
Regenerace a transplantace 1/58 

"Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT ". 
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Regenerace 

 

 fyziologická regenerace = výměna jednotlivých složek 
živého těla 
 v každém orgánu starší buňky postupně zanikají a jsou 

nahrazovány buňkami nově vznikajícími (nápadné u 
rohovatějících epitelů, červených krvinek …) 

 reparativní regenerace = u některých organismů je 
zachována schopnost nahrazovat poškozené (ztracené) 
části těla novými 
 často je vyvinuta do míry, že z  živočicha rozděleného na dvě 

části dorostou dva celí jedinci nebo se začnou tvořit jednotlivé 
části ztraceného nebo poškozeného orgánu 
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Regenerace 
 Tyto schopnosti jsou rozdílné u různých skupin živočichů: 

 nejvíce vyvinuty jsou u živočichů s nepohlavním rozmnožováním 
(nezmar) 

 běžné jsou u červů, u ryb se vyskytuje regenerace skřelí a 
ploutví 

 obojživelníci a plazi mohou regenerovat končetiny a ocas 

 od ptáků výše je omezena „pouze“ na hojení ran 

 
Pozn.: Velmi vysokou regenerační schopnost mají rostliny 

(= vegetativní rozmnožování – z větve či listu vyroste celá rostlina). 

 

 Stupeň regenerační schopnosti živočichů závisí také na vývojovém 
stádiu živočicha: 

 mladší vývojová stádia mají regenerační schopnosti většinou 
větší 
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Transplantace 

= přenášení tkání nebo celých orgánů na jiné místo téhož 
organismu, nebo na tělo jiného jedince. 

 
 Podmínkou pro uskutečnění transplantace je regenerační schopnost 

organismu! 

 Podle provedení rozlišujeme transplantace následovně: 
 Autoplastická = probíhá na jednom jedinci 

 Homoplastická = probíhá mezi dvěma jedinci téhož druhu 

 Heteroplastická = probíhá mezi dvěma jedinci různých druhů 

 Pozn.: Je-li poškozená či ztracená část nahrazena neživými nebo 
cizími látkami (z mrtvol, plastem, kovem …) označuje se jako 
aloplastika. 
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Transplantace 

 Transplantace je relativně „snazší“ u mladých a 

jednoduchých živočišných organismů, 

nejkomplikovanější je pak u savců. 

 Zvláštním případem transplantace je 

transfúze krve = převod krve z jednoho 

organismu do druhého. 

 Nejjednodušší je transplantace naopak u rostlin 

= roubování. 


