
  

Pojiva trofická – tělní tekutiny



  

Trofická pojiva se liší od jiných tkání tím, že 
nemají stálé morfologické uspořádání. S 
pojivy je spojuje původ buněčných elementů z 
mezenchymu, avšak rozdíl je ve způsobu 
vzniku mezibuněčné hmoty, která zde nevzniká 
přímou činností buněk v ní obsažených. 
Většinou je tvořena plazmou a krevními 
buňkami.

Trofická pojiva zajišťují mnoho funkcí, 
např.: 
- rozvod a odvod zplodin metabolismu
- výměnu plynů
- hormonální regulaci
- obranné imunitní reakce



  

Trofická pojiva bezobratlých

U většiny bezobratlých proudí tělní tekutiny v 
otevřených cévních systémech. Výjimkou jsou např. 
kroužkovci, kde je systém uzavřený. Vyskytují se u 
všech živočichů s výjimkou hub (Porifera). 

U mnoha skupin také jsou v krevní plazmě obsažena 
dýchací barviva, jako např.: 
• erytrokruorin (larvy pakomárů);
• chlorokruorin (mnohoštětinatí červi);
• hemoerytrin (pijavice, sumýšovci);
• echinochrom (ježovky);
• hemovanadin (sumky).



  

U bezobratlých máme následující trofická pojiva:
1. Hydrolymfa  – vyskytuje se u žahavců, ploštěnců a 
ostnokožců. Svým složením se blíží mořské vodě. Obsahuje 
minerální soli, malé množství jednoduchých bílkovin a 
případně volně plovoucí amébocyty.      
2. Perienterická tekutina - vyskytuje se u hlístů.
3. Coelomová tekutina - nachází se u kroužkovců.
4. Hemolymfa  (krvomíza) - nejznámější tělní tekutina 
bezobratlých. Proudí volně mezi orgány v tzv. lakunách, 
pouze částečně prochází primitivním srdcem, do kterého je 
nasávána drobnými otvůrky ostiemi, které leží po stranách 
jednotlivých komor. Pulzace je zajištěna činností křídlatých 
svalů. Zlepšení cirkulace u některých skupin členovců 
(hmyzu) napomáhají také tzv. pomocné pulzační orgány,
nacházející se na bázi končetin, tykadel a křídel. 



  

Hemolymfa je typická pro členovce a měkkýše. Má v 
plazmě volně plovoucí buňky podobné bílým krvinkám 
obratlovců. Jako příklad těchto buněk můžeme uvést:
a) haemocyty  - cirkulující či sedentární, plnící funkci 
makrofágů
b) nefrocyty - mnohojaderné, fungující jako mikrofágy
c) adipocyty - jsou to haemocyty s tukovými inkluzemi

U měkkýšů, z členovců u klepítkatců a korýšů je obsaženo 
v její plazmě dýchací barvivo – hemocyanin  (obsahuje 
měď vázanou na bílkovinu).  Tento je v oxidovaném stavu 
je modrý, v redukovaném bezbarvý.



  

Trofická pojiva obratlovců

U obratlovců nacházíme čtyři typy trofických pojiv.

• Mozkomíšní mok (liquor cerebrospinalis)

• vodnatá světlá tekutina s malým množstvím bílkovin a 
minerálních látek, avšak o velice stabilních koncentracích;

• z buněk  obsahuje pouze lymfocyty;
• vyplňuje mozkomíšní kanál;
• vzniká činností ependymových buněk, které ho také 

uvádějí řasinkami do pohybu. 



  

2) Tkáňový mok 

• složení je obdobné jako u krevní plazmy, neobsahuje však
      bílkoviny;
• vyplňuje mezibuněčné prostory a zajišťuje tak látkovou 

výměnu;
• vzniká ultrafiltrací krevní plazmy přes stěny kapilár;
• obratlovci mají  3x více tkáňového moku než krve.



  

3) Míza (lymfa)

• má bělavé mléčné zabarvení, vysoký obsah tuku, obsahuje 
málo O2, hodně CO2, jsou v ní také zplodiny metabolismu. 
z buněk obsahuje hlavně lymfocyty a monocyty; 
• vzniká proniknutím tkáňového moku do slepě zakončených 
lymfatických kapilár. Kapiláry se napojují na lymfatické cévy, 
ty procházejí mízními uzlinami a ústní do mízních kmenů 
vstupujících do cévního oběhu. V uzlinách jsou fagocytovány 
patogenní mikroby a vlastní nádorové buňky; 
• proudí v lymfatickém cévním systému. Její pohyb je 
zajišťován okolní svalovinou a chlopněmi v cévách. U 
některých živočichů napomáhají její cirkulaci ještě tzv. mízní 
srdce (úhoř, obojživelníci, plazi) nebo přímo pulzují 
lymfatické uzliny (husy, labutě, pštrosi).



  

4) Krev (haima) 
• nejznámější tělní tekutina živočichů;
• proudí u obratlovců v uzavřeném cévním systému, který 
vytvářejí tepny (artérie), žíly (vény) a tenkostěnné vlásečnice 
(kapiláry);
• krev je složená z krevní plazmy a krevních buněk.

Krevní plazma  je z 90% tvořená H2O, dále obsahuje 
rozpuštěné plyny, minerální látky, cukry, aminokyseliny, tuky, 
bílkoviny a zplodiny metabolismu. 

Buněčné složky krve  dělíme na červené krvinky
(erytrocyty), bílé krvinky  (leukocyty) a krevní destičky
(trombocyty).



  

1. ČERVENÉ KRVINKY - ERYTROCYTY
• ploché, elastické buňky, u většiny obratlovců oválného 
(eliptického) tvaru, pouze u většiny savců jsou okrouhlé; 
• jádro bývá uloženo centrálně a je oválného tvaru, avšak u 
savců díky vysoké funkční specializaci během vývoje 
erytrocytu jádro zaniká, takže zralé savčí erytrocyty jsou 
bezjaderné;
• jaderné erytrocyty (většina obratlovců) mají profil 
bikonvexní (dvojvypuklý);  bezjaderné savčí bikonkávní 
(dvojdutý); 
• velikost erytrocytů je různá  i u menších systematických 
jednotek. Obecně platí, že nejmenší erytrocyty mají savci (7-
10 µm), největší ocasatí obojživelníci (20-70 µm);
• počet je druhově specifický a stálý - obojživelníci mají 
v 1mm3  krve okolo 250 000 erytrocytů, savci, např. člověk 
má v 1 mm3 krve asi 5. 000 000 erytrocytů. 



  

ČERVENÉ KRVINKY - ERYTROCYTY

• vznikají v myeloidních centrech (v červené kostní dřeni); 
•délka života různá - u žab okolo 1000 dní, u člověka okolo 
100 dní, u ptáků  20 - 40 dní;
•funkčně erytrocyty zajišťují výměnu plynů. Zralé buňky 
neobsahují organely, stárnutím ztrácejí elasticitu. V 
cytoplazmě mají rozptýleno dýchací barvivo hemoglobin, 
který dodává erytrocytům zelenožlutou barvu, ve větší 
vrstvě červenou. 



  

Za optimálních podmínek zajišťuje hemoglobin přenos plynů 
mezi vzduchem v plících a buňkami tkání. Vazbou O2 na 
hemoglobin tak vzniká oxyhemoglobin (HbO2), vazbou s CO2 
karbaminohemoglobin (HbCO2).
Na hemoglobin jsou schopny se však vázat i jiné plyny, jak je 
tomu při různých otravách. Např. při otravě výfukovými 
plyny, uhelným plynem či svítiplynem se na hemoglobin váže 
CO a vzniká karboxyhemoglobin (HbCO) s vazbou nejméně 
200x pevnější než je vazba hemoglobinu s kyslíkem.Při 
otravách sirovodíkem (H2S) vzniká sulfhemoglobin a při 
působení oxidačních činidel se oxiduje dvojmocné železo na 
trojmocné, vzniká methemoglobin (Fe2+na Fe3+), který není 
schopný vázat a uvolňovat kyslík.



  

Erytrocyty ryby

• tvar slabě eliptický
• jádro také eliptického 

tvaru
• profil bikonvexní



  

Erytrocyty ocasatého obojživelníka (čolek)

• eliptický tvar
• jádro také eliptického 

tvaru
• profil bikonvexní
• největší červené krvinky



  

Erytrocyty bezocasého obojživelníka (skokan)

• eliptický tvar
• jádro také eliptického 

tvaru
• profil bikonvexní



  

Erytrocyty savce (velbloud)

• eliptický tvar



  

Erytrocyty savce (kůň)

• kulovitý tvar
• druhotně bezjaderný
• profil bikonkávní



  

Erytrocyty savce (člověk)

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



  

2. LEUKOCYTY (BÍLÉ KRVINKY)

• kulovité, bezbarvé buňky, obsahující vždy jádro 
• podílejí se na obranných reakcích organismu 
(fagocytóza, tvorba protilátek). 
• počet je nižší než u erytrocytů, např. u člověka v 1 
mm3  je jich asi  5.-8. 000 (na jeden leukocyt připadá 
asi 700 erytrocytů). Při různých fyziologických a 
patologických stavech však jejich množství může 
kolísat.

Podle vzniku a morfologie se dělí na dvě skupiny, na 
granulocyty a agranulocyty.



  

•A) Granulocyty

• vznikají společně s erytrocyty v krvetvorných centrech 
(v kostní dřeni), doba života je podstatně kratší (minuty, 
hodiny až dny). Jsou schopny amébovitého pohybu. 
V průměru jsou větší než savčí (lidské) erytrocyty (10–14 
µm).

• v cytoplazmě mají přítomna specifická granul. Právě 
podle barvitelnosti granul se dále člení na granulocyty
neutrofilní, bazofilní, eosiofilní.



  

a) Granulocyty neutrofilní
• obsahují jemná specifická granula s lysozymem a větší (0,5 um) 
azurofilní granula představující lysozómy s hydrolytickými enzymy. 
Granula jsou špatně barvitelná kyselými i zásaditými barvivy. 
• velikost buněk je 10 – 14 µm; 
• jádro silně laločnaté (segmentované), sestávající až z 5 laloků. 
Mladé buňky mají jádro tyčkovité, nejvíce je se 3 segmenty (41 %). 
Vzájemný poměr mladých a vyzrálých buněk  je proto důležitou 
diagnostickou pomůckou při identifikaci různých typů onemocnění, 
např. zvýšení počtu mladých buněk nastává při infekcích (normální 
podíl 2 - 5%). 
• v krevním roztěru člověka tvoří neutrofilní granulocyty 60 – 70% 
leukocytů; 
• v periferní krvi jsou krátce 6–7 hodin, pak pronikají do vaziva, kde 
žijí 1–4 dny.Jsou schopny aktivního améboidního pohybu, mají 
schopnost diapedézy (prostupovat přes stěny cév do vaziva) a patří k 
tzv. mikrofágy (pohlcování malých částeček např. bakterií).



  

Granulocyt neutrofilní (schéma)

jádro



  

Granulocyt neutrofilní

• kulovitá buňka
• jádro segmentované, 

složené z několika laloků, 
u mladých forem 
tyčkovité



  

b) Granulocyty eosinofilní

• z granulocytů největší (velikost 11 – 18 µm); 
• jádro složené ze dvou laloků spojených tenkým provazcem 
(brýlovitý tvar). Laloky bývají oválné až kruhovité. 
• velká (až 1 µm) specifická granula jsou barvitelná 
kyselými barvivy (např. eozinem). Obsahují proteolytické 
enzymy (krystaloid a hydrolázy). Jejich počet v buňce je asi 
200.
• mají malou schopnost pohybu, nízká je i schopnost 
fagocytózy; 
• jejich početnost (3% leukocytů u člověka) během dne 
mírně kolísá, ale výrazně se zvyšuje (vzniká eozinofilie) při 
alergických reakcích (inaktivují histamin), parazitárních 
nákazách a infekcích (např. spále).



  

Granulocyt eozinofilní (schéma)

jádro



  

Granulocyt eozinofilní

• největší granulocyt
• kulovitý tvar
• jádro složeno ze dvou 

laloků spojených tenkou 
spojkou



  

c) Granulocyty bazofilní

• obsahují v cytoplazmě velká (0,5 µm), zásaditými 
barvivy barvitelná granula. Specifická granula obsahují 
heparin (antikoagulační funkce), histamin a hydrolytické 
enzymy. Po styku s alergenem se histamin z granul 
uvolňuje a spouští alergickou reakci. 
• jádro bývá protáhlé, esovitě zakřivené, někdy okrouhlé, 
nebývá segmentované;
• z granulocytů jsou nejmenší (velikost 9 – 11 µm);
• u člověka z leukocytů nejméně početné (asi 1% 
leukocytů); 



  

Granulocyt bazofilní

• nejmenší granulocyt
• kulovitý tvar
• jádro nesegmentované, 

esovitě zakřivené
• granula velká a nápadná



  

B) Agranulocyty

• neobsahují v cytoplazmě specifická granula. Obsahují 
pouze drobný lysozómy ve formě azorofilních granul, 
jejichž pozorovatelnost je na hranici světelného 
mikroskopu;

Patří sem 2 základní druhy, monocyty a lymfocyty.



  

a) Monocyty

• největšími krvinky o velikosti 15 - 20 µm; 
• přítomné pouze v krvi savců; 
•jádro ledvinovité, někdy podkovovité či okrouhlé;
• bazofilní cytoplazma má modrošedé zbarvení a 
obsahuje jemná azurofilní granula (lysozómy); 
• na povrchu buněk bývají vyvinuty četné mikroklky; 
• mají vysokou schopnost améboidní pohybu i 
fagocytózy. Protože jsou schopny pohlcovat velké částice 
včetně celých buněk, řadí se funkčně mezi tzv. 
makrofágy. 
• v krvi zůstávají 12 – 100 hodin, potom pronikají do 
vaziva a mění se v histiocyty;
• u člověk na ně připadá asi 5% leukocytů. Zmnožují se 
při některých onemocněních, např. tyfu a leukémiích.



  

Monocyt (schéma)

jádro



  

Monocyt

• kulovitá či eliptická buňka 
s kulovitým či 
ledvinovitým jádrem

• pouze u savců
• makrofág
• největší bílá krvinka



  

b) Lymfocyty

• malé okrouhlé buňky s velkým kulovitým jádrem a 
úzkým lemem cytoplazmy okolo jádra; 
• bazofilní cytoplazma obsahuje lysozómy ve formě tzv. 
azurofilních granul;
• vznikají v lymfoidních (slezina, brzlík, lymfatické 
uzliny); 
• v periferní krvi jsou přítomné malé lymfocyty (6 – 8 µ
m), střední a velké (10 – 16 µm) zůstávají v lymfatických 
centrech; 
• u člověka tvoří asi 25 % leukocytů, u hlodavců však až 
80%. 



  

Dle funkce a charakteru receptorů na buněčné membráně 
(nikoliv morfologicky) se dělí na B a T – lymfocyty.
B - lymfocyty zajišťující specifickou látkovou imunitní 
odpověď, kdy reagují na nebuněčné cizorodé látky tzv. 
antigeny (bílkoviny, cukry, tuky), těmito látkami se 
aktivují a začnou produkovat protilátky. Protilátky se 
naváží na antigen a čímž ho zneškodní. Vzniklý komplex 
je nakonec zlikvidován fagocytujícími buňkami.
T – lymfocyty zajišťují specifickou buněčnou imunitní 
odpověď, při které rozpoznávají v organismech cizorodé 
buněčné struktury (plísně, bakterie, ale i transplantáty), 
tyto kontaktují a cytotoxicky zničí.

Oba výše uvedené specifické imunitní odpovědi jsou 
výlučnou záležitostí obratlovců související s rozvojem 
lymfatického systému. U nejvyspělejších forem 
bezobratlých se můžeme setkat pouze s určitými náznaky 
specifické imunity.



  

Lymfocyt (schéma)

jádro



  

Lymfocyty

• kulovitá buňka s velkým 
jádrem a úzkým lemem 
cytoplazmy při okraji



  

TROMBOCYTY  (KREVNÍ DESTIČKY)
• ploché bezjaderné diskovité fragmenty cytoplazmy o velikosti 
3 µm;
• výlučně se vyskytují pouze u savců; 
•v krvi přežívají asi 10 dnů; 
• obsahují lysozómy a azurofilní granula s fibrinogenem;
• vznikají odštěpováním částí cytoplazmy obrovitých 
megakaryocytů v kostní dřeně, tedy v myeloidních centrech; 
• počet u člověka je 150 000 – 300 000 v v 1 mm3;
• tvoří významným článkem v procesu koagulace krve. Shromažďují 
se v ráně a společně s poškozenými tkáňovými buňkami uvolňují 
faktory, které vedou k přeměně bílkoviny krevní plazmy 
protrombinu na aktivní trombin. Ten přemění rozpuštěný fibrinogen 
na vláknitý fibrin. Ve vláknech fibrinu se pak zachycují buněčné 
složky krve a vzniká tzv. krevní koláč, který mechanicky ránu ucpe. 

• u ostatních tříd obratlovců plní stejnou funkci buňky koagulocyty.



  

Megakaryocyt (kostní dřeň)

• velikost 40-90 μm;
• tvar kulovitý;
• polyploidní buňka 

prodělávající endomitózu;
• jádro prstencovité až 

mnohočetně laločnaté.



  

KRVETVORBA = HEMOPOÉZA

U bezobratlých vznikají krevní buňky z mezenchymu a později se 
mitoticky množí. 

U obratlovců vznikají první krvinky v ranných stádiích z 
mezodermu žloutkového vaku a společně se základy cév z tzv. 
krevních ostrůvků mezoblastu. Později jsou dočasnými místy 
krvetvorby játra a slezina. U některých živočichů mohou také krevní 
buňky vznikat v některých dalších orgánech, např. ve stěně střeva či 
v ledvinách. Později se krvetvorba soustřeďuje do kostní dřeně. 
Vznikají v ní erytrocyty, granulocyty, monocyty a krevní destičky. 
Vznikají zde v ranném stádiu i buňky, vcestovávající do 
lymfoidních orgánů (uzliny, slezina, brzlík), kde se z nich vyvíjejí v 
lymfocyty. 



  

Podle monofyletické pluripotentní teorie  vznikají všechny krevní 
elementy ze společné kmenové pluripotentní buňky = 
hemocytoblastu o velikosti 7–15 µm, s bazofilní cytoplazmou. Část 
hemocytoblastů - lymfoidní buňky - se přesouvá do lymfoidních 
center (vznikají lymfocyty), druhá část (myeloidní buňky) zůstává v 
kostní dřeni.  

Tvorbu erytrocytů označujeme jako erytropoéza. Ta je u obratlovců 
řízen hormonem erytropoetinem z ledvin.


