
  

Velikost živočišných buněk

Živočišné buňky jsou co do velikosti značně rozmanité. 
Velikostí se mohou lišit i stejné buněčné typy u různých 
živočichů. Průměrná velikost živočišné buňky je 10-20 µm.

Příklady velikostí:
• buňky kůry mozečku  4–6 µm; 
• lidské erytrocyty 7,5 µm;
• megakaryocyty a osteoklasty 40–90 µm;
• motorické neurony předních rohů míšních 150 µm;
• lidské vajíčko 200 µm, obojživelníků 1,5 mm, ptáků v cm.

Velice dlouhé mohou být i výběžky buněk, např. u výběžků 
neuronů se jejich délka může být i několik metrů.



  

Tvar živočišných buněk

Živočišné buňky se vyznačují obrovskou tvarovou 
rozmanitostí. 

Tvarové typy a příklady:
kulovitý či eliptický - krevní buňky;
plochý, kubický, cylindrický - epitelové buňky;
hvězdicovitý a hruškovitý - nervové buňky;
soudečkovitý - žlázové buňky;
vřetenovitý - hladká svalovina.

Některé buňky jako např. některé pojivové buňky či krevní 
mohou svůj tvar měnit.



  

Jádro

Většina typů živočišných buněk obsahuje 1 centrálně uložené jádro. Jeho 
tvar často odpovídá celkovému tvaru buňky. Tvar může být kulovitý, 
někdy tyčkovitý, eliptický, prstencovitý či laločnatý (segmentovaný).
Excentricky mají jádro uložené např. buňky tukového vaziva nebo některé 
buňky pojiv. Druhotně bezjaderné jsou zralé savčí erytrocyty. 

Některé buněčné struktury však mohou také obsahovat větší počet jader a 
takovéto pak označujeme jako tzv. soubuní. Podle způsobu vzniku pak 
rozlišujeme dva typy soubuní:
   a) plazmodium  – vzniká vícenásobným mitotickým rozdělením jádra 
uvnitř jediné struktury (dvoujaderné jaterní buňky);      
   b) syncytium – vzniká rozrušením a vymizením cytoplazmatických 
membrán mezi více, původně jednojadernými strukturami, kdy tak 
dochází ke splynutí jejich protoplazmy (vlákna příčně pruhovaného 
svalu).



  

Buňka kulovitá bezjaderná (erytrocyt savce, člověk)

• velikost 7,5 μm;
• kulovitý tvar;
• druhotně bezjaderné;
• profil bikonkávní.



  

Buňka eliptická 
(erytrocyt obojživelníka, žába)

• velikost 20-70 μm;
• eliptický tvar;
• jádro eliptické;
• profil bikonvexní.

jádro



  

Buňka kulovitá se segmentovaným jádrem, granulocyt 
neutrofilní

• velikost 10-14 μm;
• tvar kulovitý;
• jádro složeno až z 5 

laloků.

jádro



  

Buňka kulovitá se segmentovaným jádrem, granulocyt 
neutrofilní

• velikost 10-14 μm;
• tvar kulovitý;
• jádro složeno až z 5 

laloků.



  

Buňka s prstencovitým až laločnatým jádrem, 
megakaryocyt (kostní dřeň)

• velikost 40-90 μm;
• tvar kulovitý;
• polyploidní buňka
prodělávající endomitózu;
• jádro prstencovité až 

mnohočetně laločnaté.

jádro
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Buňka plochá (vrstevnatý epitel jícnu)

• protáhlý plochý tvar.

jádro



  

Buňka plochá (vrstevnatý epitel jícnu)

protáhlý tvar



  

Buňka kubická (kanálky ledvina)

• buňka tvaru krychle;
• jádro kulovité, centrálně 

uložené.

jádro



  

Buňka kubická (kanálky ledvina)

• buňka tvaru krychle;
• jádro kulovité, uložené 

centrálně.



  

Buňka cylindrická 
(epitel sliznice tenkého střeva)

• buňka tvaru kvádru;
• jádro měchýřkovité, 

protáhlé.

jádro



  

Buňka cylindrická 
(epitel sliznice tenkého střeva)

• buňka tvaru kvádru;
• jádro měchýřkovité, 

protáhlé.



  

Buňka hruškovitá, Purkyňova buňka (mozeček)

• jádro uprostřed cytonu, 
nápadné 2 dendrity;

• velká nervová buňka 
hruškovitého tvaru.

jádro



  

Buňka hruškovitá, Purkyňova buňka (mozeček)

• jádro uprostřed cytonu, 
nápadné 2 dendrity;

• velká nervová buňka 
hruškovitého tvaru.



  

Buňka hruškovitá, Purkyňova buňka (mozeček)

• jádro centrálně, nápadné 2 
dendrity;

• velká nervová buňka 
hruškovitého tvaru.



  

Hvězdicovitá buňka, pigmentová buňka, melanocyt (kůže 
obojživelníka)

• protáhlé buňky s četnými 
výběžky;

• tvar rozmanitý;
• buňky vyplněny 

pigmentem.

pigment



  

Hvězdicovitá buňka, pigmentová buňka, melanocyt (kůže 
obojživelníka)
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výběžky;

• tvar rozmanitý;
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Buňka hvězdicovitá, multipolární neuron (páteřní mícha)

• velikost až 150 μm;
• vícevýběžkatá nervová 

buňka.



  

Buňka hvězdicovitá, multipolární neuron (páteřní mícha)

• velikost až 150 μm;
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Buňka hvězdicovitá, multipolární neuron (páteřní mícha)
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• vícevýběžkatá nervová 

buňka.



  

Jaterní buňky (hepatocyty) s 1 a 2 jádry typu 
(plazmódium)

• tvar polyedrický;
• velikost 15-30 μm;
• buňky většinou;
• jednojaderné, méně 

dvoujaderné (až 27%);
• hojně obsahují ribozomy a 

endoplazmatická retikula.

jádra



  

Jaterní buňky (hepatocyty) s 1 a 2 jádry (plazmodium)

• tvar polyedrický;
• velikost 15-30 μm;
• buňky většinou 

jednojaderné, méně 
dvoujaderné (až 27%);

• hojně obsahují ribozomy a 
endoplazmatická retikula.



  

Příčně pruhovaný sval, mnohojaderná struktura typu 
(syncytium)

• mnohojaderné vlákno o 
délce až 1-40 cm a 
průměru 10-100 μm;

• jádra čočkovitá, funkčně 
rovnocenná.

jádra
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(syncytium)
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