
  

P O J I V A   V Ý P L Ň O V Á   A   
O P O R N Á

- charakter mezibuněčné hmoty je měkký, tuhý a 
tvrdý. 

Podle morfologie a způsobu vzniku je rozdělujeme 
na:

• pojiva primitivní (tzv. nepravá); 
• pojiva pravá.



  

POJIVA NEPRAVÁ – primitivní pojiva

• jsou rozšířené zejména u bezobratlých, u obratlovců se 
vyskytují málo.

Oproti pravým pojivům se mohou lišit: 
• vznikem (nemusejí vznikat z mezenchymu);
• stavbou (mohou obsahovat málomezibuněčné hmoty).



  

Druhy primitivních pojivových tkání

1. Mezoglea  – primitivní pojivo vyskytující se 
u hub a láčkovců. Základem při jeho vzniku 
jsou rosolovité vrstvy vznikají sekreční činností 
buněk entoblastu a ektoblastu. Teprve druhotně 
pak do těchto vrstev ležících mezi oběma 
zárodečnými listy vcestovávají buňky 
hvězdicovitého tvaru, uvolněné z těchto dvou 
zárodečných listů.

2. Parenchym  – primitivní pojivo ploštěnců a 
kroužkovců. Je tvořeno velkými oválnými 
buňkami, které vyplňují prostor mezi pokožkou 
a střevem. Mezi nimi je základní polotekutá 
hmota.



  

Parenchym (ploštěnka – příčný řez tělem)



  

3. Vezikulární (= buněčné) pojivo  – zvláštní typ 
primitivního pojiva, které nemá vyvinutou 
mezibuněčnou hmotu. Je tvořeno velkými oválnými 
buňkami, které obsahují vakuoly. Vakuoly svým 
značným turgorem dodávají pojivu značnou 
pevnost. Díky tomu má pojivo výrazně opornou 
funkci. 

U bezobratlí se nachází v chapadlech žahavců, u 
ploštěněk, žaludovců; u strunatců pak vytváří 
strunu hřbetní (chordu dorsalis).



  

Pojivo buněčné = vezikulární (struna hřbetní pulce)

struna hřbetní



  

Pojivo buněčné = vezikulární (struna hřbetní pulce)

buňka buněčného 
pojiva



  

POJIVA PRAVÁ

Jejich společným znakem je vznik z mezenchymu. 
Pravá pojiva jsou tvořena buňkami a mezibuněčnou 
hmotou. 
Jednotlivé skupiny a druhy se vzájemně liší složením 
a množstvím amorfní a vláknité složky v 
mezibuněčné hmotě a převažujícími buněčnými 
druhy.



  

Dle charakteru mezibuněčné hmoty pravá 
pojiva dělíme na:

I. vaziva – mezibuněčná hmota má charakter 
měkký až rosolovitý;

II. chrupavky – mezibuněčná hmota má 
charakter tuhý;

III. kosti – mezibuněčná hmota má charakter 
tvrdý.



  

I. V a z i v a

- nejheterogennější skupina pojiv.

Při klasifikaci bereme v úvahu převládající buněčný typ 
a podíl složky amorfní ku vláknité v mezibuněčné 
hmotě.

Vazivové buňky jsou buď usedlé (fixní)  nebo bloudivé 
(volné).



  

Vazivové buňky usedlé = fixní
Fixní buňky mají ve tkáni stálou a neměnnou polohu.

Druhy fixních buněk vaziva:
• Fibrocyty – menší buňky vřetenovitého tvaru
s malým množstvím výběžků. Synteticky málo
aktivní, nacházejí se v dříve vytvořené tkáni. Při
stimulaci se mohou zpět přeměnit ve fibroblast.
• Fibroblasty (mladší stádia fibrocytů) –  jsou
protáhlého nebo hvězdicovitého tvaru s množstvím
cytoplazmatických výběžků. Jsou větší než fibrocyty
a synteticky velmi aktivní. Ve vazivu jsou nejhojnější
po poranění a v průběhu hojení.



  

• Retikulocyty  (retikulární buňky) – podobné fibroblastů, 
typické jsou pro retikulární vazivo, kde produkují retikulární 
vlákna. Jsou hvězdicovitého tvaru s dlouhými výběžky, 
kterými se navzájem dotýkají.
• Pigmentované buňky  – obsahují v cytoplazmě množství 
pigmentových granulí. Jsou většinou ploché a mají četné 
výběžky.
• Tukové buňky (adipocyty) - velké oválné buňky, které mají 
v cytoplazmě množství tukových krůpějí (multivakuolární - 
mladší formy) nebo po jejich slití velkou tukovou kapku = 
univakuolární (starší formy, hlavně u obratlovců). Ta leží 
centrálně, vyplňuje téměř celou buňku  a jádro s cytoplazmou 
zatlačuje k cytoplazmatické membráně. U multivakuolární leží 
jádro centrálně.
• Nediferenciované mezenchymální buňky  – slouží jako 
rezervní zásobní zdroj, ze kterého se mohou diferencovat 
všechny jiné buněčné typy.



  

Vazivové buňky bloudivé = volné
Bloudivé buňky mají nestálé místo ve vazivu a dokonce z něj mohou 

vycestovat nebo do něj vcestovat. 

Druhy bloudivých buněk vaziva:
• Histiocyty – 10-30 µm velké (menší než fibrocyty), okrouhlé nebo 

s dlouhými výběžky, s centrálně ležícím jádrem. Jsou schopné 
fagocytózy velkých částic nebo celých buněk (patří k tzv. 
makrofágům), které degradují ve formě lysozómů. Představují 
významný článek v počátku a realizaci imunitních reakcí. Jsou 
schopny také produkce substancí a enzymů, důležitých při 
zánětech. 

• Heparinocyty neboli tzv.  žírné buňky  - to větší ploché buňky 
oválného či kulovitého tvaru o velikosti 20-30 µm. Vyskytují se 
jednotlivě, někdy bývají koncentrovány podél cév či ve stěně 
trávící trubice. Obsahují v cytoplazmě granula heparinu a 
histaminu. Heparin brání srážení krve, histamin má význam při 
imunitních alergických reakcích.



  

• Plazmatické buňky  – vejčitého tvaru o velikosti 10-
20 µm s excentricky uloženým jádrem. Představují  
terminální stádia B -lymfocytů, jsou producenty 
kolujících protilátek imunoglobulinů. Vyskytují se 
převážně jednotlivě, koncentrovány bývají v místech 
chronických zánětů.
• Krevní buňky – patří se vcestovavší bílé krvinky 
(leukocyty), a to granulocyty, monocyty a lymfocyty. 
Monocyty po vniknutí do vaziva se mění na histiocyty.



  

Klasifikace vaziv

Vaziva se dělí na základě vzájemného množství amorfní a 
vláknité složky mezibuněčné hmoty. 

Dělí je se na vaziva řídká a hustá.



  

I.A. Vaziva řídká

V mezibuněčné hmotě je převládající amorfní složka, 
vláknitá je méně zastoupená.

5. Mezenchym

• embryonálně nejpůvodnější vazivo;
• tvořené hvězdicovitými mezenchymálními buňkami, 

malým množstvím mezibuněčné hmoty a retikulárními 
vlákny.



  

Mezenchym (schéma)



  

2. Rosolovité vazivo

• má výrazně vyvinutou amorfní složkou mezibuněčné 
hmoty rosolovitého charakteru s retikulárními vlákny; 
• z buňky jsou zastoupeny fibroblasty a fibrocyty; 
• u zárodků obojživelníků je např. v ocasní ploutvi, u 
savců v pupečním provazci a v pulpě zubu jako tzv. zubní 
dřen.



  

Rosolovité vazivo (schéma)



  

Rosolovité vazivo (zubní dřeň)



  

3. Retikulární vazivo 
• má podobu prostorové sítě;
• tvořeno hvězdicovitými retikulocyty doprovázenými 
retikulárními vlákny;
• vytváří základ např. krvetvorných orgánů (kostní 
dřeň), lymfoidních orgánů (slezina), jaterní tkáně 
obratlovců, u bezobratlých, např. u škeble tvoří základ 
pláště.



  

Vazivo retikulární (schéma)

retikulocyt s 
jádrem



  

Vazivo retikulární = síťovité

retikulocyty



  

Vazivo retikulární = síťovité (kostní dřeň)

základ tvoří 
retikulocyty 
společně s 
retikulárními 
vlákny

mateřské buňky 
krevních tělísek 
hemocytoblasty



  

4. Řídké vláknité vazivo
 
• nejčastějším a nejrozšířenějším typem vaziva; 
• obsahuje hlavně fibrocyty a histiocyty, z vláken jsou 
přítomna vlákna kolagenní a elastická;
• vyskytuje se jak u obratlovců tak také u mnohých 
bezobratlých. V organismech vytváří výplně a obaly 
(pochvy) svalových a nervové tkáně, základ všech 
orgánů, je jako podkožním vazivo v kůži;
• funkčně je mnohostranné, podílí se na výměně látek 
v orgánech společně s tělními tekutinami, reguluje 
obsah vody v organismech, může být zásobárnou látek, 
plní funkci opornou a výplňovou.



  

Vazivo řídké vláknité

jemná vlákna 
elestická

silné svazky 
kolagenních 
vláken



  

5. Tukové vazivo 
• při převládnutí tukových buněk v řídkém kolagenním vazivu; 
• zásobárnou rezerv tuku, mechanickou ochranou v místech 
vystavených tlaku (chodidla nohou), tepelnou izolací v 
podkožním pojivu; 
• vyskytuje se ve formě bílé a hnědé tukové tkáně:
- bílá tuková tkáň obsahuje univakuolární adipocyty (vyplněny 
tukovou kapkou) v lalůčcích, ale také fibrocyty či buňky žírné. 
Mezibuněčné hmoty je málo;
- hnědá tuková tkáň je tvořena multivakuolárními adipocyty 
(vyplněny tukovými krůpějemi). Je bohatě vaskularizovaná a 
inervovaná (jako endokrinní žlázy). Vyskytuje se u novorozenců 
v okolí lopatek a ledvin, kde zajišťuje rychlé dodání tepla po 
porodu. Vyskytuje se u dětí do 10 let. Dále je typická pro 
hybernující živočichy.



  

Vazivo tukové (ledvina)

tuková buňka



  

I.B. Vaziva tuhá nebo-li hustá

Je pro tato příznačný mohutný rozvoj vláknité 
složky mezibuněčné hmoty, která tak převažuje 
nad složkou nevláknitou i buňkami (většinou jen 
fibroblasty či fibrocyty).

Dělí se na vaziva hustá neuspořádaná a 
uspořádaná.



  

• Vazivo tuhé neuspořádaná 

• má plsťovitě propletené svazky kolagenních
vláken s malým množstvím elastických a
retikulárních. Snopce vláken bývají uspořádány do
vrstev;
• tvoří bělimu oka, hlubší vrstvy škáry, tuhé
obaly orgánů, ochrustavice a okostice.



  

Vazivo tuhé neuspořádané (ochrustavice)



  

2. Vazivo tuhé uspořádaná 

• vláknitá složka je uspořádána v paralelně 
probíhající svazky; 
• vytváří šlachy a vazy.

Šlachy - jsou tvořeny paralelně probíhajícími 
svazky kolagenních vláken, mezi kterými leží 
v řadách fibrocyty (tzv. křídlaté buňky).

Vazy - mají obdobnou morfologickou stavbu 
jako šlachy, avšak svazky jsou tvořeny 
elastickými vlákny.



  

Vazivo husté uspořádané – šlacha 
(podélný řez - schéma)

svazky 
kolagenních 
vláken

křídlatá buňka



  

Vazivo husté uspořádané – šlacha 
(podélný řez)

svazky 
kolagenních 
vláken

křídlatá buňka



  

Vazivo husté uspořádané – šlacha 
(příčný řez)

svazky 
kolagenních 
vláken

křídlatá buňka



  

II. C H R U P A V K Y

Chrupavky jsou bezcévným  pojivem s mohutně 
vyvinutou interfibrilární složkou  mezibuněčné 
hmoty, která svým tuhým charakterem dodává 
chrupavce pevnost v tlaku. 
Jsou typickým oporným pojivem zejména u obratlovců, 
ale i některých bezobratlých, např. u měkkýšů vytváří 
radulu. 

Podle stavby rozlišujeme chrupavky primitivní 
(precartilago) a chrupavky pravé (cartilago).



  

II.A. Chrupavky primitivní nebo- li nepravé 
(p r e c a r t i l a g o)

Primitivní chrupavčité tkáně s malým rozvojem a 
zastoupením mezibuněčné hmoty.

• Chondritoidní tkáň

• obsahuje hrubá kolagenní vlákna a málo základní 
mezibuněčné hmoty; 

• základem jsou oválné chondritoidní buňky s vysokým 
turgorem; 

• tvoří části kostry kruhoústých a ryb, dále je v 
kloubních meniscích a pouzdrech některých šlach.



  

2. Parenchymová chrupavka

• obdobná stavba jakou má chondritoidní tkáň, ale 
cytoplazma buněk je vyplněna velkou tukovou 
kapkou; 

• např. v ušním boltci některých hlodavců.



  

II.B. Chrupavky pravé (c a r t i l a g o)

Pro pravé chrupavky je typický vývoj, kdy se 
mezenchymální buňky mění chondroblast a ty nakonec v 
chondrocyty.  Velikost chondrocytu je 10-30 um, na 
povrchu má četné mikroklky. 

Na povrchu chrupavek je vazivové pouzdro tzv. 
ochrustavice  (perichondrium),  ve kterém končí cévy a 
nervy, takže další výživa se děje difúzí z perichondria. Ve 
stáří se v chrupavkách ukládají vápenaté soli. 

Chrupavky rostou 2 způsoby: 
• mitotickým dělením již existujících chondrocytů 
(intersticiální proliferace);
• novým vznikem chondrocytů z perichondria (apozice).



  

Ultrasruktura chrupavky
Základní stavební jednotkou chrupavky je chondron. 
Základem chondronu je chondrocyt obklopený pouzdry 
(teritorii). Mezi jednotlivými chondrony je 
interteritoriální mezibuněčná hmota.

Během svého vývoje se chondrocyty zakulacují a 
produkují mezibuněčnou hmotu ve formě pouzder či 
lakun (teritorií). Vnitřní pouzdro (bazofilní) je z amorfní 
složky mezibuněčné hmoty, vnější pouzdro (oxyfilní) je z 
vláknité složky. Uvnitř těchto pouzder se chondroblast 
mění v chondrocyt.

Pravé chrupavky  se dělí na základě stavby a zastoupení 
jednotlivých typů vláken na hyalinní, elastickou a 
vazivovou.



  

chondrocyt s 
jádrem

Stavba chrupavky, části chondronu modře (schéma)

bazofilní pouzdro

oxyfilní pouzdro

interteritoriální hmota



  

1. Chrupavka hyalinní

• nejrozšířenějším typem chrupavek;
• průsvitná, namodralá;
• součástí mezibuněčné hmoty je velké množství 
kolagenních vláken, která jsou tzv. maskovaná;
• chondrocyty neleží uvnitř chondronů jednotlivě, 
dělí se a vznikají tak izogenní skupiny buněk; 
• nachází se u bezobratlých, např. u měkkýšů, 
mnohoštetinatých červů; u obratlovců vytváří 
embryonální kostru, v dospělosti je v hrtanu, 
průdušnici, kloubních ploškách, v nosních 
chrupavkách.



  

Hyalinní chrupavka (schéma)

izogenní skupina 
chondrocytů



  

Chrupavka hyalinní

izogenní skupina 
chondrocytů

meziteritoriální 
hmota s jemnými 
kolagenními vlákny



  

Chrupavka hyalinní

izogenní 
skupina 
chondrocytů



  

2. Chrupavka elastická 

•obsahuje vlákna elastická, které ji dodávají 
pružnost; 
•chondrocyty v pouzdrech jednotlivě, netvoří 
izogenní skupiny buněk;
•je méně průsvitné, nažloutlé barvy;
•vyskytuje se např. v ušním boltci, Eustachově 
trubici a malých průdušinkách plic.



  

Elastická chrupavka (schéma)

chondrocyt

jemná elastická 
vlákna 



  

Chrupavka elastická

chondrocyt

meziteritoriální 
hmota s jemnými 
elastickými vlákny



  

3. Chrupavka vazivová neboli vláknitá

• převažuje vláknitá složka, tvořená silnými 
svazky kolagenních vláken, mezi kterými leží v 
řadách ve společných pouzdrech chondrocyty;
• funkčně spojuje vlastnosti chrupavek a vaziv, 
pevnost v tlaku a tahu;
• bělavé barvy;
• tvoří meziobratlové ploténky páteře a některá 
kloubní spojení (např. čelist).



  

Elastická chrupavka (schéma)

chondrocyt ve 
společných pozdrech

silné svazky 
kolagenních vláken 



  

Chrupavka vazivová = vláknitá

chondrocyty v řadách 
ve společných 
pouzdrech

silné svazky 
kolagenních vláken



  

III. K O S T

Kost je oporná pojivová tkáň vyskytující se u obratlovců. 
Vytváří kostru, která je jednak oporou a ochranou tělních 
orgánů, jednak je také součástí pohybového aparátu.

Mimo vnitřního skeletu se podílí kostní tkáň na vytváření 
šupin ryb, kožních desek krokodýlů a želv, může vyztužovat 
některé měkké orgány (penis savců, jazyk ptáků).

Charakteristickým rysem je mohutný rozvoj pevné až tvrdé 
mezibuněčné hmoty.

Oproti jiným tkáním zde dochází navíc k mineralizaci.



  

Složení kostní tkáně

Kostní tkáň je z 20% tvořena vodou, z 25% organickými 
látkami (hlavně kolagenem, glykozaminoglykany), z 
55% anorganickými látkami. Minerální látky, jako 
Ca3(PO4)2, CaCO3, Mg3PO4, NaCl, se ukládají na 
povrchu vláken kostního kolagenu v podobě jemných 
šupinek, přítomnost vláken je tedy nezbytná pro 
mineralizaci kostí.



  

V kostní tkáni najdeme tři typy buněk:

• Osteoblasty  – jsou kubické až nízce cylindrické, 
nacházejí se na povrchu rostoucích kostí a 
synteticky jsou nejaktivnější.

• Osteocyty – méně synteticky aktivní, leží ve 
zvápenatělých komůrkách, mají hvězdicovitý tvar a 
dotýkají se svými výběžky.

• Osteoklasty  – velké, mnohojaderné pohyblivé 
buňky s výběžky, ležící na povrchu kostní tkáně. 
Účastní se odbourávání kostní tkáně při poraněních 
nebo při přeměně chrupavky na kost.



  

Stavba
Kosti jsou kryté vazivovou blánou okosticí - periostem. 
Dutiny v kostech vystlány tzv. endosteumem. Z obou 
vazivových částí vcházejí do kostí cévy a nervy šikmými tzv. 
Volkmanovými kanálky, které se napojují na podélné 
Haversovy kanálky. 
Kolem Haversových kanálků jsou koncentricky uspořádány 
osteocyty, oddělené, rovněž koncentricky uspořádanými 
kolagenními lamelami. 
Základní stavební jednotkou kostní tkáně je  osteon.  Ten je 
tvořen Haversovým kanálkem, obklopeným 3-18-ti 
koncentricky uspořádanými kolagenními lamelami, mezi 
kterými leží v amorfní základní hmotě osteocyty.
Kostní tkáň dělíme na dva typy: hrubě vláknitou  a jemně 
vláknitou (lamelární).



  

Stavba osteonu, jeho části modře (schéma)

Haversův kanálek

osteocyt v komůrce

kolagenní lamela

osteon



  

III.A. Kost plsťovitá (hrubě vláknitá) 

• neobsahuje Haversovy systémy ani osteony;

• svazky kolagenních vláken jsou zde plsťovitě

      propleteny a mezi nimi leží osteocyty

     v komůrkách;

• vyskytuje se při vzniku a hojení

kostí, často je tkání dočasnou, která je později

nahrazena lamelární kostí. Běžná je u nižších

obratlovců; u vyšších obratlovců je v úponech 

šlach a vazů, v zubním cementu.



  

III.B. Kost lamelární (jemně vláknitá) 

– obsahuje Haversovy systémy a vytvořeny 
jsou také kolagenní lamely. 

Rozlišuje se na 
• kost lamelární kompaktní 
• houbovitou (=spongiozní).



  

•  Kost lamelární kompaktní

– systém osteonů doplňují vmezeřené lamely. 

Vytváří diafýzy (těla) dlouhých kostí a povrch 
plochých kostí.



  

Kost lamelární kompaktní (schéma)

osteony

vsunutá 
lamela

Haversův 
kanálek



  

Kost lamelární kompaktní
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kanálek



  

2. Kost lamelární houbovitá neboli spongiózní 

– je tvořena prostornějšími  trámci  (obsahujících 
Haversovy systémy s osteony) vzájemně spojenými 
tenkými ostny (bez osteonů). V prostoru mezi trámci a 
ostny je uložena kostní dřeň. 

Tento typ kosti je v hlavicích (epifýzách) dlouhých 
kostí, dále vytváří středy plochých kostí a krátké kosti.



  

Kost lamelární houbovitá (schéma)

trámec 

s osteony

osten

kostní dřeň



  

Kost lamelární houbovitá

trámec 

s osteony

osten



  

Kost lamelární houbovitá

• prostorový systém 
trámců (s osteony) 
a ostnů, mezi nimi 
kostní dřeň



  

VZNIK KOSTÍ, OSIFIKACE

Osifikace má dvě podoby:

• Přímá (desmogenní) osifikace 
– při ní vznikají primární kosti, a to přímou přeměnou 

mezenchymální buněk v osteoblasty.

2. Enchondrální (chondrogenní) osifikace 
– vznikají při ní kosti náhradní. Jde o postupnou přeměnu 

hyalinní chrupavky na kost. Přeměna je složitý 
proces, kdy dochází nejprve k přeměně ochrustavice v 
okostici a pak pozvolna pokračuje z částí 
povrchových do nitra. Osifikace probíhá za účasti 
osteoklastů.



  

Průběh enchondrální osifikace

osteoklasty

chondrocyty



  

ZUBNÍ  TKÁŇ - ZUBY

Zuby se nacházejí v ústní dutině většiny obratlovců. 
Nejsou vyvinuty u želv a ptáků, kde jsou funkčně 
nahrazeny rohovitým povlakem čelistí. U kaprovitých 
ryb jejich funkci přebírají tzv.  zuby požerákové, což 
jsou kostěné výrůstky žaberních oblouků.

Fylogeneticky zuby vznikly přeměnou plakoidních 
šupin a původně nasedaly na většinu kostí ústní 
dutiny. Postupně se však zachovaly pouze na kostech 
čelistních.



  

Typy chrupu: 
chrup homodontní 
• u většiny obratlovců (s výjimkou savců); 
• tvořen tvarově nerozlišenými zuby.

chrup heterodontní, 
u většiny savců 
tvořen tvarově rozlišenými zuby na: řezáky (incisivy), špičáky 
(caniny), třenové zuby (praemoles) a stoličky (molares). 



  

Typy zubů:
zuby thecodontní 
• zuby vyrůstají ze zubních alveol
• u krokodýlů a savců 

zuby akrodontní.
• zuby nasedají přímo na kost
•  ostatních obratlovců 

Fylogeneticky nejpůvodnější chrup placentálních savců 
obsahoval 44 zubů v počtech 3.1.4.3. Způsob výživy výrazně 
ovlivnil nejen počet zubů ale i jejich tvar. U živočichů obecně 
platí, že ploché zuby  mají býložravci, ostré zuby  masožravci a 
jehličkovité (hmyzožravci).



  

Stavba zubu

Základem celého zubu je zubovina - dentin  (substantia 
eburnea). Dentin neobsahuje buňky a mimo kolagen je ze 70% 
tvořen anorganické látky. 
Uprostřed dentinu je dutina – zubní pulpa (cavum pulpae), 
která je vyplněná zubní dření, obsahující rosolovité vazivo a 
tukové buňky, zubními kanálky sem přicházejí cévy a nervy. 
Zubní dřeň tak zprostředkovává inervaci a výživu zubu.



  

Stavba zubu

Zub se skládá ze tři částí. 

• Kořen zubu (radix dentis), který je kryt cementem (substantia 
ossea), na jehož povrch se upíná ozubice (periodontium), která 
upevňuje zub v zubním alveolu prostřednictvím periodontálních 
vazů.. 

• Korunka zubu (corona dentis) krytá zubní sklovinou (= email 
= substantina adamantina), která je epiteliálního původu a z 98% 
je tvořená minerálními látkami - šestibokými  hranoly 
hydroxyapatitu, což ji činí nejtvrdší tkání živočišných těl. 

• Zubní krček  (colum dentis) rozhraní mezi zubním kořenem a 
korunkou.



  

Stavba zubu 
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Vznik a vývoj zubu

Zubní tkáň je zvláštním typem pojiva vznikající kombinací epitelu 
(ektoblastu) a mezenchymu. 
Epitel vytváří nejprve v obou čelistech podkovovité zubní lišty. 
V každé z lišt se později objevuje 10 ohnisek zvýšené mitotické 
aktivity buněk ektoblastu, vytvářející čepičky nasedající na 
mezenchymové shluky (=zubní pupeny) – základ dočasných zubů. 
Ektoblastová složka pupenu vytváří sklovinný orgán, produkující 
sklovinu. Mezenchymové buňky vytvářejí zubní papilu, na jejímž 
povrchu se diferencují buňky – odontoblasty.  Ty vysílají 
k budoucímu povrchu tzv. Tomesova vlákna, kolem kterých se 
vytváří zubovina = dentin (substantia eburnea). Z mezenchymu se 
dále vytvářejí další složky zubní pulpy, cementoblasty a 
periodontální vazy. Sklovinný orgán se zvětšuje a nabývá zvonovité 
podoby. Vnitřní část vytváří ameloblasty, sekretující skloviny.


