
1

06 – HISTOLOGIA. BUDOWA I FUNKCJE TKANEK ZWIERZĘCYCH
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Tkanki 
budują 
narządy 

w układach
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Skąd pochodzą tkanki i układy 
narządów?

Tkanek pierwotnych

Trzy podstawowe tkanki zarodków 
kręgowców dają początek wszystkim 

tkankom organizmów dorosłych:
Ektoderma
Mezoderma
Endoderma

ekto=na zewnątrz mezo=pośrodkowo endo=wewnątrz5



Tkanki pierwotne/zarodkowe

• Ektoderma
– Zewnętrzna warstwa skóry
– Tkanka nerwowa

• Mezoderm
– Mięśnie, kości i większość układu 

krwionośnego, rozrodczego oraz moczowego
• Endoderma

– Podściółka przewodu pokarmowego, jak 
również wątroba, płuca i trzustka
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Tkanka nabłonkowa
Komórki nabłonka są zawsze 
spolaryzowane. Inaczej jest zbudowana 
część szczytowa, skierowana do otoczenia 
lub do światła przewodu, i część podstawna, 
która graniczy z inną tkanką. U góry 
wszystkie komórki ściśle do siebie 
przylegają dzięki tzw. połączeniom 
zamykającym, = powierzchnie zewnętrzne 
tworzą niemal jednolitą, szczelną barierę. 
Połączenia między komórkami -
desmosomy - zapewniają odporność 
nabłonka na rozerwanie. Od dołu komórki 
wytwarzają błonę podstawna (rodzaj 
substancji pozakomórkowej) i łączą się z nią 
półdesmosomami. Do błony podstawnej 
komórki nabłonkowe wydzielają włókna 
kolagenu. Łączą się one w dość regularną, 
wieloboczną sieć - elastyczną, ale odporną 
na rozerwanie.
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Desmosom

Błona 
podstawna
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Tkanka nabłonkowa może składać się z jednej lub z wielu warstw komórek. U 
bezkręgowców przeważają nabłonki jednowarstwowe, u kręgowców -
wielowarstwowe. Zależnie od kształtu komórek wyróżnia się nabłonki płaskie, 
kostkowe (brukowe, sześcienne) i walcowate (cylindryczne).
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A - nabłonek jednowarstwowy walcowaty, B - nabłonek jednowarstwowy walcowaty 
urzęsiony, C - nabłonek wielowarstwowy płaski, D - nabłonek jednowarstwowy płaski, E -
nabłonek przejściowy (moczowe) F - nabłonek wielorzędowy, G - nabłonek sześcienny, H -
nabłonek gąbek - choanocyty, I - nabłonek wielorzędowy walcowaty urzęsiony
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Funkcje tkanki nabłonkowej
Tkanka nabłonkowa spełnia wiele funkcji: ochronną, wyściełającą, transportującą, 
lokomotoryczną, wydzielnicza, wydalniczą i zmysłową.

Funkcja ochronna. Nabłonki, które okrywają z zewnątrz ciało zwierzęcia, chronią je 
przed zagrożeniami z otoczenia. Jest to możliwe dzięki tworzeniu wielu warstw 
komórek (u kręgowców) lub wydzielaniu zewnętrznej warstwy ochronnej oskórka (u 
bezkręgowców).
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Powłoki ciała bezkręgowców
Powłoki ciała bezkręgowców są zbudowane z nabłonka jednowarstwowego. 
Komórki nabłonka powłokowego bezkręgowców mają różne kształty: począwszy od 
płaskich do walcowatych. Ich powierzchnie szczytowe, kontaktujące się ze 
środowiskiem zewnętrznym mogą być zaopatrzone w rzęski. Taka urzęsiona 
powłoka ciała pełni głównie funkcję lokomotoryczną. Występuje ona zazwyczaj u 
małych zwierząt wodnych i to zarówno u larw, jak i form dorosłych.

Nabłonek powłokowy może produkować różnorodne wydzieliny, które określa się 
mianem oskórka lub kutykuli. Oskórek może mieć postać wydzieliny śluzowej 
(np. u pierścienic), elastycznej powłoki (np. u nicieni), sztywnego, chitynowego 
pancerza czy wapiennej muszli (np. u małży i ślimaków). Oskórek zawsze pełni 
funkcję ochronną. Obecność wydzieliny śluzowej na powierzchni ciała wielu 
bezkręgowców zmniejsza tarcie i pozwala np. ślimakom na ślizganie się po podłożu. 
Budowa oskórka jest różna zarówno pod względem struktury, jak i składu 
chemicznego. Oskórek nicieni i pierścienic jest zbudowany z włókien kolagenowych.

owad skorupiak

oskórek

nabłonek
bł. podstawna
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Powłoki ciała kręgowców
Skóra – dwie warstwy: wielowarstwowy nabłonek powłokowy i warstwa tkanki 
łącznej, zwana skórą właściwą. Ponieważ nabłonek powłokowy leży na skórze 
właściwej, jest nazywany naskórkiem. Komórki naskórka występujące najgłębiej, 
czyli na błonie podstawnej, mają zdolność do podziałów mitotycznych. Nowe 
komórki po pewnym czasie stopniowo obumierają i są przesuwane („wypychane" 
przez wciąż powstające młodsze komórki) ku powierzchni naskórka. U większości 
kręgowców (poza rybami) w trakcie tego procesu komórki rogowacieją, czyli 
wypełniają się tzw. substancją rogową. Jest nią białko keratyna. Zrogowaciała
warstwa naskórka chroni przed utratą wody, dlatego występuje u kręgowców, które 
wyszły na ląd. Martwe komórki są złuszczane stale (u ryb, większości płazów, 
niektórych gadów, ptaków, ssaków) lub zrzucane okresowo (u węży, jaszczurek). 
Takie okresowe zrzucanie zrogowacialych warstw naskórka nazywa się linieniem, a 
zrzucona warstwa komórek - wylinką. Naskórek kręgowców może się składać z 
kilku (u płazów) lub kilkudziesięciu (u gadów) warstw komórek; u człowieka jest ich, 
w zależności od miejsca występowania, od 6 do 20. Jego grubość waha się od 
kilkudziesięciu mikrometrów (u ryb) do kilku milimetrów (u hipopotamów, 
wielorybów). 
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Komórki naskórka mogą się grupować i przekształcać w struktury zwane wytworami 
naskórka. Należą do nich łuski, pióra, włosy, pazury, paznokcie, kopyta, rogi 
pustorogich oraz pochwy rogowe dziobów ptaków, a także gruczoły skóry, 
pochwa rogowa dzioba dziobaka oraz rogi nosorożca.
Skóra właściwa jest zbudowana z tkanki łącznej, zawiera liczne naczynia krwionośne 
i limfatyczne, nerwy oraz gruczoły, będące pochodnymi naskórka.
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Funkcja wyściełająca. 
Nabłonki wyściełają m.in. układ pokarmowy, naczynia krwionośne, drogi oddechowe 
i tworzą przewody wyprowadzające gruczołów. Ich zadaniem jest ochrona oraz 
izolowanie rozmaitych przestrzeni w organizmie i narządów wewnętrznych.

Funkcja transportująca. 
Przez nabłonki przenikają gazy (np. tlen i dwutlenek węgla w płucach i naczyniach 
włosowatych), jony (np. sód i potas w kanalikach nerkowych) oraz związki 
chemiczne (cukry, aminokwasy, kwasy tłuszczowe w jelicie). Nabłonek transportujący 
jelita, zwany także nabłonkiem wchłaniającym, ma na powierzchni komórek 
mikrokosmki. Zwiększają one powierzchnię chłonącą nabłonka nawet 
trzydziestokrotnie!
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Funkcja lokomotoryczna. 
Powierzchnia zewnętrzna pokryta rzęskami - narząd ruchu (drobne zwierzęta 
wodne). Urzęsiony nabłonek przesuwa otaczającą go wodę lub śluz (większe 
zwierzęta). Drogi oddechowe (tchawicy, oskrzelach) ssaków - rzęski przesuwają w 
stronę gardzieli śluz i zanieczyszczenia, które dostały się wraz z powietrzem.
Funkcja wydzielnicza. 
Pełnią ją pojedyncze komórki (gruczoły jednokomórkowe) i zespoły komórek 
(gruczoły wielokomórkowe). Te pierwsze występują m.in. w powłoce ciała wielu 
bezkręgowców, np. u dżdżownicy. Ich wydzielina tworzy warstwę, która nawilża i 
chroni powierzchnię nabłonka. Umożliwia to również dyfuzję tlenu i dwutlenku węgla 
(dyfuzja gazów może zachodzić jedynie przez wilgotne powierzchnie). U kręgowców 
gruczoły jednokomórkowe spotyka się m.in. w nabłonku wyściełającym jelito. 
Produkują one śluz ułatwiający przesuwanie pokarmu. Gruczoły wielokomórkowe 
występują wyłącznie u kręgowców.
Funkcja wydalniczą. 
Nabłonki wydalnicze uczestniczą w usuwaniu zbędnych produktów przemiany 
materii, m.in. amoniaku, mocznika i kwasu moczowego w narządach wydalniczych 
oraz dwutlenku węgla w narządach wymiany gazowej. U zwierząt pierwotnie 
wodnych związki te są usuwane także przez nabłonki powłokowe. Funkcja 
wydalniczą nabłonków pokrywa się częściowo z funkcją transportującą.
Funkcja zmysłowa. 
Nabłonki zmysłowe występują w niektórych narządach zmysłów (języku, uchu 
wewnętrznym) i odbierają bodźce ze środowiska zewnętrznego.
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jajowód
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Tkanka łączna
Łączy i spaja różne tkanki i narządy.

Tkanki łączne właściwe i tkanki oporowe (kość i chrząstka). 

Między komórkami tkanki łącznej znajduje się wytwarzana przez nie substancja 
pozakomórkowa - włókna kolagenowe, włókna sprężyste (elastynowe) i 
bezpostaciowa substancja podstawowa. 

Włókna kolagenowe – najważniejsze białko budulcowe – kolagen - wytrzymałe (np. 
u człowieka 25% masy wszystkich białek).

Włókna sprężyste (elastynowe) - nieregularnie powyginany łańcuch. Wiele takich 
cząsteczek, powiązanych poprzecznymi połączeniami, tworzy sieć. Pod wpływem 
rozciągania cząsteczki elastyny prostują się, ale - uwolnione - wracają do 
pierwotnego kształtu. Sieć zbudowana z elastyny jest niebywale rozciągliwa 
(pięciokrotnie bardziej od gumy!). Rozciągliwość elastyny, a także wytrzymałość 
kolagenu odgrywają decydującą rolę w funkcjonowaniu skóry, naczyń krwionośnych 
czy pęcherzyków płucnych.
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Substancja podstawowa - bezpostaciowa, zbudowana z silnie uwodnionych, 
śluzowatych wielocukrów i białek występujących w różnorodnych połączeniach. W 
niej są zanurzone wszystkie włókna i komórki tkanki łącznej.

Komórki tkanki łącznej stanowią grupę komórek o wspólnym pochodzeniu. 
Najbardziej pierwotne z nich fibroblasty można znaleźć nieomal w każdej tkance 
łącznej. To one wytwarzają włókna, a w razie zranienia namnażają się i tworzą 
bliznę. Mogą przekształcać się w inne, bardziej wyspecjalizowane komórki, także w 
komórki tłuszczowe.
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Główne rodzaje tkanek łącznych właściwych

Tkanka łączna włóknista luźna (wiotka) - dużo wodnistej substancji podstawowej i 
nieco włókien kolagenowych oraz elastynowych, przebiegających w różnych 
kierunkach. Taka budowa powoduje, że jest ona wiotka. Warstwa tej tkanki leży m.in. 
u ssaków między skórą a mięśniami. To ona powoduje, że skórę na bokach psa 
czy kota można swobodnie przesuwać względem kości i mięśni.

Tkanka łączna włóknista zbita - zawiera wiele gęsto ułożonych włókien 
kolagenowych, które krzyżują się, biegnąc we wszystkie strony. Włókien 
elastynowych jest tu mniej niż kolagenowych. Komórki są takie same jak w tkance 
wiotkiej, nieco mniej liczne. Z tej tkanki jest zbudowana skóra właściwa 
kręgowców.

Tkanka łączna ścięgnista - to bardziej uporządkowana postać tkanki zbitej. Jest 
zbudowana z grubych pasm włókien kolagenowych, które przebiegają równolegle. 
Między nimi znajduje się niewiele fibroblastów. Ta tkanka odznacza się niezwykłą 
wytrzymałością na zerwanie i jest budulcem ścięgien oraz więzadeł.
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Tkanka tłuszczowa - różni się od tkanki łącznej włóknistej luźnej właściwie tylko 
dużą liczbą komórek tłuszczowych. Stanowi ona magazyn rezerw energetycznych 
i z tego względu szczególnie ważną rolę odgrywa u kręgowców o wysokim poziomie 
metabolizmu - ptaków i ssaków. Występuje u nich głównie pod skórą, spełniając 
dodatkową, ważną funkcję - izolacji cieplnej organizmu. Znaczne ilości tkanki 
tłuszczowej leżą także między narządami jamy brzusznej. 
Tłuszcz biały albo żółty - jego komórki zawierają tylko po jednej, olbrzymiej granuli 
tłuszczowej. 
Tłuszcz brunatny - zbudowany z komórek wypełnionych licznymi granulami 
tłuszczu, służy wyłącznie do wytwarzania ciepła. Występuje u ssaków, które ze 
względu na małe wymiary ciała mogą mieć trudności z utrzymaniem stałej 
temperatury ciała, m.in. u noworodków i niemowląt, a także u tych, które zapadają w 
sen zimowy.

adipocyt
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Podsumowanie

Płaskie, kostkowe i walcowate nabłonki mogą być jednowarstwowe i 
wielowarstwowe. Komórki nabłonków są ściśle połączone ze sobą i wytwarzają 
błonę podstawna. Nabłonki pełnią wiele funkcji: ochronną, wyściełającą, 
transportującą, wydzielnicza (gruczołową), wydalniczą, lokomotoryczną i 
zmysłową. Wszystkie zwierzęta tkankowe są pokryte nabłonkiem. Powłokę 
ciała bezkręgowców tworzy nabłonek jednowarstwowy, czasami pokryty 
oskórkiem. U kręgowców powłoka ciała jest zbudowana z nabłonka 
wielowarstwowego, zwanego naskórkiem, oraz tkanki łącznej stanowiącej 
skórę właściwą. Obie warstwy tworzą skórę. Naskórek kręgowców może się 
przekształcać w rozmaite twory. Powłoka ciała zwierząt chroni je przed 
czynnikami zewnętrznymi, utratą wody, uczestniczy w wydalaniu, wymianie 
gazowej, pełni funkcje lokomotoryczne. Tkanki łączne składają się z komórek i 
wydzielanej przez nie substancji pozakomórkowej zawierającej włókna 
kolagenu i elastyny. Substancję podstawową tworzą uwodnione związki białek 
i wielocukrów.
Tłuszcz biały (żółty) stanowi zapas energetyczny i służy do izolacji cieplnej. 
Tłuszcz brunatny służy do wytwarzania ciepła.



Sprawdź swoją wiedzę

1. Wymień różne rodzaje nabłonków i przedstaw ich charakterystyczne właściwości.
2. Wskaż, jak ukształtowanie powierzchni nabłonka wiąże się z jego funkcją. Podaj 

przykłady
3. Objaśnij, jakie funkcje pełnią powłoki ciała zwierząt.
4. Porównaj budowę i funkcje powłok ciała bezkręgowców i kręgowców.
5. Objaśnij związek pomiędzy budową powłoki ciała a możliwością opanowania lądu.
6. Podaj trzy przykłady tworów naskórka i objaśnij ich funkcję. 
7. Wyjaśnij, w jaki sposób tasiemiec chroni się przed działaniem enzymów żywiciela.
8. Uzasadnij, dzięki czemu nabłonki są rozciągliwe i wytrzymałe na rozerwanie.
9. Przedstaw wspólne właściwości wszystkich tkanek łącznych.
10.Objaśnij, co zapewnia włóknom elastynowym sprężystość.
11.Podaj rolę tkanki tłuszczowej (białej i brunatnej).
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Układ mięśniowy
Wydłużone komórki lub włókna mięśniowe. Cytoplazma zawiera włókienka 
białkowe (filamenty), powodujące skurcz komórki (lub włókna), a więc i całego 
mięśnia. Wyróżniamy dwa główne rodzaje tkanki mięśniowej: 
szkieletową = poprzecznie prążkowaną i gładką.

Włókno mięśnia szkieletowego tworzą połączone ze sobą, ułożone jedna za drugą, 
niedojrzałe komórki mięśniowe - mioblasty. Powstałe w ten sposób włókno jest 
komórczakiem (nie komórką!), czyli syncytium, zawierającym miliony jąder 
komórkowych. Każde włókno zawiera włókienka (filamenty) aktynowe i 
miozynowe, które łączą się w pęczki - miofibryle. Wypełniają one szczelnie 
wnętrze włókna mięśniowego, spychając jądra komórkowe na obrzeże, pod samą 
błonę komórkową. Między miofibrylami leżą liczne mitochondria oraz cysterny  
siateczki śródplazmatycznej.  Włókna  mięśni  poprzecznie prążkowanych są 
bardzo długie, zwykle kilkucentymetrowe i biegną przez cały mięsień (u dużych 
ssaków mogą mieć nawet ponad pół metra długości). Ich końce, poprzez ścięgna, są 
przyczepione do kości szkieletu. 
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Miofibryla składa się z szeregu powtarzających się odcinków - sarkomerów, 
ciągnących się od jednej linii Z do kolejnej linii Z. Linie Z są utworzone ze swoistych 
włókienek białkowych, do nich są przymocowane filamenty aktynowe. Sarkomer jest 
jednostką skurczu mięśnia - przesuwanie się (ślizganie) włókienek białkowych 
względem siebie powoduje jego skrócenie. Następstwem tego jest skrócenie 
miofibryli, włókna i mięśnia, czyli skurcz.
Włókna mięśniowe powstają w okresie zarodkowym. Ciężarowiec ma ich tyle samo, ile miał, będąc 
noworodkiem. Podczas wzrostu i treningu poszczególne włókna stają się coraz większe i grubsze, ponieważ 
wytwarzają coraz więcej aktyny i miozyny. Skurcz mięśni szkieletowych zależy od naszej woli. Mięśnie te są 
zdolne do szybkich skurczów, ale łatwo się męczą.
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Mięsień poprzecznie prążkowany serca kręgowców

Buduje ściany przedsionków i komór w sercu kręgowców. Składa się z 
cylindrycznych komórek z jednym jądrem komórkowym. Każda komórka łączy 
się z następną komórką krótszym końcem, a miejsce połączenia nazywamy 
wstawką. Błony komórkowe obu komórek w obrębie wstawki są ściśle dopasowane. 
We wstawce znajdują się połączenia międzykomórkowe: mechaniczne -
desmosomy, zakotwiczające filamenty aktynowe z obu stron, oraz komunikacyjne
-złącza szczelinowe, zawierające kanały białkowe, umożliwiające przepływ jonów. 
Taka budowa powoduje, że komórki mięśnia sercowego, chociaż odrębne, stanowią 
funkcjonalną całość. Rozmieszczenie miofibryli, budowa i działanie sarkomerów są 
takie same jak w mięśniach szkieletowych. Komórki mięśnia sercowego kurczą się 
niezależnie od naszej woli i nie męczą się.



31

Mięśnie gładkie
Ten typ mięśni buduje m.in. warstwy kurczliwe (mięśniówkę) ścian żołądka, jelita, 
tętnic, żył i macicy ssaków. Mięśnie gładkie składają się z wrzecionowatych 
komórek z jednym jądrem komórkowym. W ich cytoplazmie leżą liczne filamenty
aktynowe zakotwiczone w pasmach białkowych zwanych taśmami gęstymi, 
przebiegających pod błoną komórkową oraz w tzw. ciałkach gęstych, 
odpowiadających linii Z mięśni szkieletowych. Filamenty miozynowe występują 
między nimi, ale układ obu rodzajów filamentów nie jest regularny i nie tworzy 
sarkomerów. 
Mechanizm skurczu także polega na ślizganiu się włókienek aktynowych i 
miozynowych. Skurcze mięśni gładkich są powolniejsze niż skurcze mięśni 
prążkowanych, natomiast - w przeciwieństwie do szkieletowych - te mięśnie nie 
męczą się i mogą dłużej pozostawać w stanie skurczu. Praca mięśni gładkich nie 
zależy od woli osobnika.
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U wszystkich kręgowców występuje sztywny, komórkowy szkielet wewnętrzny. 
Tworzą go dwie tkanki łączne oporowe: chrząstka i kość.

Chrząstka.
Substancja pozakomórkowa chrząstki jest sztywna, a zarazem elastyczna. Zawiera 
ona zawsze, chociaż w różnych proporcjach, włókna kolagenowe i elastynowe oraz 
substancję podstawową. W substancji pozakomórkowej leżą, pojedynczo lub w 
grupach, niemające żadnych połączeń komórki chrzestne (chondrocyty). 
Ponieważ do wnętrza chrząstki nie wnikają naczynia krwionośne, transport 
składników niezbędnych komórkom do życia odbywa się bezpośrednio przez 
substancję pozakomórkowa. Chrząstka może rosnąć dzięki temu, że komórki 
wytwarzają substancję pozakomórkowa oraz dzięki temu, że mogą się dzielić, 
tworząc grupy, lub oddzielać od siebie warstwą nowej substancji pozakomórkowej. 
W młodej chrząstce komórki leżą blisko siebie, w starszej są bardziej oddalone. 
Niektóre komórki chrząstki są zdolne do „pożerania" (fagocytozy) substancji 
pozakomórkowej. Odgrywają one ważną rolę w młodych organizmach, m.in. ssaków, 
w kunsztownym procesie przebudowy i dojrzewania szkieletu, polegającym na 
zastępowaniu chrząstki kością. U kręgowców występują trzy rodzaje chrząstki: 
szklista, sprężysta i włóknista.
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Z chrząstki szklistej są zbudowane szkielety dorosłych krągłoustych, ryb 
spodoustych (rekinów i płaszczek) oraz jesiotrów. U pozostałych kręgowców, 
zwłaszcza gadów, ptaków i ssaków, chrząstka szklista tworzy szkielety zarodków i 
młodych zwierząt. U dorosłych osobników chrząstka ta okrywa m.in. nasady kości 
długich, tworząc elastyczne i gładkie powierzchnie stawowe. Wśród bezkręgowców 
tylko u głowonogów występuje tkanka chrzestna (szklista), gdzie tworzy osłonę 
mózgu. Włókna kolagenowe tej tkanki są słabo widoczne. 
Chrząstka sprężysta występuje m. in. w małżowinie usznej i krtani. Zawiera dużo 
włókien sprężystych. 
Chrząstka włóknista występuje m.in. w ścięgnach, spojeniu łonowym oraz dyskach 
międzykręgowych. Zawiera liczne włókna kolagenowe.
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Kość. 
Substancja pozakomórkowa kości składa się z włókien 
kolagenowych, ułożonych w równolegle warstwy i 
przesyconych fosforanem wapnia z niewielką ilością 
węglanów i magnezu. W kolejnych warstwach włókna 
biegną pod pewnym kątem w stosunku do włókien 
poprzednich - podobny przebieg mają włókna drewna w 
sklejce produkowanej przez ludzi. Skład i struktura kości 
sprawiają, że są one niezwykle twarde i odporne na 
złamanie.

Kość długa jest zbudowana z dwóch nasad i trzonu, 
którego wnętrze - jamę szpikową - wypełnia szpik kostny. 
Na przekroju podłużnym kości długiej można dostrzec, że 
nasada tej kości jest zbudowana z tkanki kostnej 
gąbczastej, utkanej z licznych, luźno ułożonych beleczek 
kostnych. Beleczki są rozgałęzionymi strukturami 
zbudowanymi z substancji pozakomórkowej 
wytworzonej przez komórki kostne. Beleczki łączące się 
w przestrzenną sieć, przebiegają zgodnie z kierunkiem 
naprężeń w pracującej kości, w wyniku czego konstrukcja 
jest mocna i lekka. Pomiędzy beleczkami tkanki kostnej 
gąbczastej znajduje się szpik kostny, którego komórki 
macierzyste stale się dzielą i wytwarzają komórki krwi. 
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Trzony kości długich są zbudowane z tkanki kostnej 
zbitej. U dużych kręgowców (także u człowieka) składa się 
ona z biegnących wzdłuż jednostek, zwanych osteonami. 
Środkiem osteonu biegnie kanał osteonu, w którym leży 
naczynie krwionośne, zaopatrujące komórki kostne w 
pożywienie i tlen. Substancja pozakomórkowa osteonu 
ma postać kilku współśrodkowych rur, zwanych blaszkami 
kostnymi. Obejmują one kanał i - kolejno - siebie 
nawzajem. Na przekroju poprzecznym widać je w kształcie 
koncentrycznych pierścieni. Każda blaszka składa się z 
warstw, w których biegną włókna kolagenowe - zawsze 
pod innym kątem niż w blaszce sąsiedniej. Między dwiema 
sąsiednimi blaszkami, w jamkach kostnych, leżą komórki 
kostne (osteocyty komórek +osteoblasty, osteoklasty). 
Łączą się one między sobą i z kanałem osteonu licznymi 
cienkimi wypustkami cytoplazmatycznymi służącymi jako 
drogi zaopatrzenia. Jest to niezbędne, gdyż kość jest 
tkanką bardzo aktywną, przez całe życie ulegającą 
zmianom i przebudowie. 
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Wnętrze kości jest wypełnione szpikiem kostnym: 
czerwonym - krwiotwórczym lub żółtym - nieaktywnym. 
Tkanka kostna - w razie potrzeby (np. złamania kości) 
odtwarza się dzięki powstawaniu nowych komórek kości. 
Niektóre jej fragmenty mogą też być likwidowane 
(fagocytowane) przez wyspecjalizowane komórki. 
Pomiędzy dojrzałymi osteonami występuje zawsze pewna 
liczba blaszek, jak gdyby niepełnych. Są to resztki 
osteonów, które zostały częściowo usunięte podczas 
ostatniej przebudowy kości. W procesie ewolucji 
powstawanie szkieletu kręgowców (początkowo 
chrzestnego, a później kostnego) było ściśle związane z 
morfologicznymi i funkcjonalnymi  przekształceniami 
struny grzbietowej. W trakcie ewolucji została ona 
otoczona tkanką chrzestną lub kostną, a tworzące się 
wokół niej kręgi kręgosłupa stopniowo zajmowały jej 
miejsce. U niektórych współczesnych ryb, płazów i gadów 
we wnętrzu kręgów spotyka się jeszcze komórki będące 
pozostałością struny grzbietowej.
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Podsumowanie

Główne rodzaje mięśni to gładkie (powolne, wytrwałe) i poprzecznie prążkowane szkieletowe 
(szybkie, męczące się), u kręgowców też mięsień serca (szybki, wytrwały). Komórki 
mięśniowe i włókna mięśniowe są zbudowane z miofibryli składających się z włókienek 
aktynowych i miozynowych. W mięśniach poprzecznie prążkowanych jednostką 
czynnościową miofibryli jest sarkomer - krótki pęczek filamentów aktyny i miozyny. Skurcz 
komórek i włókien mięśniowych następuje w wyniku przesuwania się (ślizgania) względem 
siebie filamentów aktynowych i miozynowych. W procesie ewolucji zwierząt komórki 
mięśniowe wykształciły się z komórek nabłonkowo-mięśniowych. Mięśnie pracują w parach 
antagonistycznych. Działanie antagonistyczne mięśni okrężnych i podłużnych 
bezkręgowców umożliwia ich przemieszczanie się. U zwierząt występuje szkielet sztywny 
(wewnętrzny lub zewnętrzny) i hydrauliczny. Szkielet zewnętrzny bezkręgowców jest 
jednocześnie oskórkiem. Może być organiczny lub nieorganiczny. Szkielet wewnętrzny 
strunowców jest zawsze tkankowy. Chrząstka składa się z komórek, włókien kolagenu i 
elastyny. Kość jest zbudowana z osteonów; składa się z komórek, włókien kolagenu i z 
fosforanu wapnia. Szkielet krągłoustych, spodoustych i jesiotrów jest zbudowany z 
chrząstki. Szkielet zarodków i młodych gadów, ptaków oraz ssaków jest zbudowany z 
chrząstki szklistej, która w trakcie rozwoju jest zastępowana przez kość. Szkielet osiowy 
kręgowców tworzą kręgosłup i czaszka. W czaszce wyróżnia się mózgoczaszkę i 
trzewioczaszkę. W ewolucji kręgowców szczęki i kosteczki słuchowe rozwinęły się z tuków 
skrzelowych. Kończyny kręgowców lądowych powstały w wyniku ewolucji z płetw 
piersiowych i brzusznych wymarłych ryb trzonopłetwych. Obręcze: barkowa i miednicowa 
są oparciem dla kończyn i pośredniczą w ich połączeniu ze szkieletem osiowym.



Sprawdź swoją wiedzę

1. Wymień właściwości, które są wspólne dla wszystkich komórek mięśniowych.
2. Opisz budowę włókna mięśnia szkieletowego i budowę sarkomeru.
3. Wyjaśnij różnice w budowie i funkcji włókien mięśniowych szkieletowych, komórek 

mięśnia sercowego oraz komórek mięśni gładkich.
4. Wykaż, że mięśnie człowieka pracują w układach antagonistycznych.
5. Uzasadnij, że mięśnie okrężne i podłużne związane z powłoką ciała umożliwiają 

przemieszczanie się zwierząt.
6. Wyjaśnij, dlaczego tkanka kostna jest niezwykle wytrzymała mechanicznie. 

Uzasadnij, że kość żyje. - Wskaż różnice w funkcjonowaniu szkieletu twardego i 
hydraulicznego. Uzasadnij związek pomiędzy wielkością zwierzęcia lądowego a 
rodzajem szkieletu. Wyjaśnij, jakie funkcje u kręgowców pełni trzewioczaszka.
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Krew jest tkanką! Wielu badaczy zalicza ją do tkanek łącznych, ponieważ komórki 
krwi są zanurzone w dużej ilości substancji pozakomórkowej - w osoczu. Pod innymi 
względami jednak krew różni się od tkanek łącznych. W tych tkankach substancja 
pozakomórkowa jest wytworem samych komórek tkanki. Natomiast osocze nie jest 
wytworem komórek krwi, lecz wielu komórek organizmu. Krew jest środkiem 
transportu m.in. składników odżywczych, gazów, hormonów. U zwierząt 
stałocieplnych (i nie tylko!) transportuje również ciepło, będąc swoistym systemem 
wewnętrznego ogrzewania, a w razie potrzeby, także i ochładzania.
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Osocze krwi 
90% z woda i zawiera wszystkie substancje transportowane przez krew, także tlen, 
który dociera do krwinek czerwonych poprzez osocze. Znajdują się w nim dwutlenek 
węgla, cukry (głównie glukoza), aminokwasy, białka, lipidy, cholesterol, azotowe 
produkty przemian komórkowych (np. mocznik), kwas mlekowy, jony magnezu, 
wapnia, sodu, potasu, różne hormony. Osocze odgrywa ważną rolę w zapewnianiu 
stałych warunków środowiska wewnętrznego organizmu (homeostazy). Zawarte w 
nim wodorowęglany oraz fosforany, głównie sodu i potasu, utrzymują stałą, właściwą 
kwasowość. Albuminy to białka o stosunkowo małych cząsteczkach, utrzymujące w 
osoczu właściwą zawartość wody. Regulują one przenikanie wody między krwią a 
płynem międzykomórkowym. Uczestniczą także w transporcie niektórych substancji. 
Inne białka osocza pełnią funkcje ochronne. We krwi krążą m.in. a-globuliny, czyli 
immunoglobuliny albo przeciwciała, wytwarzane przez rodzaj krwinek białych 
(limfocyty), które bronią organizm przed atakiem mikroorganizmów 
chorobotwórczych. Następnym, bardzo ważnym czynnikiem ochronnym jest 
wielkocząsteczkowe białko - fibrynogen. Jeśli dojdzie do zranienia, jest on 
przekształcany w fibrynę, czyli włóknik, który ma postać długich włókien. Plątanina 
włókien i uwięzionych między nimi komórek tworzy skrzep i tamuje krwawienie. To, 
co pozostaje z osocza po wytrąceniu włóknika, nazywa się surowicą (plazmą) krwi.
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Krwinki - elementy morfotyczne krwi
Komórki krwi, zwane również krwinkami lub elementami morfotycznymi, żyją krócej 
niż organizm i dlatego muszą być stale wytwarzane. U człowieka długość ich życia 
wynosi od kilku godzin (niektóre granulocyty) do kilku lat (niektóre limfocyty), 
najliczniejsze - erytrocyty - żyją ok. 120 dni. Wszystkie krwinki powstają w szpiku 
kostnym z komórek pierwotnych (macierzystych), zdolnych do stałego namnażania 
się. Z nowo powstałych komórek część pozostaje komórkami pierwotnymi, 
większość różnicuje się w rozmaite komórki krwi.
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Krwinki czerwone – erytrocyty
W ssaków wyspecjalizowane – pozbawione jądra komórkowego, mitochondriów, 
rybosomów. Zbiornik na hemoglobinę, transport tlenu  i w niewielkim stopniu -
dwutlenku węgla, 2xwklęsłe. U człowieka mają one średnicę ok. 7,5 µm, w 1 mm3 -
4-5 milionów.

Rozmaz krwi człowieka: 
a – bezjądrzaste erytrocyty, 

b – neutrofil, 
c – eozynofil, 

d – limfocyt
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Krwinki białe - leukocyty
Zdolność odróżniania komórek własnego organizmu od intruzów: wirusów, bakterii, 
pasożytów, a nawet obcych substancji, które dostały się do organizmu. Leukocyty 
potrafią rozpoznawać również własne zmienione chorobowo komórki. Niektóre z nich 
działają we krwi, dla innych naczynia krwionośne są tylko środkiem transportu w 
drodze do celu. Na miejscu przenikają one z naczyń do innych tkanek oraz 
narządów i tam wykonują swoje zadania. U zdrowego człowieka w 1 mm3 krwi 
znajduje się 5-10 tysięcy leukocytów. Różnią się one wielkością, budową, sposobami 
działania. 
Granulocyty są dość duże, zwykle średnicy i najliczniejsze - stanowią zwykle ponad 
60% wszystkich leukocytów. Zostały tak nazwane, gdyż w ich cytoplazmie 
dostrzegano liczne ziarnistości, czyli granule. Niektóre granulocyty zwalczają 
bakterie, pożerając je i trawiąc w drodze fagocytozy, podobnie jak zrobiłaby to 
ameba. W takim wypadku, gdy bezpośrednio działa komórka, mówimy o reakcji czy 
obronie komórkowej. Niektóre granulocyty zagrożenia - wydzielają substancje 
alarmowe, wywołujące stan zapalny.
Limfocyty są małe, wielkości erytrocytów, i dość liczne, stanowią 25-40% ogółu 
leukocytów. Wśród nich wyróżnia się wiele grup i podgrup. Niektóre z nich zabijają 
komórki nowotworowe lub zarażone wirusami, inne wytwarzają swoiste przeciwciała, 
skierowane na tego przeciwnika, który wniknął do organizmu.
Monocyty są duże, stanowią 3-8% ogółu leukocytów. Ich działalność rozpoczyna się 
z chwilą, gdy wywędrują z krwi do tkanek. Od tego momentu nazywamy je 
makrofagami, gdyż mają ogromne możliwości fagocytozy.



56



57



58



59



60

Płytki krwi - trombocyty

U większości kręgowców są to dość duże, w stosunku do erytrocytów, owalne 
komórki. Biorą udział w krzepnięciu krwi. U ssaków zamiast całych komórek funkcję 
tę spełniają drobne płytki krwi; u człowieka ich wielkość waha się od 1,5 do 3,5 um. 
Są to bezjądrowe fragmenty komórek, odrywające się w szpiku kostnym od 
olbrzymich komórek, a raczej od ich wypustek, wsuniętych do światła 
cienkościennych naczyń krwionośnych. Płytki krwi odgrywają główną rolę w 
procesach ograniczających krwawienie po zranieniu. Płytki krwi (lub trombocyty) 
gromadzą się na miejscu zranienia i wydzielają czynnik powodujący skurcz naczyń 
krwionośnych. Następnie uruchamiają ciąg przemian enzymatycznych, których 
końcowym efektem jest krzepnięcie krwi - przemiana rozpuszczalnego 
fibrynogenu osocza w długie włókna fibryny. Wśród splątanych włókien fibryny 
więzną erytrocyty i razem tworzą skrzep, tamujący wypływ krwi. Zjawisko 
krzepnięcia jest bardzo złożone, doliczono się kilkunastu enzymów koniecznych 
do prawidłowego przebiegu tego procesu. Brak któregokolwiek z nich powoduje 
zaburzenia krzepnięcia. Sensem biologicznym tak skomplikowanego układu jest 
zapewne wielokrotne zabezpieczenie przed przypadkowym zakrzepnięciem krwi w 
naczyniach.
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Kaskada krzepnięcia krwi

Osoczowe czynniki krzepnięcia krwi:
czynnik I - fibrynogen 
czynnik II - protrombina 
czynnik III - tromboplastyna tkankowa 
czynnik IV - zjonizowany wapń (Ca2+) 
czynnik V - proakceleryna (czynnik chwiejny, ac-globulina) 
czynnik VI - akceleryna (aktywny czynnik V) 
czynnik VII - prokonwertyna (czynnik stabilny) 
czynnik VIII - globulina przeciwkrwawiączkowa (czynnik przeciwhemofilowy A, AHG) 
czynnik IX - zwany czynnikiem Christmasa (czynnik przeciwhemofilowy B, PTC) 
czynnik X - czynnik Stuarta i Prowera
czynnik XI - PTA (czynnik przeciwhemofilowy C, czynnik Rosenthala) 
czynnik XII - czynnik Hagemana (czynnik kontaktowy) 
czynnik XIII - stabilizujący włóknik (fibrynaza, FSF czynik Laki-Loranda, transglutamidaza osoczowa) 
Prekalikreina - czynnik Fletchera 
kininogen - czynnik Fitzgeralda 
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Limfa

Limfa, zwana też chłonką, ma skład podobny do płynu międzykomórkowego i do 
osocza krwi. Jest uboższa w białka, ale zawiera więcej produktów trawienia 
tłuszczów, gdyż właśnie do limfy dostają się ich pochodne wchłaniane w jelicie. 
Limfa stanowi jedną z dróg migracji krwinek białych - głównie limfocytów, 
uczestniczących w procesach odpornościowych.
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Tkanka nerwowa

Funkcją tkanki nerwowej jest odbieranie, przetwarzanie i przesyłanie informacji, 
zakodowanej w postaci impulsów nerwowych. Te funkcje pełnią 
wyspecjalizowane komórki nerwowe, czyli neurony. Na tkankę nerwową składa się 
także kilka innych typów komórek, które pełnią względem neuronów rozmaite funkcje 
pomocnicze. Stanowią dla nich mechaniczne podparcie, dostarczają pożywienia itd. 
Określa się je łącznie mianem neurogleju lub komórek glejowych. Ich liczba jest 
znacznie wyższa od liczby neuronów, a łączna masa stanowi około połowy masy 
układu nerwowego.
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Neuron składa się z ciała komórki zawierającego jądro komórkowe oraz z 
wypustek, przenoszących impulsy - dendrytów i aksonu. Dendryty, których liczba 
może być różna, są zwykle krótkie, często rozgałęzione. Odbierają one bodźce 
nerwowe (sygnały nerwowe), np. mechaniczne, chemiczne, świetlne, i przekazują 
impulsy nerwowe do dalszych części komórki. Akson (neuryt) - zawsze jeden -
przesyła impulsy nerwowe do następnej komórki, np. nerwowej lub mięśniowej. 
Koniec aksonu często bywa rozgałęziony. Każda gałązka jest zakończona 
rozszerzeniem - kolbką synaptyczną. Miejsce połączenia kolbki z inną komórką 
nazywamy synapsą. Neuron przewodzi impulsy nerwowe tylko w jednym kierunku -
od dendrytu do aksonu. Ponieważ impuls nerwowy ma charakter prądu 
elektrycznego, aksony muszą być izolowane. W nerwach obwodowych funkcję tę 
pełnią komórki glejowe, zwane lemocytami albo - dawniej - komórkami Schwanna. 
Lemocyty owijają się dookoła aksonu, tworząc dziesiątki warstw błony komórkowej, 
czyli osłonkę mielinowa. Składa się ona z szeregu odcinków oddzielonych od 
siebie przewężeniami, zwanymi węzłami (dawniej - przewężeniami Ranviera).
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Podsumowanie

Neuron odbiera bodźce błoną dendrytów i ciała komórki, wysyła impulsy 
aksonem. Impuls nerwowy ma charakter elektryczny. Osłonki mielinowe izolują 
aksony. Najstarszym, a zarazem najprostszym typem układu nerwowego jest 
rozproszony układ nerwowy występujący u parzydetkowców. Cechą układu 
nerwowego głowonogów jest zlewanie się zwojów głowowych, nożnych i 
trzewiowych w jeden kompleks, zwany mózgiem. Układ nerwowy stawonogów 
jest jednym z najwyżej zorganizowanych układów nerwowych bezkręgowców. 
Układ nerwowy strunowców tworzy się po stronie grzbietowej w postaci rury 
(cewki). U bezkręgowców układ nerwowy znajduje się po stronie brzusznej, 
jest zwarty i nie zawiera kanału wewnętrznego. W procesie ewolucji 
kręgowców z przedniej części cewki nerwowej rozwinął się pęcherzyk 
mózgowy, który podzielił się na trzy części: przodomózgowie, śródmózgowie i 
tyłomózgowie. Mózgowie oraz rdzeń kręgowy tworzą u kręgowców ośrodkowy 
układ nerwowy. U tkankowców bodźce są odbierane przez wyspecjalizowane, 
pojedyncze komórki nerwowe lub zespoły komórek, zwane receptorami. 
Komórki receptorowe pojawiły się po raz pierwszy u tkankowców. Wyróżnia się 
dwa rodzaje komórek receptorowych: pierwotne i wtórne. W zależności od 
położenia receptora i pochodzenia bodźca, receptory dzielimy na receptory 
zewnętrzne i wewnętrzne. U tkankowców wyróżnia się sześć różnych typów 
receptorów: chemoreceptory, mechanoreceptory, fotoreceptory, 
termoreceptory, elektroreceptory i magnetorceptory.



Sprawdź swoją wiedzę

1. Wykaż różnice w budowie neuronu, które odróżniają go od innych komórek.

79


