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Předmluva

Histologický atlas pĜináší 158 digitálních barevných
mikrofotografií histologických ĜezĤ orgány lidského
tČla. UmožĖuje þtenáĜi seznámit se teoreticky i prakticky s jejich normální mikroskopickou strukturou. Atlas
je v tomto rozsahu a koncepci uvádČn poprvé do þeské
odborné literatury. Mikroskopický atlas je nepostradatelnou souþástí výuky morfologie, zejména v její praktické
aplikaci u mikroskopu, ale i v teoretické výuce umožní
snazší pochopení složitostí mikroskopické struktury a jejích vazeb na teoretické pojmy a kategorie. Proto je popis
mikroskopické struktury rozšíĜen v úvodu ke každému
orgánovému systému i orgánu o výklad základních po-

znatkĤ. Atlas mĤže tedy souþasnČ sloužit jako základní
uþebnice histologie pro teoretickou výuku i jako text pro
praktická cviþení u mikroskopu s rozborem histologických preparátĤ. Znalost mikroskopické struktury orgánĤ
a tkání je základním pĜedpokladem pro poznání jejich
funkce a pro rozeznání projevĤ chorobných zmČn v patologii a pro cytologickou diagnostiku. Atlas je obsahovČ
orientován na studenty bakaláĜského a magisterského
programu lékaĜských fakult, jakož i bakaláĜského studia
vysokých škol zdravotnických, a dále je urþen i lékaĜĤm
a ostatním pracovníkĤm zejména v oborech morfologické diagnostiky.

V Praze
Prof. MUDr. JindĜich Martínek, DrSc.
Univerzita Karlova, 1. lékaĜská fakulta
Ústav pro histologii a embryologii

Prof. MUDr. ZdenČk Vacek, DrSc.
Vysoká škola zdravotnická v Praze

PĜíprava a realizace projektu HISTOLOGICKÝ ATLAS byla technicky provedena s pomocí mikroskopu Leica DMLB
s digitální kamerou Leica DC 300 a finanþnČ podpoĜena prostĜedky z Výzkumného zámČru MSM 0021620807
Ministerstva školství, mládeže a tČlovýchovy ýeské republiky.

Zkratky

ACTH
APC
AZAN
CNS
DNES
FSH
H.E.
HEV
ICSH
LH
MALT
PALS
PAS
POF
STH
TDLU
THS

adrenokortikotropní hormon
antigen prezentující buĖky (Antigen Presenting Cells)
pĜehledná barvicí metoda (azokarmín, anilinová modĜ a oranž G)
centrální nervový systém
diseminovaný (difuzní) neuroendokrinní systém
folikulostimulaþní hormon
pĜehladná barvicí metoda (hematoxylin, eosin)
vény s vysokým endotelem (high endothelial veins)
intersticiální buĖky stimulující hormon
luteinizaþní hormon
Mucosa-Associated Lymphoid Tissue
Periarterial Lymphoid Sheat
metoda prĤkazu polysacharidĤ (Periodic acid, Schiff reagent)
primární ovariální selhání (primary ovarian failure)
somatotropní hormon
terminální duktální lobulární jednotka (terminal ductal lobular unit)
thyreostimulaþní hormon
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Srdce a cévy

Srdce
StČna srdce se skládá z endokardu, myokardu a epikardu.
Srdce je uloženo v perikardové dutinČ, jejímž zevním
listem je perikard. Srdeþní skelet, který zcela oddČluje
myokard síní od myokardu komor a tvoĜí i kostru chlopĖových plotének, je složen z velmi hustého fibrȩzního
vaziva.
Endokard vystýlá srdeþní dutiny a pokrývá všechny další útvary uvnitĜ srdeþních dutin, papilární svaly a jejich
šlašinky i srdeþní chlopnČ. Skládá se z endotelu a vrstvy
Ĝídkého kolagenního vaziva (obr. 1.1). V subendotelovém vazivu probíhají nervy a vlákna pĜevodního systému
srdeþního.
Myokard tvoĜí nejširší þást srdeþní stČny. Je vrstvou pĜíþnČ pruhovaného svalu, uspoĜádaného v anastomozující
trámce, které jsou složeny z bunČk srdeþního svalu – kardiomyocytĤ (obr. 1.2). Kardiomyocyty jsou cylindrické
buĖky s šikmými výbČžky. Jejich jádro je uloženo zpravidla uprostĜed a až 25 % jich mĤže být dvoujaderných.
BuĖky jsou mezi sebou propojeny specializovanými mezibunČþnými kontakty, které se oznaþují jako interkalární disky. Jeví se ve svČtelném mikroskopu jako pĜíþnČ
probíhající schodovité tmavší linie (obr. 1.3). Prostory
v trojrozmČrné síti svalových trámcĤ vyplĖuje Ĝídké vazivo, v nČmž probíhají krevní kapiláry koronárního obČhu
opĜádající trámce bunČk srdeþního svalu (obr. 1.5).
Excitomotorický aparát srdeþní a pĜevodní systém
zahrnuje dva uzlíky (nodus sinuatrialis, nodus atrioventricularis), HisĤv svazek a jeho dvČ raménka a terminální
PurkyĖova vlákna. Uzlíky mají tenké vazivové pouzdro,
skládají se z menších kardiomyocytĤ, než je myokard
pracovní, a gangliových bunČk autonomního nervového
systému. Specifickou vlastností obou uzlíkĤ je schopnost
generovat automaticky impulsy, a to tak, že sinuatriální
vysílá frekvenci kolem 70 impulsĤ/min, atrioventrikulární do 40 impulsĤ/min. PurkyĖova vlákna jsou specializované kardiomyocyty pĜevodního systému. Jsou
dvakrát až tĜikrát vČtší než pracovní kardiomyocyty, ale
myofibril obsahují ménČ a jsou soustĜedČny spíše na periferii buĖky. SvČtlá, nebarvící se centrální cytoplazma je
bohatá na glykogenová granula a také mitochondrie jsou
þetnČjší. PurkyĖova vlákna tvoĜí i HisĤv svazek a obČ
jeho raménka, ale jejich kardiomyocyty jsou menší.

Dalšími specializovanými buĖkami myokardu, a to
pĜedevším síĖového, jsou sekreþní buĖky s endokrinní
funkcí, které tvoĜí a vyluþují peptidová granula známá
jako natriuretický faktor nebo kardiodilatin.
Epikard je složen z vrstvy kolagenního vaziva, prostoupeného v rýhách a žlábcích lalĤþky tukového vaziva. Na
rozdíl od subendotelového vaziva endokardu v nČm nalézáme zvláštČ v komorové oblasti vČtvení vČtších arterií
koronárního obČhu. Povrch epikardu pokrývá jednovrstevný plochý mezotel (obr. 1.4).
Perikard má obdobnou stavbu jako epikard, na vnitĜní
stranČ je pokryt rovnČž jednovrstevným plochým mezotelem. Pod výstelkou je vrstva kolagenního vaziva,
na rozdíl od epikardu hustšího a bohatšího na kolagenní
vlákna.

Krevní cévy
StČna cév je složena ze tĜí vrstev: vnitĜní (tunica interna –
intima), stĜední (tunica media – media) a zevní (tunica
externa – adventitia). Cévy jsou vystlány jednou vrstvou
plochých endotelových bunČk polygonálního tvaru, které
jsou protáhlé ve smČru osy cévy a nasedají na bazální
membránu. Na stavbČ tunica media se podílí kolagenní
vazivo, buĖky hladkého svalu, elastická vlákna a elastické membrány. Vzájemný pomČr jednotlivých složek závisí na typu cévy. Na stavbČ tunica externa se podílí hlavnČ kolagenní vazivo. Na rozhraní tunica externa a tunica
media vČtších cév probíhají arteriae nutriciae, vyživující
cévní stČnu (vasa vasorum). Na rozhraní tunica interna
a tunica media a na rozhraní mezi tunica media a tunica
externa mohou být elastické lamely nebo fenestrované
membrány (membrana elastica interna et externa), což
platí pro arterie svalového typu. Cévy rozdČlujeme na
krevní a lymfatické, cévy krevní pak na tepny (arteriae),
které vedou krev od srdce, a proto se na nČ pĜenáší tepová
vlna, dále pak na žíly (venae) a vláseþnice – kapiláry.
Arterie se vyznaþují znaþnými regionálními rozdíly
ve stavbČ stČny. ObecnČ se rozlišují dva základní typy
arterií:
1. arterie elastického typu
2. arterie svalového typu
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K arteriím elastického typu patĜí nejvČtší arterie – srdeþnice (aorta) a zaþátky jejích hlavních vČtví a plicnice
(truncus pulmonalis) a její vČtve. NejsilnČjší vrstvou stČny je tunica media, složená z fenestrovaných elastických
membrán, u arterií menšího kalibru pak pĜinejmenším
z podélnČ uspoĜádaných elastických vláken seskupených
v lamely. Mezi membránami a skrze otvory v nich probíhají retikulární a kolagenní vlákna a hlavnČ buĖky hladkého svalu s cirkulární orientací. Elastických membrán
bývá 20 až 50, a proto se membrana elastica interna
a externa nerozlišují (obr. 1.6). PĜi výstupu aorty i truncus pulmonalis ze srdce se na stavbČ medie významnČ
podílejí i kardiomyocyty.
Arterie svalového typu zahrnují vČtšinu arterií. Výstelku tvoĜí endotel nasedající na bazální membránu.
Subendotelová vrstva se skládá z Ĝídkého kolagenního
vaziva, v nČmž jsou zastoupeny myofibroblasty. Tunica
media je složena z cirkulárnČ uspoĜádané, témČĜ kompaktní vrstvy hladkého svalstva (obr. 1.7 a 1.8). V nČm dominují retikulární a elastická vlákna, na jejichž syntéze se
významnČ podílejí buĖky hladké svaloviny. Na rozhraní
intimy a medie je výraznČ zvlnČná fenestrovaná elastická
membrána (membrana elastica interna). Mezi tunica media a tunica externa je zevní elastická membrána (membrana elastica externa). Ta vČtšinou nemá ráz kompaktní
membrány a skládá se z hustČ nahromadČných, podélnČ
probíhajících elastických lamel a vláken (obr. 1.9). Arterie
malého kalibru se oznaþují jako arterioly a i pro nČ platí
pĜítomnost membrana elastica interna a nejménČ jedna
kompletní vrstva bunČk hladkého svalu v medii.
Vény rozdČlujeme podle stavby stČny a úrovnČ umístČní
v organismu ve vztahu k úrovni srdce:
1. vény bČžného typu
2. vény svalového typu
V porovnání se stavbou arterií je u vén nejsilnČjší vrstvou
adventicie a specifickým rysem je pĜítomnost chlopní
jako duplikatur intimy v luminu.
Vény bČžného typu mají adventicii složenou z kolagenního vaziva, které pĜechází plynule do vaziva okolního, nejþastČji v pĜíslušném nervovČ-cévním svazku.
Jejich medie je tenká, a pokud obsahuje hladké svalstvo,

napĜ. pravidelnČ na úrovni výskytu chlopní, jde o cirkulárnČ probíhající snopce, a nikoliv kompaktní vrstvu
(obr. 1.8).
Vény svalového typu mají jako základní diagnostický znak zastoupení longitudinálnČ probíhajících snopcĤ
hladkého svalstva v adventicii (obr. 1.10). Protože krevní
tlak ve vénách v dolní polovinČ tČla nestaþí pĜekonávat
hydrostatický tlak sloupce krve, dokáže kontrakce longitudinální svaloviny ve sloupci mezi dvČma systémy
chlopní významnČ pĜispČt k posunu krve smČrem k srdci. Speciální uzavírací mechanismus mĤžeme pozorovat
u vén v lakunách corpus cavernosum penis, kde subintimální polštáĜek hladké svaloviny dovoluje náplĖ krve
tČchto prostorĤ a tak vyvolá erekci (obr. 6.15).
Zvláštní úlohu mají vény s vysokým endotelem („high
endothelial veins“ – HEV), protože v nich se díky receptorové výbavČ endotelové výstelky uskuteþĖuje prostup
pĜedevším T-lymfocytĤ pĜi recirkulaci mezi thymem
a periferními (thymodependentními) orgány.
Kapiláry pĜedstavují obvykle propojení mezi arteriemi
a vénami. Výjimku pĜedstavuje tzv. rete mirabile, což je
kapilární ĜeþištČ vložené mezi cévy téhož typu. PĜíkladem tak mĤže být rete mirabile arteriosum (glomerulum)
v ledvinném tČlísku nebo rete mirabile venosum jako kapilární ĜeþištČ v adenohypofýze þi v játrech (druhé kapilární ĜeþištČ portálního obČhu). Kapiláry lze rozdČlit na:
1. typické, somatické s kontinuální výstelkou (o prĤmČru
5–15 ȝm)
2. atypické, viscerální s výstelkou diskontinuální (s fenestracemi a póry), jejichž prĤmČr se pohybuje mezi
15–200 ȝm
Mezi atypické kapiláry Ĝadíme kapiláry embryonální
(pĜípadnČ kapiláry v þasné fázi postnatální angiogeneze)
a kapiláry sinusoidní jako charakteristickou souþást výbavy endokrinních žláz. Jako porus oznaþujeme okrouhlé políþko v cytoplazmatickém listu endotelové buĖky
(do prĤmČru 0,2 ȝm) pĜeklenuté obvykle tzv. diafragmou, fenestrace jsou vČtšinou rozmČrnČjší a pĜedstavují
místa, kde k sobČ sousední endotelové buĖky nepĜiléhají
a je tak mezi nimi odhalená bazální membrána, pĜípadnČ
otevĜený pĜístup do subendotelového prostoru.
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Obr. 1.1 PrĤĜez srdcem (H.E.). 1 – lumen levé komory; 2 – endokard pokrytý endotelovou výstelkou; 3 – granula lipofuscinu
v kardiomyocytu; 4 – fibroblast v intersticiálním vazivu.

Obr. 1.2 Komorový myokard na pĜíþném Ĝezu (H.E.). 1 – centrálnČ uložená jádra kardiomyocytĤ; 2 – krevní kapiláry;
3 – intersticiální vazivo; 4 – arterioly.
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Obr. 1.3 Komorový myokard na podélném Ĝezu (H.E.). 1 – interkalární disky; 2 – jádro kardiomyocytu; 3 – jádro fibroblastu
v intersticiu; 4 – kapilára cévního zásobení.

Obr. 1.4 ěez epikardem pravé sínČ (H.E.). 1 – mezotel; 2 – vény; 3 – arteriola; 4 – adipocyty.
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Obr. 1.5 Komorový myokard – terminální vČtvení cévního zásobení v kapiláry (H.E.). 1 – lipofuscin v sarkoplazmČ kardiomyocytu; 2 – jádro kardiomyocytu; 3 – prekapilární arteriola.

Obr. 1.6 PĜíþný Ĝez aortou (MassonĤv zelený trichrom). 1 – intima pokrytá endotelem; 2 – fenestrované elastické membrány v medii; 3 – cirkulárnČ orientované buĖky hladkého svalu; 4 – venula systému vasa vasorum na hranici s adventicií.
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Obr. 1.7 Arterie svalového typu (H.E.). 1 – nerv; 2 – tunica adventitia; 3 – tunica media; 4 – membrana elastica interna;
5 – jádra endotelových bunČk.

Obr. 1.8 Cévní svazek – vlevo arterie, vpravo véna (H.E.). 1 – tunica interna – intima; 2 – tunica media – u arterie kompaktní
cirkulární hladké svalstvo; 3 – tunica adventitia – Ĝídké kolagenní vazivo; 4 – membrana elastica interna; 5 – membrana
elastica externa; 6 – Vater-Paciniho tČlísko.
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Obr. 1.9 PĜíþný prĤĜez cévami (prĤkaz elastiky orceinem). 1 – arterie; 2 – vény; 3 – lymfatická céva.

Obr. 1.10 Véna svalového typu (H.E.). 1 – tunica interna – intima; 2 – tunica media – cirkulárnČ probíhající snopce hladkého
svalu; 3 – tunica adventitia; 4 – podélnČ probíhající snopce hladkého svalu na pĜíþném Ĝezu.
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Imunitní systém

Imunitní systém zahrnuje kostní dĜeĖ, brzlík, slezinu,
lymfatické uzliny a jeho souþástí je i lymfocytová infiltrace a uzlíky (folikuly) sliznic (MALT – Mucosa-Associated Lymphoid Tissue) a tonzily.

Kostní dřeň
Kostní dĜeĖ (medulla ossium) vyplĖuje dutiny uvnitĜ
kostí. TradiþnČ se rozeznává „þervená“ a „žlutá“ kostní
dĜeĖ podle vzhledu podmínČného rĤzným zastoupením
elementĤ krvetvorby, retikulárních fibroblastĤ a diferencovaných unilokulárních adipocytĤ.
Základ kostní dĜenČ tvoĜí retikulární vazivo. Skládá se
z retikulárních fibroblastĤ s výbČžky (buĖky retikulárního vaziva) a z retikulárních vláken. VýbČžky fibroblastĤ
a retikulární vlákna tvoĜí trojrozmČrnou síĢ, v níž jsou
uloženy skupiny vyvíjejících se erytrocytĤ, vývojová
stadia leukocytĤ i trombocytĤ. Fibroblasty lze rozeznat
podle svČtlejšího oválného jádra s jemnČ zrnitou chromatinovou strukturou a zĜetelnými nukleoly. Cytoplazma
nČkterých fibroblastĤ retikula je vyplnČna poþetnými lipidovými inkluzemi, takže pĜipomíná cytoplazmu funkþnČ
odlišných tukových bunČk (multilokulární adipocyty).
Jejich poþet závisí na intenzitČ krvetvorby. Z dalších bunČk lze v kostní dĜeni zachytit plazmocyty, makrofágy
i ojedinČlé žírné buĖky (heparinocyty – „mast cells“).
V cytoplazmČ makrofágĤ lze nalézt fagocytované zbytky
krvinek, fagocytovaná pyknotická jádra normoblastĤ po
extruzi, ba i celé erytrocyty. Vzhledem k odbourávání
erytrocytĤ vykazuje cytoplazma makrofágĤ pozitivní
reakci na trojmocné železo. Souþástí kostní dĜenČ mohou být i skupiny bunČk lymfatické Ĝady, organizované
i v lymfatické folikuly. Kostní dĜeĖ je bohatČ vaskularizována širokými krevními sinusoidami, jejichž výstelkou
jsou endotelové buĖky s þetnými póry v cytoplazmatickém listu a s fenestracemi mezi nimi.

Brzlík
Brzlík (thymus) pĜedstavuje centrální nebo též primární
lymfatický orgán. Je tvoĜen dvČma nestejnČ velikými
laloky, obalenými vazivovým pouzdrem. Na Ĝezu brzlíkem lze rozlišit tmavší kĤru a svČtlejší dĜeĖ. Od vazivového pouzdra odstupují vazivová septa, dosahují však

jen na rozhraní kĤry a dĜenČ, takže vlastnČ rozdČlují
thymus na nepravidelné lalĤþky, které spolu souvisejí dĜení (obr. 2.1). Podkladem thymu je prostorová síĢ
epitelových bunČk (retikulární epitel), pocházejících
pĜevážnČ z entodermu 3. žaberní výchlipky. V okách
tohoto retikula jsou umístČny potenciálnČ volné buĖky –
imunokompetenci získávající T-lymfocyty (thymocyty).
Epitelové buĖky retikula lze rozlišit od lymfocytĤ podle
rozmČrnČjšího oválného jádra se zrnitým chromatinem
(obr. 2.2). BuĖky retikula tvoĜí také svými výbČžky souvislou plazmatickou vrstvu pod vazivovým pouzdrem,
která pokraþuje na vazivová septa a na stČny krevních
cév po jejich vstupu do parenchymu brzlíku.
V kĤĜe brzlíku je zastoupení T-lymfocytĤ bohatší,
proto má kĤra výraznČ tmavší vzhled (obr. 2.3). Lze
tu nalézt stadia mitȩz i apoptotická tČlíska po rozpadu
(apoptȩze) lymfocytĤ, které neprošly selekcí, a též makrofágy s fagocytovanými fragmenty rozpadlých bunČk.
Na rozhraní se dĜení se vyskytují vény s vysokým endotelem (HEV –„high endothelial veins“), které jsou specializovány pro prostup T-lymfocytĤ pĜi procesu jejich
recirkulace (obr. 2.3).
DĜeĖ je svČtlejší, T-lymfocytĤ je tu ménČ, proto jsou
také epitelové buĖky retikula nápadnČjší. Vyskytují se tu
dále rĤzná stadia tvorby Hassalových tČlísek jako koncentricky vrstvené shluky bunČk retikulárního epitelu
(obr. 2.1, 2.2 a 2.4). TČlíska mají kulovitý tvar, stĜed
vyplĖuje þasto homogenní acidofilní hmota z rozpadlých keratinizovaných bunČk. Na obvodu mají cibulovitou strukturu z pĜikládajících se epitelových bunČk
s kondenzovanými jádry, jako by si v hloubi dĜenČ keratinizující buĖky pamatovaly pĤvodní povrch epitelu
embryonálního základu. O tom ostatnČ svČdþí v buĖkách kolem homogenního centra tČlíska i pĜítomnost
granul (obr. 2.2) podobných keratohyalinovým, jaká
jsou ve stratum granulosum epidermis. Je však tĜeba
pĜipomenout, že epitel má i celou ĜadĤ dalších funkcí,
jako napĜ. úþast v procesu „edukace“ T-lymfocytĤ, endokrinní produkci thymosinĤ – polypeptidických hormonĤ,
které ovlivĖují maturaci T-lymfocytĤ, apod.
Velikost brzlíku i pomČr kĤry a dĜenČ se mČní v závislosti na vČku. DČtský thymus má rozsáhlou tmavou kĤru
s hustČ nahromadČnými T-lymfocyty, dĜeĖ tvoĜí užší zȩnu
s ojedinČlými a drobnými Hassalovými tČlísky. Thymus
v pozdním vČku se zmenšuje (involuce thymu), je složen z perzistujících úzkých provazcĤ lymfatické složky
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kĤry, které obklopují dĜeĖ s množstvím rozmČrnČjších
Hassalových tČlísek (obr. 2.4). Redukce lymfatické komponenty je nahrazena masivním rozvojem tukové tkánČ
složené z unilokulárních adipocytĤ jak v septech, tak i pĜi
pouzdru.

Slezina
Slezina (lien) je na povrchu obalena pouzdrem z tuhého
kolagenního vaziva, od nČhož dovnitĜ odstupují rĤznČ
široké trámce (trabeculae) vedoucí vČtší krevní cévy
(obr. 2.5 a 2.8). Pouzdro je kryto jednovrstevným dlaždicovým epitelem – mezotelem, který vystýlá peritoneovou dutinu. Trabekuly mezi sebou anastomozují a tvoĜí
hrubou prostorovou síĢ, na kterou navazuje trojrozmČrná
síĢ (retikulum) mikroskopická, složená z retikulárních
vláken a výbČžkĤ retikulárních fibroblastĤ – retikulární
vazivo nosného stromatu. Retikulární vlákna jsou povleþena tenkou plazmatickou pochvou tvoĜenou výbČžky fibroblastĤ. Tato pochva tvoĜí rovnČž lem na vnitĜní
stranČ vazivového pouzdra, na povrchu trabekul i kolem
stČn cév po jejich vstupu do pulpy sleziny. Pulpa sleziny
vyplĖuje prostory mezi trabekulami a dČlí se na þervenou
a bílou (obr. 2.6 a 2.7).
ýervená pulpa pĜedstavuje retikulum, které je vyplnČno všemi krevními elementy cirkulující krve, nejvíce
je tu samozĜejmČ erytrocytĤ. Z dalších bunČk tu jsou
makrofágy a plazmocyty. V cytoplazmČ makrofágĤ
se nacházejí fagocytované erytrocyty i jejich fragmenty, které dávají pozitivní reakci na železo pocházející
z hemoglobinu.
ýervená pulpa je prostoupena širokými, klikatými
krevními sinusy (obr. 2.5 a 2.7). Jsou vystlány podélnČ
uspoĜádanými retikuloendotelovými buĖkami s vĜetenovitým jádrem. Endotelové buĖky nepĜiléhají tČsnČ k sobČ,
jsou mezi nimi štČrbiny. V tČchto místech je rovnČž redukována þi zcela chybí lamina basalis, takže tu existují
skuteþné otvory (fenestrace), kterými prostupují þervené krvinky i ostatní krevní elementy. ZevnČ jsou sinusy
opásány cirkulárnČ probíhajícími retikulárními vlákny,
povleþenými výbČžky retikulárních fibroblastĤ.
Bílá pulpa je složka lymfatická, obalující centrální arterie þili vČtve arterií trabekulárních. Kolem centrální arterie je periarteriální zȩna (PALS – Periarterial Lymphoid
Sheat) složená z B- a T-lymfocytĤ. PrávČ pro pĜítomnost
T-lymfocytĤ nazýváme tuto oblast thymodependentní.
V závislosti na antigenech pronikajících do sleziny je tato
periarteriální pochva bunČk imunitního systému ložiskovitČ aktivována, což se projeví podobnČ jako v lymfatické
uzlinČ vývojem lymfatických folikulĤ. Lymfatické folikuly mohou mít rĤznČ rozmČrnou svČtlou centrální zȩnu
(centrum germinativum sekundárního folikulu) složenou
z B-lymfocytĤ transformovaných v lymfoblasty, které
mají více cytoplazmy i vČtší jádra s jemnČjší chromatinovou strukturou (centroblasty). Podél zárodeþného centra
probíhá nyní excentricky pĤvodní arteria centralis, která
je proto vhodnČji oznaþována jako arteria follicularis.

Na obvodu folikulu je tmavší zȩna odpovídajícího klonu B-lymfocytĤ, která je opČt pĜi povrchu prostoupena
T-lymfocyty a nese pro vztah k þervené pulpČ a poþetnČjší makrofágy oznaþení zona marginalis (obr. 2.6). Lze
tedy shrnout, že slezina kromČ aktivní reakce na v krvi
kolující antigeny má podíl i na odbourávání erytrocytĤ
v þervené pulpČ.

Lymfatické uzliny
Lymfatické uzliny (lymphonodi) pĜedstavují organizované struktury ledvinového tvaru v lymfatickém systému,
zaĜazené do prĤbČhu lymfatických cév. Na povrchu jsou
obaleny pouzdrem z kolagenního vaziva, z nČhož odstupují dovnitĜ radiálnČ uspoĜádaná jemná vazivová septa,
pĜípadnČ trabekuly (obr. 2.9).
Mikroskopickou kostru uzliny tvoĜí retikulární vazivo.
Skládá se z retikulárních fibroblastĤ s dlouhými výbČžky
a z retikulárních vláken. VýbČžky fibroblastĤ a retikulární vlákna tvoĜí trojrozmČrnou síĢ vyplnČnou volnými buĖkami. Na Ĝezu uzlinou rozlišujeme kĤru (cortex)
a dĜeĖ uzliny (medulla).
KĤra je charakterizována pĜítomností rĤzného poþtu
lymfatických folikulĤ (obr. 2.9 a 2.10). Mají kulatý až
oválný tvar a jsou v nich hustČ nahromadČny B-lymfocyty se silnČ barvitelnými jádry a malým množstvím
bazofilní cytoplazmy. NahromadČní lymfocytĤ dává
folikulĤm tmavý vzhled a jsou oznaþovány jako primární. MĤžeme na nich rozlišit kortikální B-zȩnu
(B-lymfocyty) a parakortikální T-zȩnu (T-lymfocyty).
Mezi lymfocyty se ve folikulech vyskytují dendritické
buĖky s výbČžky, které se odlišují od lymfocytĤ vČtším, svČtlejším jádrem oválného tvaru. Tyto buĖky mají
úlohu pĜi zachycení a podržení antigenu pro usnadnČní
jeho identifikace buĖkami imunitního systému – patĜí do
rodiny antigen prezentujících bunČk (APC – „Antigen
Presenting Cells“).
VČtšina folikulĤ je obvykle ve stadiu sekundárního folikulu. Ten se vyznaþuje rĤznČ velikým svČtlým zárodeþným (reakþním) centrem s aktivovanými B-lymfocyty
(centroblasty – B-lymfocyty transformované v lymfoblasty) s jádrem, které má jemnČjší chromatinovou strukturu, a s vČtším objemem bazofilní cytoplazmy. Kolem
svČtlého centra je tmavá periferní zȩna pĜivrácená k zȩnČ
parakortikální. V této tmavé zȩnČ jsou nahromadČny diferencované B-lymfocyty urþitého klonu. Ty mají receptorovou výbavu pro daný antigen (ten, který vyvolal
reakci T- þi B-lymfocytĤ a stimuloval obrannou rekci).
Z dalších bunČk se tu vyskytují makrofágy s fagocytovanými zbytky rozpadlých lymfocytĤ, které neprošly
selekcí, folikulární dendritické buĖky s velkým svČtlým oválným jádrem a také i diferencované plazmocyty.
Na kortikální B-zȩnu bezprostĜednČ navazuje thymodependentní parakortikální T-zȩna. Probíhají v ní venuly vystlané vysokými endotelovými buĖkami (HEV)
kubického tvaru s velkým svČtlým jádrem. Vzhledem
k nahromadČní lymfocytĤ je parakortikální zȩna stČží
odlišitelná od kortikální B-zȩny. B- a T-lymfocyty nelze
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totiž ve svČtelném mikroskopu od sebe prakticky odlišit,
pokud nepoužijeme histochemickou þi spíše imunohistochemickou techniku identifikace CD znakĤ jako jejich
specifických povrchových markerĤ.
Po parakortikální zȩnČ následuje dĜeĖ pĜivrácená ke konkávní stranČ uzliny. LymfocytĤ je tu ménČ, zato se tu
vyskytují þetné makrofágy s fagocytovanými þásticemi
prachu nebo antrakotického þerného pigmentu (plicní
uzliny). Z dalších bunČk tu mohou být zastoupeny plazmocyty i ojedinČlé žírné buĖky.
Lymfatická uzlina je protkána širokými anastomozujícími lymfatickými sinusy. Odstupují dovnitĜ uzliny
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od marginálního sinusu (obr. 2.10), uloženého pod vazivovým pouzdrem, jako parafolikulární (perifolikulární, interfolikulární, intermediární) a pokraþují do dĜenČ
jako medulární. Lymfatické sinusy nejsou na rozdíl od
krevních vystlány endotelem; jde o rĤznČ široké prostory v retikulárním vazivu stromatu, kterými se procezuje
lymfa a strhává sebou lymfocyty. Sinusy lze rozeznat
jako svČtlejší štČrbinovité prostory pĜemostČné retikulárními buĖkami a vlákny, s menším poþtem lymfocytĤ odplavovaných protékající lymfou. V hilu uzliny odstupuje
již jen jedna (maximálnČ dvČ) eferentní lymfatická céva
(obr. 2.11), která odvádí lymfu z drénovaného okrsku
pĜes lymfatickou uzlinu.

