sú preto tiež
glykoproteíny, ale odlišujú sa od väčšiny seróznych glykoproteínov v štruktúre proteínového
jadra, podstatou a rozsahom glykolyzácie a ich funkciou. Hlavnou funkciou mucínu je funkcia
maziva, tvorby povrchovej bariéry a tiež väzby s mikroorganizmami. Mucinózne bunky
produkujú tiež v malom množstve aj iné makromolekulové komponenty.
Preparáty:
•

Príušná žľaza (HE),

•

Podsánková a podjazyková žľaza (HE),

•

Jazyk – chrbát a koreň jazyka (HE).

Funkcie slín
1. Ochranná funkcia
Sliny doslova zmývajú baktérie a iné zvyšky, ktoré neadherovali na povrchoch v ústnej
dutine. Mucín a iné glykoproteíny pomáhajú pri prehĺtaní, zabraňujú vzájomnej adhézii
jednotlivých tkanív ústnej dutiny (zuby-pery) a naopak, uľahčujú zasúvanie jedného tkaniva
do druhého. Mucín takisto zabraňuje pôsobeniu mikrobiálnych toxínov a vzniku malých
poranení.
2. Tlmiaca funkcia
Bikarbonátové a fosfátové ióny v slinách pôsobia ako tlmivé roztoky v ochrane zubov
pred demineralizáciou, ktorú by mohli spôsobiť, vznikajúce počas metabolizmu cukrov.
Podobne účinkujú niektoré základné slinné proteíny. Podobne aj urea a amoniak,
produkované baktériami, pomáhajú zvýšiť pH.
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3. Funkcia tzv. filmu
Mnohé slinné proteíny adherujú na povrchy zubov a sliznice ústnej dutiny, pričom
vytvárajú určitý slinný film. Napríklad niektoré proteíny viažu kalcium a takto pomáhajú
ochraňovať zubný povrch. Iné vytvárajú miesta väzby pre ústne baktérie.
4. Zachovanie integrity (celistvosti) zubov
Sliny obsahujú veľké množstvo kalciových a fosfátových iónov. Ich rozpustnosť je
zachovávaná niektorými kalcium-viažúcimi proteínmi, najmä proteínmi bohatými na kyslý
prolín a staterín. Takto je zabezpečené dozrievanie skloviny po prerezaní zuba a rezistencia
ku demineralizácii. Fluoridové ióny zasa zabezpečujú remineralizáciu v počiatočných
miestach zubného kazu.
5. Antimikrobiálna funkcia
Na jednej strane sliny vytvárajú ekologické prostredie pre pôsobenie orálnych
mikroorganizmov, ktoré nie sú patologické. Okrem toho sliny obsahujú celé spektrum
proteínov s antimikrobiálnou aktivitou, ako je lyzozým, laktoferín, peroxidázu a sekrečný
inhibítor leukocytovej proteázy. Niektoré z proteínov majú antivírusovú aktivitu. Hlavný
slinný imunoglobulín IgA spôsobuje aglutináciu špecifických mikroorganizmov a zabraňuje
tak ich priľnutiu na tkanivá sliznice ústnej dutiny tým, že vytvára chumáče, ktoré sú
odplavované. Agregáty mikroorganizmov pomáha vytvárať aj samotný mucín a špecifické
aglutiníny.
6. Funkcia pri obnove tkanív
V slinách sú prítomné rôzne rastové faktory a iné biologicky aktívne peptidy a proteíny.
Práve pod ich vplyvom môže v tkanivách prebiehať rast a diferenciácia, hojenie a iné
prospešné procesy.
7. Funkcia pri trávení
Sliny uľahčujú rozpustnosť jednotlivých substancií potravy a podporujú aktivitu
enzýmov ako amyláza a lipáza. Vytvorenie vlhkého prostredia a prímesou mucínu, ktorý
uľahčuje prehĺtanie, takisto napomáha vytvoriť potravinový bolus – sústo.
8. Funkcia pri tvorbe chuti
Rozpustné substancie v slinách umožňujú chuťovým receptorom zachytiť pocit chuti
prostredníctvom tzv. chuťových pohárikov, kde sú tieto receptory uložené. Sekréty malých
slinných žliaz obsahujú proteíny, ktoré umožňujú viazať chuťové substancie a prezentovať ich
chuťovým receptorom. Okrem toho tieto sekréty obsahujú aj proteíny, ktoré majú výživnú
funkciu pre tieto receptory.
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8 TEMPOROMANDIBULOVÉ KĹBOVÉ SPOJENIE
Temporomandibulové kĺbové spojenie (spánkovosánkový kĺb) je zobrazené na
obr. č. 24. Spojenie dolnej sánky s lebkou a hornou časťou tvárového skeletu obsahuje dva
rozdielne kĺby a tiež zuby na ich okluzálnych plochách. Aj keď sú tieto kĺby anatomicky
rozdielne, fungujú ako jeden celok, pričom ich nezávislý pohyb je nemožný.
Spánkovosánkový kĺb sa nachádza pred vonkajším zvukovodom. Kĺbový disk, discus
articularis delí kĺb na hornú a dolnú štrbinu. Kostné súčasti kĺbu sú hlava sánky, caput
mandibulae (processus condylaris mandibulae) a spánková kosť, os temporale (fossa
mandibularis a tuberculum articulare ossis temporalis). Je to synoviálny kĺb, čo znamená, že
obe artikulačné plochy sú pokryté hyalínovou chrupkou (na svojej zadnej ploche pokračuje do
väzivovej vrstvy) a spolu tvoria jednotný kĺb. Ten je obalený puzdrom, capsula articularis,
ktorá obklopuje kĺbovú dutinu. Dutina je vyplnená kĺbovým mazom, synoviálnou tekutinou,
ktorá je produktom synoviálnej membrány, vystieľajúcej neartikulačné plochy. Súčasťou kĺbu
sú aj ligamentá, podporujúce a umožňujúce jeho pohyb.
U cicavcov anatómia spánkovosánkového kĺbu závisí od požiadaviek potrebných pre
žuvacie procesy. U ľudí si žuvacie procesy vyžadujú, aby mandibula bola schopná otváracích
a zatváracích pohybov, ale tiež predných, zadných a kombinovaných pohybov.
Spánkovosánkový kĺb je veľmi prispôsobivý, pretože pri zmenách funkčnej rovnováhy (strata
zubov) možno zaznamenať jeho prestavbu.
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10 OBRAZOVÁ PRÍLOHA
Obr. č. 1 Schéma tvrdých tkanív zuba

Obr. č. 2 Vývoj zubnej lišty
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Obr. č. 3 Štádiá vývoja zuba

Obr. č. 4 Zubná (dentálna) lišta
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Obr. č. 5 Schéma pohárikového štádia vývoja zuba

Obr. č. 6 Schéma neskorého pohárikového štádia vývoja zuba
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Obr. č. 7 Schéma zvončekového štádia vývoja zuba

Obr. č. 8 Štádium apozície odontogenézy
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Obr. č. 9 Sklovinový regulačný uzol

Obr. č. 10 Schéma vývoja náhradného a prídavného zuba
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Obr. č. 11 Schéma hranolu skloviny

Obr. č. 12 Štádium formovania koreňa
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Obr. č. 13 Ameloblast

Obr. č. 14 Odontoblasty
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Obr. č. 15 Sklovinové prizmy tvaru kľúčovej dierky

Obr. č. 16 Schéma prechodu dentín-pulpa, dentín-cement
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Obr. č. 17 Schéma periodontálnych ligament a priľahlých tkanív

Obr. č. 18 Schéma zón drene (pulpy) zuba
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Obr. č. 19 Schéma anatomických častí zuba

Obr. č. 20 Ďasno (gingiva) a jej vzťah k zubom
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Obr. č. 21 a) Úponový epitel b) Schéma priečneho rezu zuba v oblasti krčka

Obr. č. 22 Schéma periodontálnej štrbiny
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Obr. č. 23 Schéma sliznice ústnej dutiny

Obr. č. 24 Schéma temporomandibulového kĺbu
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Obr. č. 25 Schéma morfologických jednotiek tubulových a alveolových žliaz

Obr. č. 26 Schémy vývodov exokrinných žliaz
1) jednoduchá tubulová žľaza, 2) jednoduchá stočená tubulová žľaza,
3) Jednoduchá alveolová žľaza, 4) rozvetvená tubulová žľaza,
5) zložená tubulová žľaza
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Obr. č. 27 Cement-dentín (výbrus zuba)

Obr. č. 28 Sklovina-dentín (výbrus zuba)
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Obr. č. 29 Prechod dreň-dentín (HE)
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Obr. č. 30 Časť zuba (oblasť koreňa) po odvápnení a zafarbení HE
(dentín, dreň, periodontálna štrbina, ďasno, kostný alveolus)

Obr. č. 31 Časť zuba (oblasť korunky) po odvápnení a zafarbení HE (dentín, dreň)
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