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Predslov 

 Orgány lymfatického systému boli od nepamäti zahalené rúškom tajomstva. Ako príklad 

môžeme uviesť týmus. Ten si môže činiť nárok na poctu, že je posledným dôležitým orgánom 

nášho tela, ktorý vydal tajomstvo o svojej funkcii. Po stáročia, až do roku 1961, kontroverzné 

tvrdenia komplikovali väčšinu otázok týkajúcich sa jeho funkcie, aj klinického významu. Jeho 

rozhodujúca funkcia pri fungovaní vývinu imunitného systému bola potvrdená až v roku 1961 

Jacquesom Millerom. Veď ešte v učebnici „Obecná a speciální pathologie a pathologická 

anatomie“ z roku 1948, ktorej autorom sú českí lekári z Brna sa uvádza, že odstránenie 

týmusu u mladých psov vedie k poruchám telesného aj duševného vývoja. Aj v česko-

slovenskej učebnici Histológie z roku 1966 profesor Wolf uvádza, že medzi funkcie týmusu 

patrí regulácia nukleoproteínového metabolizmu v tele. Autor predpokladal, že novovzniknuté 

lymfocyty v týmuse degenerujú, čím sa do krvného obehu dostávajú uvoľnené 

nukleoproteíny. Aj keď sa tieto názory dnes už zdajú prekonané, treba zdôrazniť, že sú staré 

len niekoľko desaťročí. 

 Štruktúra a funkcia lymfatického systému však nie je dopodrobna preskúmaná ani 

v súčasnosti. Objavujú sa dokonca „revolučné“ hypotézy, že aj epitel čreva môže byť 

považovaný za primárny lymfatický orgán, keďže je schopný ovplyvňovať procesy 

dozrievania lymfocytov. V mnohých súčasných učebniciach sú doteraz nesprávne opisované 

krvný obeh v slezine, či objasnenie pôvodu fagocytujúcich buniek ľudského tela. Aj kvôli 

uvedeným skutočnostiam sme sa rozhodli napísať stručné učebné texty, ktoré v kontexte 

súčasného poznania poskytujú študentom pregraduálneho aj postgraduálneho štúdia aktuálne 

poznatky o mikroskopickej štruktúre a vývine orgánov lymfatického systému. Tieto poznatky 

sú základom pre pochopenie funkcií lymfatického systému, ako aj pre pochopenie celej 

imunológie. Výskum mikroskopickej štruktúry orgánov lymfatického systému bol, aj je 

predmetom záujmu mnohých slovenských morfológov a patológov. Aby ich mená poznali 

súčasné a aj budúce generácie lekárov, na začiatok učebných textov sme zaradili kapitolu 

o histórii výskumu lymfatického systému. Z pohľadu slovenského písomníctva je jedinečnou 

kapitolou prehľad evolučného vývoja lymfatického systému stavovcov. V nej sa čitateľ 

dozvie, že aj pri embryonálnom vývine lymfatických orgánov človeka platí Haeckelov 

biogenetický zákon. Podľa neho každý organizmus počas svojho individuálneho vývinu 

(ontogenézy) opakuje určité morfologické črty, ktorými prešli jeho predkovia v priebehu 

evolúcie (fylogenézy). Na záver učebných textov sme vložili krátky test, v ktorom si čitateľ 

môže overiť novonadobudnuté vedomosti. Jednotlivé správne odpovede dopĺňame stručným 
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komentárom, v ktorom si čitateľ zopakuje najdôležitejšie fakty o funkčnej histológii orgánov 

lymfatického systému. 

 Naše úprimné poďakovanie patrí recenzentom učebných textov, ktorými sú doc. MUDr. 

Marián Adamkov, CSc., mimoriadny profesor, vedúci Ústavu histológie a embryológie 

Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine, doc. MUDr. Eliška Kubíková, PhD., 

prednostka Anatomického ústavu Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave 

a doc. MUDr. Jozef Mentel, CSc. z Anatomického ústavu Slovenskej zdravotníckej univerzity 

v Bratislave. Za posúdenie správnosti vybraných klinicko-anatomických korelácií sa chceme 

poďakovať MUDr. Vladimírovi Cingelovi, PhD. z Kliniky detskej chirurgie Detskej fakultnej 

nemocnice s poliklinikou a Lekárskej fakulty UK v Bratislave. 

Naše poďakovanie patrí aj kolegom z Ústavu histológie a embryológie Lekárskej fakulty 

UK v Bratislave. Za cenné poznámky a pripomienky sa chceme v prvom rade poďakovať 

prof. MUDr. Jánovi Jakubovskému, DrSc., doc. RNDr. Viere Pospíšilovej, CSc. a MUDr. 

Paulíne Gálfiovej, PhD. Nejasnosti s terminológiou (v učebných textoch ako prvý 

dodržiavame medzinárodne akceptované názvoslovia Terminologia Histologica 

a Terminologia Embryologica) nám pomohol objasniť doc. MUDr. David Kachlík, PhD. 

z Anatomického ústavu 3. lekárskej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe. Poďakovanie patrí 

aj našim laborantkám, pani Viere Haraslínovej, Mgr. Barbore Huňovej a RNDr. Eve 

Nagyovej, za prípravu histologických preparátov, ktorých mikrofotografie sme využili 

v našich učebných textoch, ako aj našim najbližším, za ich trpezlivosť a podporu. 

 Učebné texty obsahujú v prevažnej miere naše vlastné mikrofotografie zo svetelnej 

mikroskopie a elektrónogramy z elektrónovej mikroskopie. Prezentované výsledky sú zaroveň 

súčasťou našich výskumných aktivít, ktoré boli podporené Grantom VEGA Ministrestva 

školstva SR číslo 1/0902/11 „Týmus v ontogenéze človeka". 

 

 

           Štefan Polák a Ivan Varga 

           Bratislava, január 2013  
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1 História výskumu orgánov lymfatického systému 

Už v dávnej minulosti ľudia empiricky zistili, že po prekonaní niektorých infekčných 

chorôb, ako napríklad ovčie kiahne alebo osýpky, sa v budúcnosti stávajú voči týmto 

chorobám odolní, imúnni. História základov lymfológie siaha až do obdobia staroveku. Medzi 

prvými, ktorí sa zmieňovali o „bielej krvi“ v súvislosti s lymfatickými cievami, bol grécky 

lekár Hippokrates (460-377 pred n. l.), zvaný aj „otec Západnej medicíny“. Neskôr 

prítomnosť „ciev v okolí čriev naplnených mliečnou tekutinou“ potvrdil taliansky anatóm 

Gabriele Fallopio (1523-1562). Najväčšiu lymfatickú cievu, ductus thoracicus, objavil u psa 

taliansky lekár Bartholomeo Eustachio (1520-1574) a pomenoval ju ako „vena alba 

thoracis“. Názory na funkcie lymfatických ciev aj orgánov lymfatického systému boli v tom 

čase chabé a nesprávne. Od týchto čias sa lymfatický systém označoval ako organon mysterii 

plenum - orgány plné záhad. 

Slezina predstavuje najväčšie nahromadenie lymfatického tkaniva človeka. To, že nemá 

žiadny otvor (len pre vstup krvných ciev), zrejme skomplikovalo výskum jej funkcií. Prvé 

úvahy hovorili o nej ako o mieste odbúravania čiernej žlče. Podľa Hippokrata (obr. 1) bola 

čierna žlč jednou zo štyroch telesných tekutín (spoločne s krvou, hlienom a žlčou) 

ovplyvňujúcich zdravotný stav jedinca. Zhromažďovanie „vymyslenej“ čiernej žlče malo 

spôsobovať zlú náladu, smútok či melanchóliu. Erisistratus z Alexandrie (310-250 

pred n. l.), očarený symetriou tela tvrdil, že slezina je ľavostranným ekvivalentom vpravo 

uloženej pečene. Mimoriadna atraktívnosť tohto názoru by sa dala vysvetliť v tom období 

častou splenomegáliou v krajinách Stredného východu zamorených maláriou. K podobným 

názorom dospel aj Aristoteles (384-322 pred n. l.), ktorý prvý podrobne opísal uloženie 

sleziny a tvrdil, že slezina nie je nevyhnutná pre život. Z historických prameňov ďalej 

vyplýva, že v antickej dobe slezinu vypaľovali horúcim oštepom u maratónskych bežcov, čo 

malo zlepšiť ich výkonnosť. Pinius v 1. storočí n. l. konštatoval, že „slezina môže byť 

odstránená z tela, pričom jedinec žije ďalej, ale stráca smiech“. To, že slezina je zodpovedná 

za smiech sa objavuje dokonca aj v starých židovských spisoch. 

Nie je presne známe, kedy sa objavili prvé správy o význame sleziny v boji proti 

infekciám. Až v 18. storočí ju anglický hematológ Wiliam Hewson (1739-1774) zaradil medzi 

lymfatické orgány. Na ochrannú funkciu sleziny zrejme upozornilo jej zväčšovanie sa 

v priebehu horúčkovitých chorôb a pri ťažkých infekciách. Od čias prvého chirurgického 
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odstránenia sleziny, vykonaného Adrianom Zaccarellim v roku 1549 v Neapole, sa neustále 

objavuje aj otázka významu sleziny pre život človeka. 

Aj Marcella Malpighiho (1628-1694, obr. 2), známeho talianskeho histológa 

17. storočia, zaujala tajomnosť sleziny. Zdalo sa mu, že biela pulpa, dnes známa aj ako 

Malpighiho telieska, je tvorená acínmi exokrinnej žľazy. Predpokladal, že produkty sekrécie 

sleziny sú krvným obehom odnášané na vzdialené miesta tela. Červená pulpa sa dlho 

pokladala za nediferencovanú hmotu vlákien väziva. Až nemecký chirurg Theodor Billroth 

(1829-1894) zistil, že ju tvoria povrazce z buniek a vlákien väziva (dnes známe ako 

Billrothove povrazce) a široké kapiláry so štrbinovitými otvormi (tzv. sínusy). Dnes je známe, 

že červená pulpa sleziny, zapojená do jedinečného otvoreného krvného obehu, funguje ako 

druh krvného filtra. 

Názory na funkciu sleziny sa začali meniť po objavení cirkulácie krvi anglickým lekárom 

Wiliamom Harveyom (1578-1657). Americký lekár Benjamin Rush (1746-1813) 

predpokladal, že počas rozčúlenia sa slezina zväčšuje a znížením cirkulujúceho objemu krvi 

chráni človeka pred náhlou cievnou mozgovou príhodou. U živočíchov, pri ktorých je 

rezervoárová funkcia sleziny nápadnejšia, sa jej objem naozaj v pokoji zväčšuje a pri 

podráždení (rýchly beh alebo iný fyzický výkon) zmenšuje. U človeka je táto rezervoárová 

funkcia nevýrazná. Z pohľadu histórie medicíny sa však jedná o prvú objektívne zistenú 

funkciu sleziny. 

Autor prvej učebnice histológie, Švajčiar Albert von Kölliker (1817-1905), opísal 

u zdravých zvierat vnútroslezinovú fagocytózu červených krviniek. Predpokladal, že ide 

o deštrukciu erytrocytov bunkami, dnes nazývanými makrofágy. Za tieto názory ho ostro 

kritizoval nemecký patológ Rudolf Virchow (1821-1902, obr. 3), ktorý bunkovú smrť 

pokladal za prejav choroby. 

Úloha sleziny v boji proti infekciám sa prejavuje jednak pri jej embryonálnom nevyvinutí 

(asplenia) alebo po jej chirurgickom odstránení (splenektómia). Prvá zmienka o ťažkých 

infekciách splenektomovaných detí pochádza od Carla H. Smitha a jeho kolektívu z roku 

1957. Vo svojej publikácii „Hazard of severe infections in splenectomized infants and 

children“ uvádzajú kazuistiky 19 detí po splenektómii, u ktorých sa vyvinula závažná infekcia 

(meningitídy, perikarditídy, endokarditídy a sepsy). Z nich 6 detí infekcii podľahlo. 

Najčastejším infekčným agens bol Pneumococcus meningitis. Od tejto doby desiatky ďalších 

štúdií potvrdili ich pozorovania.  

História výskumu funkcie týmusu sa datuje na viac ako dvetisíc rokov. Prvá zmienka 

o týmuse sa pripisuje Rúfusovi z Efezu (približne 100 pred n. l.). Tento grécky anatóm, 
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známy svojimi výskumami z oblasti srdca a očnej gule, uvádza ako skutočných objaviteľov 

týmusu Egypťanov. Ako prvý podrobne opísal týmus a pravdepodobne zaviedol do 

terminológie aj jeho názov (thymus) grécky lekár Claudius Galenos z Pergamonu 

(130-200 n. l.). Aj keď Galén správne zistil, že týmus je proporčne najväčší v období detstva, 

predpokladal jeho úlohu pri očisťovaní nervovej sústavy.  

V období renesancie sa známy flámsky anatóm Andreas Vesalius (1514-1564, obr. 4) 

domnieval, že týmus má len ochrannú funkciu pre orgány uložené v hrudnom koši, ako 

„hrudníkový vankúš“. Začiatkom 17. storočia sa dokonca predpokladalo, že nejakým 

spôsobom reguluje dýchanie u plodov a novorodencov. Iní si naopak mysleli, že týmus 

vypĺňa len prázdny priestor, ktorý neskôr vyplnia rastúce pľúca. Anglický lekár Francis 

Glisson (1597-1677), známy skôr svojimi prácami o anatómii pečene a výskyte skorbutu 

u detí, sa zmieňuje o týmuse ako o žľaze vytvárajúcej tekutinu vo fetálnom období, ktorá je 

potrebná pre normálny rast a vývin plodu. 

V roku 1777 anglický chirurg, anatóm a fyziológ Wiliam Hewson (1739-1774), 

považovaný za otca hematológie, prvýkrát publikoval odbornú štúdiu o týmuse, ktorý 

sledoval u psov a teliat. Na základe svojich pozorovaní opísal zmeny veľkosti týmusu počas 

prenatálneho aj postnatálneho obdobia, čím potvrdil Galénove výsledky. Usúdil, že týmus je 

naplnený časticami podobajúcimi sa na niektoré krvné elementy. Predpokladal tiež 

hemopoetickú funkciu týmusu vo fetálnom a skorom postnatálnom období. K ďalším 

objavom došlo až v roku 1846, keď Arthur Hill Hassall (1817-1894, obr. 5), anglický lekár 

a chemik, vydal prvú anglickú učebnicu mikroskopickej anatómie (The Microscopic Anatomy 

of the Human Body in Health and Disease). V nej opísal rozdiely v mikroskopickej stavbe 

medzi týmusom a inými lymfatickými orgánmi. Podľa Hassalla dostali pomenovanie aj 

typické koncentrické útvary v dreni týmusu Hassallove telieska. 

V druhej polovici 19. storočia sa v spojitosti s týmusom objavili správy o fiktívnych 

chorobách nazývaných „týmusová astma“ a „status thymolymphaticus“. Z pohľadu dnešnej 

vedy je to síce ťažko predstaviteľné, ale v tom čase bol proporčne veľký týmus novorodencov 

a dojčiat daný do súvisloti s ich náhlym úmrtím. V roku 1830 opísal nemecký lekár Johann 

Heinrich Kopp v knihe „Denkwürdigkeiten in den ärztlichen praxis“ chorobu zvanú 

týmusová astma (asthma thymicum). Pri nej dochádza u detí k náhlemu zatlačeniu dýchacích 

ciest „hypertrofickým a hyperplastickým“ týmusom. Podľa tejto hypotézy zväčšený týmus 

mechanicky zatlačí dýchacie cesty, čo vedie až k úmrtiu dieťaťa (obr. 6). Je pravdou, že 

týmus detí, ktoré umreli náhle, je relatívne veľký a pripadá nápadne „zväčšený“ v porovnaní 

s týmusmi detí, ktoré umreli po dlhotrvajúcej chorobe (pozn. dlhodobý stres a choroby 
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spôsobujú predčasnú involúciu tkaniva týmusu a zmenšenie jeho veľkosti). Teda lekári tej 

doby nesprávne určili normy veľkosti týmusu zdravých detí. Diagnózu týmusovej smrti (mors 

thymica) spomína aj český morfológ, akademik Jan Wolf vo svojej učebnici Histologie z roku 

1966. Aj keď správne pripúšťa, že možno práve veľký týmus je charakteristický pre zdravé 

deti a malé týmusy detí z pitevní sú vlastne týmusy patologické, ktoré podlahli predčasnej 

involúcii. 

V roku 1889 zaviedol do praxe rakúsky lekár Arnold Paltauf (1860-1893) ďalšiu 

nozologickú jednotku: status thymolymphaticus. Prejavom tejto ďalšej fiktívnej choroby bol 

nie len veľký týmus, ale aj hypetrofia všetkých lymfatických orgánov. Diagnóza status 

thymolymphaticus sa vzťahovala najmä na deti, ktoré umreli počas narkózy a nenašla sa iná 

príčina ich úmrtia. Takýto jedinci boli podľa vtedajšej literatúry náchylnejší aj na rôzne 

infekcie a na šok.  

Ústrednú úlohu začiatkom 20. storočia v diagnostike „zväčšeného“ týmusu dojčiat 

zohrala rádiológia. Zaviedli sa striktné kritéria pre určenie veľkosti týmusu podľa natívnych 

snímok hrudníka. Najbežnejšie sa používala metóda porovnania šírky týmusu a šírky chrbtice 

na úrovni druhého a tretieho hrudníkového stavca. Ak bol týmus tri a viackrát širší ako 

chrbtica, považoval sa za zväčšený. Za hraničnú hodnotu sa považovala dvojnásobná šírka 

týmusu vzhľadom k šírke chrbtici. Po „potvrdení“ diagnózy sa často vykonalo chirurgické 

odstránenie týmusu (obr. 7), ktorého mortalita sa v tom čase blížila k 33%. Po zistení, že 

týmus detí je citlivý na ožiarenie röntgenovými lúčmi (v roku 1903), sa táto metóda stala 

veľmi populárna v terapii opísaných fiktívnych chorôb týmusu. Prvý pacient bol „liečený“ 

ožarovaním celkovo 96 minút. Dávka bola časom upravená „len“ do začervenania sa kože 

(obr. 8). 

Zvýšené riziko malignity štítnej žľazy po ožiarení sa prvýkrát rozpoznalo až v roku 1949. 

Takisto sa dokázal aj 3,6-násobný nárast výskytu karcinómu prsníka u žien, ktoré boli 

v detskom veku vystavené ožarovaniu kvôli „zväčšenému“ týmusu. S odbúravaním záhad 

spojených s týmusom začal americký rádiológ John Caffey. V prvom vydaní učebnice 

„Paediatric X-Ray Diagnosis“ uvádza, že „neexistuje potvrdený vzťah medzi hyperpláziou 

týmusu a náhlym, nevysvetliteľným úmrtím detí“, ako aj „ožarovanie týmusu v hocijakom veku 

je nezmyslom“. John Caffey navyše v roku 1974 poskytol médiám rozhovor, v ktorom uviedol 

„ ...mnoho chýb v medicíne, ktoré som videl, neboli spôsobené tým, že niekto nerozoznal 

chorobu, ale tým že niekto nevedel ako vyzerá zdravý jedinec“. Jeho výrok by mohol byť aj 

mottom anatómov, a zdôrazňuje význam vedomostí o normálnej stavbe zdravého človeka.  
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Vzťah medzi týmusom a neurologickou chorobou myasthenia gravis opísal v roku 1899 

nemecký neurológ Hermann Oppenheim (1858-1919). Publikoval kazuistiku o pacientke 

s týmto neuromuskulárnym ochorením, ktorej pri pitve diagnostikoval epitelový nádor 

týmusu, tymóm. Prvú totálnu tymektómiu u 19- ročnej pacientky s myasthenia gravis vykonal 

v roku 1911 švajčiarsky chirurg Ernst Ferdinand Sauerbruch (1875-1951). 

Časté abnormality týmusu u detí s imunologickými defektmi zrejme vnukli predpoklad, 

že vývin týmusu súvisí s vývinom celého imunitného systému. Tento vzťah objasnil až 

francúzsko-austrálsky lekár Jacques Miller (obr. 9). Doktor Miller v roku 1961 

experimentálne odstránil kompletný týmus novonarodeným myšiam a dokázal, že tymektómia 

zapríčinila: 

 zníženie počtu cirkulujúcich lymfocytov, 

 ťažkú poruchu v mechanizme odmietnutia transplantátu organizmom, 

 zníženú protilátkovú odpoveď proti niektorým, ale nie všetkým antigénom, 

 uhynutie zvierat po 1 až 3 mesiacoch, pravdepodobne pre neschopnosť účinne bojovať 

s infekciami (nakoľko neonatálne tymektómované myši chované v bezmikróbnych 

podmienkach neuhynuli). 

 Záujem o štúdium lymfatických uzlín vzrástol po preukázaní, že tie dokážu zadržať 

metastázujúce nádorové bunky šíriace sa lymfatickými cievami. Ako prvý zaviedol pojem 

„sentinelová“ uzlina v roku 1960 Gould so spolupracovníkmi vo svojej práci „Observations 

on a ‘sentinel node’ in cancer of the parotid“ uverejnenej v časopise Cancer. Sentinelovou 

(strážnou) uzlinou nazývame tú lymfatickú uzlinu alebo skupinu uzlín, ktoré filtrujú (drénujú) 

lymfu z anatomickej oblasti, kde je lokalizovaný nádor. Podľa toho, či histopatologické 

vyšetrenie sentinelovej uzliny preukáže prítomnosť metastáz, chirurg určuje rozsah operácie. 

Tým sa zvyšuje nielen prežívanie pacientov, ale sa uľahčuje aj proces ich rekonvalescencie 

a znižuje sa riziko vzniku lymfedému (hromadenie lymfy pre poruchu lymfatického odtoku 

z postihnutej oblasti) po operáciách. Pacienti s negatívnou sentinelovou uzlinou môžu byť 

ušetrení rozsiahlejších operácií. V roku 1977 Cabanas poukázal na význam vyšetrenia 

lymfatického odtoku z oblasti nádoru tým, že aplikáciou farbiva sa mu zobrazili najbližšie 

lymfatické uzliny (metóda dnes označovaná ako lymfografia). V deväťdesiatych rokoch 

minulého storočia sa objavili nové štúdie, ktoré dokázali sentinelové uzliny identifikovať na 

základe aplikácie rádionuklidu (zväčša obsahujúceho izotopy technécia) do okolia nádoru 

(lymfoscintigrafia). 
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1.1  Výskum orgánov lymfatického systému na Slovensku 

 Mikroskopická štruktúra sleziny, týmusu aj kostnej drene zaujala mnohých slovenských 

anatómov, histológov a patológov. Výskum mikroskopickej štruktúry a krvnej 

mikrocirkulácie sleziny má na Ústave patologickej anatómie Lekárskej fakulty Univerzity 

Komenského v Bratislave niekoľko desaťročnú tradíciu. Pri ich štúdiu sa zaviedli mnohé, na 

tú dobu a na naše pomery prevratné metódy, ktorými sa potvrdila súčasná prítomnosť 

otvorenej aj uzavretej mikrocirkulácie krvi v slezine človeka. Medzi takéto metódy patrili 

enzýmohistochémia, ktorú pri štúdiu sleziny zaviedol prof. MUDr. Miroslav Brozman, DrSc. 

(1920-1993), transmisná elektrónová mikroskopia, ktorú využil prof. MUDr. Ján Jakubovský, 

DrSc. a v neposlednom rade rastrovacia elektrónová mikroskopia, ktorú využil doc. MUDr. 

Štefan Polák, CSc. Výsledkom ich práce boli monografie „Slezina. Štruktúrne základy 

funkcie“ z roku 1988 a „Patológia ľudskej sleziny“ z roku 1993. V súčasnosti v ich práci 

pokračujú najmä MUDr. Paulína Gálfiová, PhD. (metóda konfokálnej laserovej rastrovacej 

mikroskopie pri štúdiu mikrocirkulácie sleziny) a doc. RNDr. Martin Kopáni, PhD. (metódy 

biofyziky pri dôkaze akumulácie kovov v slezine). Morfologické štúdium sleziny bolo 

podkladom viacerých dizertačných aj habilitačných prác na bratislavskej lekárskej fakulte. 

 Inervácia lymfatických orgánov človeka aj vybraných laboratórnych zvierat boli 

„doménou“ anatómov z Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. 

Metódy histochémie na dôkaz nervových štruktúr v týmuse, slezine aj Fabriciovej burze 

vtákov využívali prof. MUDr. Darina Kluchová, PhD., prof. MUDr. Katarína Schmidtová, 

CSc. a doc. MUDr. František Dorko, CSc. Okrem histochemického dôkazu priebehu 

nervových vlákien študovali napríklad aj vplyv involúcie a následnej kastrácie na distribúciu 

nervových vlákien v týmuse laboratórnych zvierat. Štúdium lymfatického systému na 

košickom pracovisku má však dlhšiu históriu a nadväzuje na práce prof. MUDr. Vladimíra 

Munku, DrSc. (1922-1986) o lymfatickej drenáži rôznych orgánov ľudského tela. 

 Štúdium kostnej drene, týmusu a lymfatických uzlín z pohľadu patológie patrí medzi 

základné vedecko-výskumné činnosti pracovníkov Ústavu patologickej anatómie Jesseniovej 

lekárskej fakulty UK v Martine pod vedením prof. MUDr. Lukáša Planka, CSc. Oblasťou ich 

záujmu sú nádory krvotvorby a lymfatického tkaniva, diagnostika a štúdium biologických 

vlastností malígnych lymfómov a leukémií a myeloproliferatívneho a myelodysplastického 

syndrómu. Aj vďaka medzinárodnému uznaniu je pracovisko v tejto oblasti v pozícii 

Konzultačného centra bioptickej diagnostiky ochorení krvotvorby pre Slovenskú republiku. 
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Medzi najvýznamnejšie monografie pojednávajúce o nádoroch lymfatického systému z pera 

profesora Planka patria „Farebný atlas malígnych lymfómov“ z roku 1983 a „Atlas biopsie 

nelymfómových lymfadenopatií“ z roku 1990. Z pohľadu diagnostiky nádorov lymfatického 

systému je zaujímavá aj monografia doc. MUDr. Mariána Adamkova, CSc. z Ústavu 

histológie a embryológie Jesseniovej LF UK v Martine s názvom „Bioptický obraz 

chronických myeloproliferatívnych ochorení v kostnej dreni“ z roku 2001. 

 Vývinu faryngovej oblasti embrya so zameraním na vývin týmusu sa venovala doc. 

RNDr. Viera Pospíšilová, CSc. z Ústavu histológie a embryológie Lekárskej fakulty UK 

v Bratislave. V spolupráci s prof. MUDr. RNDr. Jaroslavom Slípkom, DrSc. z Plzne objavili 

na sériových rezoch embryí človeka a raje blízky vzťah povrchovej ektodermy žiabrových 

brázd a endodermy faryngového čreva pri normálnom vývine týmusu. V súčasnosti v jej práci 

pokračuje doc. RNDr. Ivan Varga, PhD., ktorého výsledky vzťahu výživy a veľkosti týmusu, 

mikroskopickej štruktúry týmusu a vývinu faryngovej oblasti ľudských embryí boli 

v spolupráci s docentom Dorkom podkladom monografie „Vývin a inervácia týmusu“ z roku 

2011. 

 Štúdiu inervácie appendix vermiformis človeka sa venuje doc. MUDr. Eliška Kubíková, 

PhD. z Anatomického ústavu Lekárskej fakulty UK v Bratislave. Jej výsledky sú cenným 

podkladom pre diagnostiku zápalov tohto orgánu z pohľadu praktického využitia 

v oblasti chirurgie brucha a pokračovaním v práci prof. MUDr. Jána Jakubovského, DrSc. 

a doc. MUDr. Bernarda Geryka, CSc. 

 Vďaka morfológom z Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, prof. 

MVDr. Františkovi Lešníkovi, DrSc. a prof. MVDr. Jánovi Dankovi, PhD. vznikla v roku 

2005 z pohľadu slovenského písomníctva unikátna monografia „Medicínska lymfológia. 

Morfológia, fyziológia, klinika, diagnostika, chirurgia a terapia lymfatického systému“. 
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2 Prehľad buniek lymfatického tkaniva 

 Imunita vo všeobecnosti predstavuje reakciu buniek a tkanív organizmu na cudzie 

elementy, ktorými môžu byť patogény (vírusy, baktérie, parazity), nádorové bunky, cudzie 

bielkoviny alebo polysacharidy. Lymfatický (imunitný) systém človeka patrí k informačným, 

integračným, kontrolným, regulačným aj obranným zariadeniam organizmu. Zabezpečuje 

jeho stálosť, integritu a individualitu. Je úzko prepojený najmä s nervovým a endokrinným 

systémom, čím vzniká akýsi superinformačný neuro-endokrinno-imunitný systém. Príkladom 

takéhoto prepojenia môže byť predčasná involúcia týmusu detí spôsobená negatívnymi 

faktormi vonkajšieho prostredia (hladovanie, ožiarenie, dlhodobé choroby, úrazy a pod.). 

Týmus sa vplyvom hormónov nadobličky vylučovanými pri strese dokáže rýchlo zmenšiť, 

podlieha stresom-podmienenej involúcii, čo následne môže narušiť proces dozrievania 

T- lymfocytov. 

 Imunita môže byť vrodená (prirodzená, nešpecifická) alebo získaná (adaptívna, 

špecifická) (Schéma 1). Vrodená imunita je súborom reakcií, ktoré sú na úrovni tkanív 

prítomné už od narodenia a ich aktivita nezávisí od predchádzajúceho stretnutia s antigénom. 

Súčasťou vrodenej imunity sú krycie epitely (napr. pokožka, epitelová výstelka tráviacej 

rúry), ktoré bránia prieniku cudzích antigénov do tela (bariérová funkcia). Ďalšou súčasťou 

vrodenej imunity sú bunky s fagocytárnou aktivitou, najmä neutrofilné granulocyty 

(mikrofágy) a makrofágy, ako aj natural killer-(NK)-bunky, eozinofilné granulocyty 

a niektoré humorálne faktory v krvi (bielkoviny s antimikrobiálnymi vlastnosťami a systém 

asi 40 rôznych bielkovín komplementu). Mechanizmy vrodenej nešpecifickej imunity nemajú 

imunologickú pamäť. Mechanizmy získanej imunity sa prvýkrát aktivujú až po stretnutí 

s určitým antigénom. Sú špecificky namierené len na ten konkrétny antigén (baktéria, vírus), 

ktorý ich aktivoval. K ústredným bunkám získanej imunity patria lymfocyty, a to 

T- lymfocyty zabezpečujúce bunkovú imunitu (majú cytotoxickú alebo regulačnú funkciu) 

a B- lymfocyty (po aktivácii sa menia na plazmatické bunky produkujúce protilátky), 

zabezpečujúce humorálnu (protilátkovú) imunitu. Získaná imunita má svoju imunologickú 

pamäť, t.j. časť B- aj T- lymfocytov sa po stretnutí s antigénom premení na dlhodobo žijúce 

pamäťové bunky. Imunologická pamäť zabezpečuje organizmu reagovať na stretnutie s tým 

istým antigénom rýchlejšou a intenzívnejšou imunitnou odpoveďou. Tieto poznatky sa 

v medicíne uplatňujú pri podávaní oslabených alebo usmertených mikroorganizmov, alebo ich 

súčastí, za účeľom vyvolania imunity (umelá imunizácia, očkovanie). 
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Schéma 1. Bunky imunitného systému, spolupodieľajúce sa pri vrodenej a získanej imunite 

Lymfatický systém (systema lymphoideum) je z morfologického pohladu difúznym 

systémom, ktorý tvoria orgány, tkanivá, aj voľné bunky a ich produkty rozložené v celom 

organizme. Súhrnná hmotnosť všetkých buniek lymfatického systému je približne 1kg. 

Lymfatický systém je zložený z lymfatického tkaniva (textus lymphoideus) a zo systému 

lymfatických ciev (vasa lymphatica). Bunky lymfatického systému môžu vytvárať:  

 dočasné nahromadenia vo väzive ktoréhokoľvek orgánu (acervatio lymphoidea 

peripherica fugitiva, napr. pri zápale), 

 trvalé nahromadenia v niektorých orgánoch (acervatio lymphoidea peripherica 

permanens, napr. trvalé nahromadenie buniek lymfatického systému 

v sliznicovom a podsliznicovom väzive appendix vermiformis),  

 samostatné lymfatické orgány (organa lymphoidea). 

imunita 

vrodená 

(nešpecifická) 

získaná 

(špecifická) 

fagocytujúce bunky 

(makrofágy, neutrofilné 

granulocyty) 

NK-bunky 

eozinofilné 

granulocyty 

bunková 

(T- lymfocyty) 

humorálna 

(B- lymfocyty) 

proti baktériám 

proti cudzím, vírusom 

infikovaným 

a nádorovým bunkám 

proti parazitom 

cytotoxické 

T- lymfocyty 

pomocné 

T- lymfocyty 

premenia sa na 

plazmatické bunky 

proti cudzím, vírusom 

infikovaným 

a nádorovým bunkám 

regulujú aktivitu 

makrofágov a 

B- lymfocytov 

tvorba 

protilátok 



14 

 

Poznámka: Takéto členenie súčastí lymfatického systému je umelé a zakladá sa najmä na 

zvyklostiach výučby systematickej anatómie. Pri nej sa napríklad tonsilla palatina alebo 

appendix vermiformis preberajú ako súčasť tráviacej sústavy, tonsilla pharyngea ako súčasť 

dýchacej sústavy a kostná dreň pri štúdiu kostí. Z takéhoto pohľadu sa za „pravé“ súčasti 

lymfatického systému považujú len orgány ako týmus, slezina a lymfatické uzliny. 

V skutočnosti však nájdeme bunky lymfatického systému takmer v každej jednej časti ľudského 

tela, teda nie je ich možné morfologicky ohraničiť na jeden orgánový systém. 

Spoločnými úlohami súčastí lymfatického systému sú ochrana makroorganizmu pred 

vonkajšími aj vnútornými narušiteľmi celistvosti a zabezpečenie stálosti vnútorného 

prostredia. Bunky lymfatického systému majú jedinečnú schopnosť rozlíšiť telu vlastné 

antigény od nevlastných (angl. self and non-self). Čo je telu vlastné, to imunitný systém 

toleruje, na cudzie reaguje imunitnou odpoveďou. Teda okrem rozlišovacej a kontrolnej 

funkcie má lymfatický systém aj výkonnú funkciu. Okrem týchto funkcií má lymfatický 

systém (špeciálne T- a B- lymfocyty ako súčasť získanej imunity) ako druhý systém po 

systéme nervovom aj funkciu pamäťovú. Má schopnosť pamätať si stretnutie s cudzorodou 

látkou, nakoľko časť lymfocytov sa po aktivácii stáva pamäťovými bunkami, ktoré majú dlhú 

životnosť. 

Za patologických okolností môžu bunky lymfatického systému reagovať aj proti vlastným 

štruktúram, čím vznikajú autoimunitné choroby. Pri týchto stavoch autoprotilátky poškodzujú 

normálne štruktúry organizmu. K najznámejším autoimunitným ochoreniam patrí diabetes 

mellitus (cukrovka) typu I., pri ktorom dochádza k deštrukcii beta-buniek Langerhansových 

ostrovčekov pankreasu produkujúcich inzulín. Pri roztrúsenej skleróze (sclerosis multiplex) 

aktivované bunky lymfatického systému prestupujú hemato-encefalickou bariérou 

a poškodzujú myelínovú pošvu axónov nervových buniek v centrálnom nervovom systéme. 

Tým sa narúša prevod nervového vzruchu medzi nervovými bunkami a dochádza 

k charakteristickým príznakom ochorenia (porucha koordinácie pohybov, poruchy zraku 

a ďalšie). Autoimunitná choroba spôsobujúca ukladanie komplexov antigén-protilátka do 

synoviálnej membrány kĺbov, ktoré vedie k chronickému zápalu aj okolitého tkaniva 

(hyalínová kĺbová chrupka a kosť), sa nazýva reumatoidná artritída. Dochádza k opuchu 

a bolestiam pri pohyboch v postihnutých kĺboch. 

K základným bunkám lymfatického systému patria lymfocyty a morfologicky aj funkčne 

rôznorodé podporné bunky. Celkový počet buniek lymfatického systému človeka sa odhaduje 

na 10
12

. Lymfocyty sú kľúčovými bunkami imunitného systému. Zatiaľ čo sa v periférnej krvi 
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nachádza približne len 2% všetkých lymfocytov tela, zvyšok lymfocytov osídľuje lymfatické 

orgány a tkanivá. Z nich veľká časť však neustále recirkuluje medzi krvou, lymfou a väzivom. 

V rozličných tkanivách (napr. v sliznicovom a podsliznicovom väzive, ale aj medzi 

epitelovými bunkami tráviacej alebo dýchacej rúry) sa nachádzajú buď jednotlivo, alebo 

môžu vytvárať nahromadenia označované ako lymfatické uzlíky (noduli lymphatici). 

Lymfatické uzlíky sú zároveň aj stálou súčasťou sekundárnych lymfatických orgánov 

(sleziny, lymfatických uzlín alebo tonzíl).  

Lymfocyty (lymphocyti) sú sférické bunky, ktoré dosahujú rozmery zväčša len 6 až 8 μm. 

Ich veľkosť je teda porovnateľná s veľkosťou erytrocytov a patria medzi malé bunky. Pre 

malé lymfocyty (lymphocyti parvi), ktoré tvoria 85 až 90% všetkých lymfocytov, je 

charakteristické veľké sférické jadro s prevahou heterochromatínu, ktoré sa farbí výrazne 

bazofilne (v základnom farbení je tmavé). Okolo jadra sa nachádza často len veľmi úzky pás 

eozinofilnej cytoplazmy, pričom pomer medzi veľkosťou jadra a množstvom cytoplazmy je 

až 9 : 1 (obr. 10). Preto môžeme hojný výskyt lymfocytov roztrúsených v tkanive prirovnať 

k obrazu rozsypaného maku (lymfocyty pripomínajú čierne makové zrniečka, obr. 11). Po 

aktivácii sa však môžu zväčšiť, a vtedy sa ich veľkosť môže pohybovať okolo 9 až 16 μm 

(lymphocyti medii et lymphocyti magni). Čím je lymfocyt väčší, tým obsahuje aj viac 

cytoplazmy. 

Lymfocyty vznikajú v červenej kostnej dreni v procese hemopoézy (krvotvorby, formatio 

haemocytorum). Ich prekurzorovou bunkou je pluripotentná hemopoetická kmeňová bunka 

(cellula haematopoietica precursoria). Tá je kmeňovou bunkou aj pre všetky ďalšie 

formované krvné elementy (monofyletická teória = všetky krvné elementy vznikajú z jednej 

spoločnej kmeňovej bunky). Z pluripotentnej kmeňovej bunky vznikajú multipotentné bunky 

pre lymfoidný rad (pre budúce lymfocyty) a myeloidný rad (pre budúce erytrocyty, 

granulocyty, monocyty a makrofágy aj megakaryocyty, z ktorých sa odštepujú trombocyty). 

Časť lymfocytov v kostnej dreni priamo aj dozrieva, čím dosiahne schopnosť odlíšiť cudzie 

antigény od telu vlastných antigénov (B- lymfocyty), iná skupina lymfocytov musí kostnú 

dreň opustiť a presúva sa do týmusu, kde sa proces ich dozrievania zavŕši (T- lymfocyty).  

Lymfocyty možno na základe ich imunologických funkcií rozčleniť do troch základných 

skupín. Rozlíšiť ich však nie je možné pomocou bežných farbiacich metód vo svetelnom 

mikroskope. Ich odlíšenie je možné pomocou elektrónovej mikroskopie, na základe členitosti 

plazmatickej membrány. B- lymfocyty majú početné výbežky cytoplazmy, preto sa označujú 

aj ako „vlasaté“ bunky, kým T- lymfocyty majú svoj povrch hladší a označujú sa ako 

„holohlavé“ bunky. S určitosťou sa však dajú od seba odlíšiť až po použití metód 
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imunohistochémie. Pre ich klasifikáciu sa používajú monoklonové protilátky proti 

povrchovým diferenciačným antigénom označovaným ako CD antigény (angl. clusters of 

differentiations). Podrobné delenie jednotlivých subpopulácií lymfocytov je však nad rozsah 

našich učebných textov a čitateľ ich nájde v učebniciach imunológie. Lymfocyty možno 

rozdeliť na: 

 B- lymfocyty (lymphocyti B) - majú na svojom povrchu diferenciačné antigény 

ako CD9, CD19, CD20, CD21, CD22 a CD24 a sú zodpovedné za humorálnu 

(protilátkovú) imunitu. U vtákov, kde boli B- lymfocyty prvýkrát opísané, 

dozrievajú v špeciálnej vydutine kloaky, v tzv. Fabriciovej burze (bursa cloacalis 

Fabricii). Lymfopoetická funkcia Fabriciovej burzy bola jasne preukázaná v 60. 

rokoch minulého storočia u hydiny. Ak sa u kuracích embryí odstránili základy 

Fabriciovej burzy, dospelé kurčatá neboli schopné produkovať protilátky, čo 

viedlo u nich k poruchám imunity. U kurčiat došlo aj k nápadnému zníženiu počtu 

lymfocytov v niektorých špecifických častiach sleziny a lymfatických uzlín. 

Keďže tieto oblasti boli závislé na funkčnosti burzy, bunky pochádzajúce z bursa 

cloacalis Fabricii sa pomenovali ako B- lymfocyty. U cicavcov sa ekvivalent 

Fabriciovej burzy nepodarilo odhaliť, preto sa predpokladá dozrievanie 

B- lymfocytov v kostnej dreni, resp. niektorí autori predpokladajú aj spoluúčasť 

sliznice tráviacej rúry v tomto zložitom procese. B- lymfocyty po stimulácii 

(aktivácii) podliehajú mitotickému deleniu a ďalšej diferenciácii, pričom 

v konečnom dôsledku z nich vznikajú buď plazmatické bunky alebo bunky 

pamäťové. Pamäťové B- lymfocyty (cellulae B memoriae) môžu v neaktivovanej 

forme v krvi prežívať mesiace až roky, avšak po opätovnom stretnutí so známym 

antigénom sa dokážu oveľa rýchlejšie aktivovať (základ imunity po prekonaní 

niektorých infekcií alebo po aktívnej imunizácii). Plazmatické bunky 

(plasmocyti) sú efektorovými, výkonnými formami B- lymfocytov (cellulae 

B efficientes), ktoré produkujú protilátky. Morfologicky sú plazmatické bunky 

typickými bunkami produkujúcimi bielkoviny (konkrétne imunoglobulíny, 

protilátky). Majú veľa cytoplazmy (v porovnaní s neaktivovanými lymfocytmi) 

s dobre vyvinutými cisternami drsného endoplazmatického retikula (obr. 12). Aj 

preto je cytoplazma po bežnom farbení výrazne bazofilná. Jadro majú excentricky 

uložené (obr. 13), je relatívne svetlé a pravidelne sa v ňom striedajú 

heterochromatín a euchromatín. Tým jadro pripomína číselník na hodinách alebo 

drevené koleso (tzv. lúčovité uloženie heterochromatínu). 
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 T- lymfocyty (lymphocyti T) - exprimujú na svojom povrchu CD2, CD3 a CD7 

diferenciačné antigény, podľa ďalších antigénov (CD4 a CD8) ich možno 

klasifikovať do podskupín. V periférnej krvi tvoria 60 až 80% lymfocytov 

a zodpovedajú za bunkovú (celulárnu) imunitu. V procese dozrievania opúšťajú 

kostnú dreň (cellulae thymocytopoieticae progenetricae) a cestou krvných ciev 

migrujú do kôry týmusu, kde sa mnohonásobne delia a následne diferencujú, 

dozrievajú a vo vysokom počte aj zanikajú. Zrelé, imunokompetentné 

T- lymfocyty migrujú z týmusu do sekundárnych lymfatických orgánov, kde sa po 

stretnutí s cudzími antigénmi môžu aktivovať. Lymfocyty neosídľujú sekundárne 

lymfatické orgány natrvalo, ale neustále recirkulujú medzi nimi. Ich presun z krvi 

do lymfatického tkaniva a naopak je v niektorých lymfatických orgánoch 

uľahčený špeciálnymi cievami, tzv. venulami vystlanými vysokými endotelovými 

bunkami (namiesto bežných plochých endotelových buniek, medzi ktorými sú 

pevné medzibunkové spojenia). T- lymfocyty možno ďalej rozdeliť na: 

o Pomocné T- lymfocyty (exprimujú CD4 antigén, cellulae T adjuvantes) - 

produkujú chemické látky označované ako cytokíny, ktorými ovplyvňujú 

ďalšie bunky imunitného systému. Jednotlivé subpopulácie pomocných 

T- lymfocytov dokážu stimulovať B- lymfocyty k proliferácii 

a diferenciácii na plazmatické bunky (sú kľúčové pri iniciácii protilátkovej 

odpovede proti extracelulárnym patogénom), iné subpopulácie 

T- lymfocytov môžu stimulovať makrofágy a NK- bunky k vyššej aktivite, 

čím regulujú bunkovú imunitu namierenú proti vnútrobunkovým 

parazitom. Pomocné T- lymfocyty sú predominantne infikované vírusom 

HIV, čo vedie k postupnému poškodeniu imunitného systému a chorobe 

AIDS. 

o Cytotoxické T- lymfocyty (exprimujú CD8 antigén, cellulae 

T cytotoxicae) - produkujú špeciálne enzýmy (perforíny a granzýmy), 

ktorými poškodzujú vírusom infikované bunky, cudzie bunky (napr. po 

transplantácii) a nádorové bunky. Enzýmy cytotoxických T- lymfocytov 

vytvárajú v plazmatických membránach týchto buniek kanáliky, ktoré 

u nich navodzujú proces apoptózy (programovanej bunkovej smrti). 

o Prirodzené regulačné T- lymfocyty (cellulae T supprimentes) - tlmia 

imunitnú odpoveď s bezprostrednou kooperáciou s bunkami 

prezentujúcimi antigén, aj aktivovanými T- lymfocytmi. 
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o Pamäťové T- lymfocyty (cellulae T memoriae) - zabezpečujú imunitnú 

pamäť organizmu, nesú informáciu o stretnutí s konkrétnym antigénom. 

 NK - bunky (lymphocyti K, cellulae necatoriae anticorporibus non subjecta, 

angl. natural killer = prirodzení zabíjači) - tvoria asi 5 až 10% lymfocytov 

cirkulujúcich v krvnom obehu. Predpokladá sa, že NK- bunky nedozrievajú 

v týmuse, napriek tomu je ich funkcia veľmi podobná cytotoxickým 

T- lymfocytom. Sú zodpovedné najmä za deštrukciu vírusmi infikovaných 

buniek a nádorových buniek. 

 

Podporné bunky lymfatického systému môžu mať fagocytárnu aktivitu, okrem toho sú 

schopné na svojej plazmatickej membráne prezentovať antigény, čím podporujú funkciu 

lymfocytov a tiež regulujú imunitnú odpoveď. Medzi podporné bunky lymfatického systému 

patria: 

 biele krvinky (leucocyti) - majú schopnosť prestupovať cez stenu kapilár (diapedéza) 

a svoje špecifické funkcie dokážu uplatňovať nielen v krvi, ale aj vo väzive. Medzi 

biele krvinky patria lymfocyty (spomenuté v predchádzajúcej časti samostatne), 

monocyty, ktoré sa po prestupe z krvi do väziva menia na výkonné makrofágy 

a neutrofilné, bazofilné a eozinofilné granulocyty (obr. 14),  

 retikulárne bunky (cellulae reticulares) sleziny a lymfatických uzlín - produkujú 

jemné retikulárne vlákna. Tvoria retikulárne väzivo (textus reticularis), ktoré vytvára 

opornú sieť voľným bunkám lymfatického systému. Vo svetelnom mikroskope sa 

retikulárne bunky nedajú odlíšiť od bežných fibroblastov väziva. Ultraštruktúrovo je 

pre ne charakteristické veľké a svetlé jadro, v cytoplazme majú dobre vyvinuté 

cisterny drsného endoplazmatického retikula aj vezikuly Golgiho komplexu. Na 

rozdiel od fibroblastov však produkujú špeciálne retikulárne vlákna tvorené 

kolagénom typu III (fibrae reticulares, fibrae collageni typi III). Cytoplazma 

retikulárnych buniek obaľuje retikulárne vlákna zo všetkých strán. Nakoľko stále nie 

je jednoznačné, či sú retikulárne bunky samostatné bunky, alebo či sú len 

špecializovanými fibroblastmi, v niektorých učebniciach sa používa ich 

„kompromisné“ pomenovanie ako „fibroblastové retikulárne bunky“. Pôvodom sú 

z embryonálneho mezenchýmu, ktorý pochádza zo stredného zárodkového listu 

(mezoderma), 
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 retikuloepitelové bunky týmusu (epitheliocyti reticulares), ktoré vytvárajú nosnú 

sieťovinu pre vyvíjajúce sa T- lymfocyty v týmuse, zároveň majú schopnosť 

prezentovať antigény. Výbežky retikuloepitelových buniek sú vzájomne pospájané 

dezmozómami, čím vytvárajú epitelovú sieť v týmuse (cytoreticulum). Na rozdiel od 

fibroblastových retikulárnych buniek majú endodermový pôvod (podrobnejšie 

v kapitole o vývine týmusu), 

 makrofágy (macrophagocyti) vznikajúce z monocytov vo väzive, sú mimoriadne 

výkonnými fagocytujúcimi bunkami a súčasne sa radia aj medzi antigén-prezentujúce 

bunky (pozri nasledujúcu kapitolu), 

 dendritové bunky (cellulae interdigitantes) a folikulárne dendritové bunky 

(cellulae dendriticae nodulares) lymfatických uzlíkov, ktoré na plazmatickej 

membráne svojich početných výbežkov prezentujú rôzne antigény, 

 Langerhansove bunky (dendrocyti), sú špecializované, antigén-prezentujúce bunky 

v pokožke (epidermis), 

 žírne bunky väziva (mastocyti, syn. mastocyty, heparinocyty, obr. 15), pochádzajú 

z červenej kostnej drene a produkujú farmakologicky aktívne látky ako histamín 

a heparín. Tie sa v ich cytoplazme zhromažďujú vo forme nápadných granúl, ktoré sa 

vo svetelnom mikroskope farbia metachromaticky (sú schopné zmeniť farbu 

použitého bázického farbiva). Heparín je antikoagulačný faktor (zabraňuje zrážaniu 

krvi) a histamín okrem iného zvyšuje priepustnosť kapilár pre vodu, ktorá sa tým 

zhromažďuje v okolitom väzive (edémy - opuchy), kontrahuje hladkú svalovinu 

v stenách dýchacích ciest a pôsobí aj na zvýšenú aktivitu žliazok v dýchacích cestách. 

Granuly žírnych buniek sa podieľajú na vzniku hypersenzitívnych reakcií, alergií 

a anafylaktického šoku. Okrem toho žírne bunky syntetizujú aj látky regulujúce 

migráciu ostatných bielych krviniek z krvného obehu do väziva, na miesto zápalu 

(chemokíny), ako aj cytokíny, rastové faktory a deriváty kyseliny arachidónovej 

(eikozanoidy). Žírne bunky sú na prvý pohľad podobné bazofilným granulocytom 

krvi, odlišujú sa však v niektorých aspektoch, ktoré sú zhrnuté v tab. 1. 
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Tab. 1. Základné rozdiely medzi žírnymi bunkami väziva a bazofilnými granulocytmi v krvi 

Charakterizovaný znak Žírne bunky (mastocyty) Bazofilné granulocyty 

Pôvod  Kmeňová pluripotentná 

hemopoetická bunka 

Kmeňová pluripotentná 

hemopoetická bunka 

Miesto dozrievania Väzivo  Kostná dreň  

Schopnosť mitotického delenia Áno (aj keď len ojedinele) Nie 

Životnosť  Týždne až mesiace Dni  

Priemer bunky 20 - 30 μm 8 - 12 μm 

Tvar jadra Guľaté Segmentované 

 

Jedinečnú funkciu v procese iniciácie imunitnej odpovede majú antigén-prezentujúce 

bunky. Interakcia medzi veľkou časťou antigénov a protilátok je nedostatočná k vyvolaniu 

imunitnej odpovedi. Preto telu cudzie antigény sú často fagocytované antigén-prezentujúcimi 

bunkami a v ich cytoplazme sú odbúrané na základné peptidy. Tieto peptidy sú následne 

prezentované na vonkajšej strane ich plazmatickej membrány ďalším bunkám imunitného 

systému (pomocné T- lymfocyty), čím sa uľahčuje ich aktivácia. Antigén-prezentujúce bunky 

sú morfologicky rôznorodé, vo väčšine pochádzajú z kostnej drene a ich prekurzormi sú 

monocyty z periférnej krvi.  
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3 Monocytovo - makrofágový systém 

K mimoriadne dôležitým pomocným bunkám lymfatického systému patria bunky 

monocytovo - makrofágového systému (mononukleárový fagocytujúci systém). Tento systém 

predstavuje súbor rôznych fagocytujúcich buniek roztrúsených po celom tele, pričom majú 

dve spoločné vlastnosti: 

 spoločný pôvod: z kostnej drene, pričom z pluripotentnej krvotvornej kmeňovej 

bunky (cellula haematopoietica precursoria) vznikajú najprv monocyty (monocyti), 

ktoré približne tri dni cirkulujú v krvnom obehu a následne prestupujú do okolitého 

väziva, kde sa diferencujú na makrofágy a iné fagocytujúce bunky, 

 rovnakú funkciu: význam vo vrodenej (nešpecifickej) imunite. Fagocytárna aktivita 

makrofágov závisí od stupňa ich aktivácie, pričom aktivované makrofágy majú vo 

svojej cytoplazme veľké množstvo lyzozómov (obr. 16), v ktorých degradujú 

pohltené mikroorganizmy. Makrofágy majú okrem toho schopnosť produkovať 

endogénne pyrogény (látky zvyšujúce telesnú teplotu), antivírusové látky označované 

ako interferóny a spolupodieľajú sa pri hojení rán a remodelácii tkaniva (tvorba 

hyaluronidázy, elastázy a kolagenázy). Makrofágy môžu byť zároveň aj antigén-

prezentujúcimi bunkami. 

 

Poznámka: okrem buniek monocytovo - makrofágového systému majú schopnosť fagocytovať 

cudzie antigény aj neutrofilné granulocyty (tzv. mikrofágy) a eozinofilné granulocyty 

(fagocytujú komplexy antigén - protilátka).  

 

 Makrofágy lokalizované vo väzive je v bežnom histologickom farbení mimoriadne 

obtiažne identifikovať. Dajú sa zviditeľniť vitálnou aplikáciou farbiva (napr. tuš, trypanová 

modrá) do krvi laboratórneho zvieraťa. Vďaka ich schopnosti fagocytózy pohltia farebné 

častice, čím sa sami zafarbia. Makrofágy vo väzive majú jadro väčšinou obličkovitého tvaru. 

V cytoplazme majú početné lyzozómy, v ktorých sa dá histochemicky dokázať prítomnosť 

kyslej fosfatázy. Táto histochemická reakcia sa najčastejšie používa na dôkaz makrofágov. 

V obraze elektrónového mikroskopu majú makrofágy členitú plazmatickú membránu 

s početnými záhybmi a prstovitými výbežkami. V cytoplazme sú okrem lyzozómov 

a fagolyzozómov prítomné aj početné cisterny drsného a hladkého endoplazmatického 

retikula, Golgiho aparát, mitochondrie a aj sekrečné vezikuly. 
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V špecifických miestach ľudského tela sa makrofágy vznikajúce z monocytov označujú 

osobitými názvami: 

 pohyblivé makrofágy sa vo väzive označujú ako histiocyty (macrophagocyti mobiles), 

okrem toho sa vo väzive môžu vyskytovať aj fixné makrofágy (macrophagocyti 

sessiles). Mimoriadne veľa makrofágov sa nachádza v lymfatických orgánoch, ale aj 

serózne dutiny obsahujú početné pleurálne alebo peritoneálne makrofágy, 

 makrofágy v stene dilatovaných krvných sínusoidov medzi trámcami hepatocytov 

pečene sa označujú ako Kupfferove bunky (macrophagocyti stellati). V pečeni sa 

vlastne nachádza najväčšia populácia fixných makrofágov, ktoré svoje pomenovanie 

dostali podľa nemeckého anatóma Karla von Kupffera (1829-1902), 

 makrofágy v pľúcach fagocytujúce prachové častice sa nazývajú prachové bunky 

(resp. alveolárne makrofágy, macrophagocyti alveolares), 

 mezangiové bunky (mesangiocyti) sú súčasťou obličkových teliesok (ich pôvod aj 

funkcia sú doteraz nejasné, nakoľko niektorí autori ich odvodzujú od hladkých 

svalových buniek a nie od monocytov), 

 odbúravanie kostnej hmoty zabezpečujú mnohojadrové osteoklasty (osteoclasti), 

ktoré pravdepodobne vznikajú splývaním viacerých monocytov (aj preto môžu mať 

niekoľko desiatok jadier), 

 Langerhansove bunky (dendritocyti) sa nachádzajú v pokožke a sú pomenované 

podľa nemeckého patológa Paula Langerhansa (1847-1888), 

 v centrálnom nervovom systéme sú to bunky mikroglie (Hortegova glia, microglia), 

ktoré objavil argentínsky neurohistológ Pio del Rio-Hortega (1882-1945). 

O objavenie fagocytózy sa zaslúžil ukrajinský lekár Ilja Iljič Mečnikov (1845-1916), 

nositeľ Nobelovej ceny za medicínu (1908), ktorú získal za výskumy v oblasti imunitného 

systému. Makrofágy dokážu okolo väčších cudzích telies vytvárať po splynutí obrovské 

mnohojadrové (často až 100 jadier) útvary označované ako Langhansove bunky. 

Poznámka: V minulosti sa predpokladalo, že v slezine majú schopnosť fagocytózy retikulárne 

bunky a v pečeni zas endotelová výstelka krvných sínusoidov. Tento predpoklad dal základ 

tzv. retikulovo - endotelovému systému. V súčasnosti už vieme, že všetky fagocytujúce bunky 

(s výnimkou neutrofilov a eozinofilov) sú odvodené od monocytov a preto je predstava 

retikulovo - endotelového systému nesprávna. Napriek tomu sa tento názov objavuje 

v niektorých publikáciách a učebniciach dokonca aj v súčasnosti. 
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4 Rozdelenie orgánov lymfatického systému 

Súčasti lymfatického systému človeka môžeme rozdeliť podľa viacerých kritérií. 

Základné delenie z pohľadu dozrievania lymfocytov je na: 

 primárne (centrálne) lymfatické orgány (organa lymphoidea primaria), ku 

ktorým patrí týmus, kostná dreň a u vtákov aj Fabriciova burza,  

 sekundárne (periférne) lymfatické orgány (organa lymphoidea secundaria), 

ktoré možno ďalej rozdeliť na: 

o opuzdrené orgány (slezina a lymfatické uzliny, ktoré sú po celom 

povrchu kryté väzivovým puzdrom),  

o permanentné nahromadenia lymfocytov (acervatio lymphoidea 

peripherica permanens), ktoré môžu byť čiastočne opuzdrené (patria 

sem tonzily, ktoré sú z časti kryté epitelom a z časti sú od okolia 

oddelené vrstvou hustejšieho väziva) alebo neopuzdrené 

(nahromadenie lymfatického tkaniva v apendix vermiformis alebo 

Peyerových plakoch v terminálnej časti tenkého čreva). 

V centrálnych lymfatických orgánoch získavajú lymfocyty svoju schopnosť rozlíšiť 

vlastné antigény od cudzích. Z týchto orgánov následne vycestujú krvným obehom do 

periférnych orgánov, kde vykonávajú svoju špecifickú funkciu. U človeka je centrálnym 

lymfatickým orgánom týmus (thymus, detská žľaza), v ktorom dochádza k proliferácii, 

diferenciácii a selekcii T- lymfocytov. Preto môžeme týmus nazvať aj „vysokou školou 

T- lymfocytov“. Tie lymfocyty, ktoré sa v týmuse „nenaučia“ rozoznávať vlastné antigény od 

cudzích, nepokračujú vo svojom vývoji a podliehajú procesu apoptózy (vyše 97% všetkých 

lymfocytov v týmuse zaniká počas selekcie). Zrelé imunokompetentné T- lymfocyty opúšťajú 

týmus a presúvajú sa do sekundárnych lymfatických orgánov, najmä do parakortexu 

lymfatických uzlín a do periarteriálnych lymfatických pošiev sleziny (tzv. T- dependentné 

zóny).  

Kým T- lymfocyty musia počas dozrievania opustiť kostnú dreň a docestovať do týmusu 

aby získali svoju konečnú podobu, B- lymfocyty dozrievajú priamo v červenej kostnej dreni 

(medulla ossium rubra). U vtákov sa pri kloake nachádza samostatný špecializovaný orgán - 

Fabriciova burza (bursa cloacalis Fabricii), ktorý vytvára prostredie pre dozrievanie vtáčích 

ekvivalentov B- lymfocytov. Novšie niektorí autori zaraďujú Fabriciovu burzu 
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k lymfatickému systému sliznice čreva (angl. GALT, gut-associated lymphoid tissue), preto 

sa o úlohe sliznice čreva pri dozrievaní B- lymfocytov začína uvažovať aj u cicavcov. Bursa 

Fabricii pozostáva z početných záhybov epitelu. Jej funkčnú zložku tvoria lymfatické uzlíky 

obsahujúce heterogénnu populáciu buniek (lymfocyty, epitelové bunky endodermového 

pôvodu a dendritové bunky mezodermového pôvodu).  

Najväčším opuzdreným sekundárnym lymfatickým orgánom človeka je slezina (lien, 

splen). Na základe svojej štruktúry a funkcie ju môžeme považovať za dva samostatné orgány 

spojené do jedného. Na jednej strane, je biela pulpa sleziny dôležitá súčasť imunitného 

systému, zapojená do procesu aktivácie lymfocytov a plazmatických buniek a do produkcie 

protilátok. Na strane druhej, červená pulpa sleziny zohráva úlohu pri fagocytovaní 

nepotrebných elementov krvi a zúčastňuje sa na odstraňovaní starnúcich červených krviniek.  

Lymfatické uzliny (nodi lymphatici, lymphonodi) sú malé, opuzdrené zhluky 

lymfatického tkaniva. Sú oválneho alebo fazuľovitého tvaru. Ich veľkosť je variabilná, od 

niekoľkých milimetrov až po niekoľko centimetrov. Uzliny sú usporiadané najčastejšie do 

retiazok, pričom platí, že obsah každej lymfatickej cievy pred vyústením do krvného obehu 

cez ductus thoracicus alebo cez ductus lymphaticus dexter musí byť prefiltrovaný minimálne 

cez jednu lymfatickú uzlinu. 

Tonzily (tonsillae) sú príkladom sekundárnych, čiastočne opuzdrených lymfatických 

orgánov, ktoré sú umiestnené pri vstupe do tráviacej a dýchacej sústavy. Okrem toho je aj celá 

sliznica tráviacej, dýchacej a močovo-pohlavnej sústavy chránená prítomnosťou lymfatického 

tkaniva v sliznici (textus lymphoideus adjuctus mucosae, angl. mucosa-associated lymphatic 

tissue, MALT). Zhluky lymfatického tkaniva tu vytvárajú lymfatické uzlíky (noduli 

lymphoidei). Tie sa nachádzajú buď jednotlivo (noduli lymphoidei solitarii), alebo vytvárajú 

stmelené zhluky (noduli lymphoidei agregati) v riedkom väzive slizníc. Príkladom 

stmelených lymfatických uzlíkov sú Peyerove plaky v distálnych častiach tenkého čreva. 
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5 Difúzne lymfatické tkanivo a lymfatické uzlíky 

5.1  Lymfatické tkanivo slizníc (MALT - systém) 

Sliznice tráviacej, dýchacej a močovo-pohlavnej sútavy sú bariérou medzi vonkajším 

a vnútorným prostredím, a môžu slúžiť ako brána vstupu pre rôzne patogénne 

mikroorganizmy. Aj preto je vo väzive slizníc trvalo lokalizované veľké množstvo buniek 

lymfatického systému (acervatio lymphoidea peripherica permanens), pričom tie sa spoločne 

označujú ako lymfatické tkanivo slizníc, resp. skratkou MALT (z angl. mucosa-associated 

lymphoid tissue, textus lymphoideus adjuctus mucosae). Na základe anatomickej lokalizácie 

buniek lymfatického tkaniva môžeme MALT rozdeliť na niekoľko častí: 

 Lymfatické tkanivo tráviacej rúry (GALT, angl. gut-associated lymphoid tissue, textus 

lymphoideus adjuctus intestino). V niektorých špecifických častiach tráviacej rúry je 

toto nahromadenie mimoriadne výrazné, ako napríklad v stene appendix vermiformis 

(obr. 17), v terminálnych častiach ilea alebo pri tonsilla palatina. GALT pozostáva zo 

samostatných lymfocytov lokalizovaných v sliznici tráviacej rúry, bunky však môžu 

vytvárať aj sférické nahromadenia zvané lymfatické uzlíky (noduli lymphoidei). 

V epitely nad lymfatickými uzlíkmi sa nachádzajú špecializované M- bunky (angl. 

microfold-cells, epitheliocyti microplicati). Tie dokážu transportovať antigény 

z lúmenu čreva k bunkám lymfatického systému lokalizovaným v sliznicovom väzive, 

čím regulujú imunitnú odpoveď. Charakteristické stmelené lymfatické uzlíky sa 

nachádzajú v terminálnej časti tenkého čreva, kde sa nazývajú ako Peyerove plaky 

(agmina Peyeri). Pomenované sú podľa švajčiarskeho patológa Johanna Conrada 

Peyera, ktorý ich opísal v roku 1677. Počas prenatálneho vývinu sa v stene ilea 

objavuje asi 60 Peyerových plakov. Ich počet narastá až do puberty, kedy sa počet 

stmelených lymfatických uzlíkov odhaduje na 240. Takmer 50% Peyerových plakov je 

koncetrovaných v posledných 25cm ilea, čím sa tu vytvára akýsi „lymfatický 

prstenec“. Súčasťou Peyerových plakov sú aj špecializované cievy - venuly s vysokým 

endotelom, ktoré slúžia na migráciu lymfocytov z krvi do väziva, aj opačným smerom. 

 Lymfatické tkanivo bronchov (BALT, angl. bronchus-associated lymphoid tissue, 

textus lymphoideus adjuctus broncho). Nachádza sa v sliznici bronchov v pľúcach, 

predovšetkým v mieste rozdvojenia sa bronchov. 
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 Lymfatické tkanivo sliznice nosovej dutiny (NALT, angl. nose-associated lymphoid 

tissue, textus lymphoideus adjuctus naso). 

 Lymfatické tkanivo močového systému (UTALT, angl. urinary tract-associated 

lymphoid tissue, textus lymphoideus adjuctus systemati urinario). 

 Lymfatické tkanivo spojivky (CALT, angl. conjuctiva-associated lymphoid tissue, 

textus lymphoideus adjuctus tunicae conjuctivae). 

5.2  Primárne a sekundárne lymfatické uzlíky 

 Vo väzive lymfatických orgánov, ale vo väzive ne-lymfatických orgánov môžu lymfocyty 

vytvárať sférické zhluky, ktoré sa nazývajú lymfatické uzlíky. Tie obsahujú predovšetkým 

B- lymfocyty, ako aj ich efektorové formy. Lymfatické uzlíky, ktoré obsahujú malé, 

neaktivované B- lymfocyty sa nazývajú primárne lymfatické uzlíky (noduli lymphoidei 

primarii). Primárne lymfatické uzlíky sa ešte nestretli s cudzími antigénmi a jednotlivé malé 

B- lymfocyty sa zatiaľ nepremenili na efektorové bunky. Aj preto sa nachádzajú v rôznych 

častiach tela najmä pred narodením, keď sa plod vyvíja v takmer „sterilnom“ prostredí. 

 Po stretnutí s cudzími antigénmi sa primárne lymfatické uzlíky menia na sekundárne 

lymfatické uzlíky (noduli lymphoidei secundarii, obr. 18). V rámci nich možno aj na 

svetelno-mikroskopickej úrovni odlíšiť: 

 Zárodočné centrum (centrum germinativum) - svetlejší stred uzlíka. Je to miesto, kde 

sa B- lymfocyty po aktivácii množia a postupne sa diferencujú na efektorové 

bunky (tzv. plazmatické bunky produkujúce protilátky) alebo na pamäťové 

B- lymfocyty. Medzi neaktivovaným B- lymfocytom a plazmatickými bunkami je 

viacero vývinových štádií, medzi ktoré patria centroblasty (centroblasti, lymphocyti B 

dividens), centrocyty (centrocyti, majú jadro so zárezom) a plazmoblasty. Nakoľko 

majú efektorové formy B- lymfocytov viac cytoplazmy ako neaktivované (malé) 

B- lymfocyty, zárodočné centrum je na histologických rezoch svetlejšie a je prejavom 

stretu lymfatického tkaniva s cudzími antigénmi. Súčasťou zárodočných centier sú aj 

folikulárne dendritové bunky (cellulae dendriticae nodulares), makrofágy 

a retikulárne bunky. 

 Plášťová zóna (zona marginalis) - vonkajšia tmavšia vrstva malých B- lymfocytov, 

ktoré obkolesujú zárodočné centrum.  
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Lymfatické uzlíky nie sú stále útvary, trvalo sa vyskytujú iba v lymfatických orgánoch 

(s výnimkou kôry týmusu). V rámci sliznicového a podsliznicového väziva rôznych orgánov 

(napr. v stene tráviacej alebo dýchacej trubice) sa môžu prestavovať, objavovať sa 

a vymiznúť. Bunkové mikroprostredie sekundárnych lymfatických uzlíkov, najmä ich 

zárodočné centrum, je jedinečným zdrojom plazmatických buniek, ako aj pamäťových 

B- lymfocytov, ktoré dokážu úspešne bojovať proti rôznym mikroorganizmom (tab. 2, 

schéma 2). 

Tab. 2. Stručná definícia základných bunkových populácií prítomných v zárodočných 

centrách sekundárnych lymfatických uzlíkov 

Názov bunky Jej funkčná morfológia 

B- lymfocyt Bunky dozrievajúce v červenej kostnej dreni (u vtákov 

v samostatnom orgáne bursa cloacalis Fabricii). V neaktivovanej 

podobe sú to malé bunky, s tmavo sa farbiacim, guľatým jadrom, 

okolo ktorého sa nachádza len úzky lem cytoplazmy 

Centroblast  Mitoticky aktívna bunka, ktorá vznikla z B- lymfocytu po jeho 

aktivácii. Dochádza u nich k početným somatickým hypermutáciám 

DNA, najmä génov kódujúcich protilátky, čím dochádza k adaptácii 

väzby protilátok na antigén 

Centrocyt  Vznikajú z centroblastov. V tomto štádiu dochádza k selekcii tých 

centrocytov, ktoré budú schopné produkovať protilátky proti antigénu 

prítomného na povrchu folikulárnych dendritových buniek. Ostatné 

centrocyty zaniknú v procese apoptózy. 

Plazmoblast  Vzniká z centrocytov a je prekurzorom plazmatickej bunky. 

Plazmoblasty majú ešte schopnosť mitotického delenia, už dokážu 

produkovať protilátky a môžu sa presunúť z miesta svojho vzniku (zo 

zárodočného centra lymfatického uzlíka) do vzdialených miest v tele 

Plazmatická bunka Je to terminálne diferencovaná forma B- lymfocytovej rady, vzniká 

z plazmoblastu a už nemá schopnosť mitotického delenia. Je to bunka 

špecializovaná na produkciu protilátok (veľa cytoplazmy bohatej na 

drsné endoplazmatické retikulum, v jadre sa typicky pravidelne 

strieda euchromatín a heterochromatín - jadro pripomína číselník na 

hodinách). V zárodočnch centrách sekundárnych lymfatických 

uzlíkov sa vyskytujú len ojedinele, ešte ako plazmoblasty opúšťajú 
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miesto svojho vzniku a presúvajú sa do rôznych častí tela 

Pamätový B- 

lymfocyt 

Špecializovaný, dlhodobo žijúci B- lymfocyt, ktorý sa už stretol 

s antigénom a po jeho opätovnom rozpoznaní sa dokáže rýchlo 

premeniť na plazmatické bunky. Pamäťové B- lymfocyty vznikajú 

pravdepodobne z centrocytov a následne opúšťajú príslušný 

lymfatický uzlík, v ktorom vznikli 

Folikulárna 

dendritová bunka 

Špecializovaná bunka mikroprostredia lymfatických uzlíkov, ktorá 

nepochádza z červenej kostnej drene (jej pôvod nebol doposiaľ 

objasnený). Má dlhé výbežky, čím vytvára trojrozmernú sieť vo 

vnútri lymfatických uzlíkov. Nakoľko sa na jej povrch viažu 

antigény, jej úloha je selekcia centrocytov 

Makrofág  Profesionálne fagocytujúce bunky, ktoré odstraňujú zbytky 

apoptotických buniek. Pochádzajú z monocytov z červenej kostnej 

drene 

Pomocný T- 

lymfocyt 

Ojedinele sa nachádza v zárodočných centrách, môže byť zdrojom 

signálov na prežívanie efektorových foriem B- lymfocytov po 

selekcii (v spolupráci s folikulárnymi dendritovými bunkami) 
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Schéma 2. Deje prebiehajúce v zárodočných centrách lymfatických uzlíkov. Najprv 

z aktivovaných B- lymfocytov vznikajú početné, mitoticky aktívne centroblasty, ktoré 

podliehajú somatickej hypermutácii (SHM). Z niektorých centroblastov vznikajú centrocyty, 

ktoré sa po prísnej selekcii riadenej folikulárnymi dendritovými bunkami (FDB) 

a pomocnými T- lymfocytmi premenia na plazmoblasty a následné plazmatické bunky, alebo 

na pamäťové B- lymfocyty, alebo zanikajú v procese apoptózy 

 

Poznámka: Lymfatické uzlíky obsahujú najmä B- lymfocyty a ich efektorové formy. 

T- lymfocyty sa nachádzajú vo väzive medzi lymfatickými uzlíkmi a netvoria ich súčasť. Aj 

preto sa za normálnych podmienok lymfatické uzlíky nenachádzajú v kôre týmusu, kde 

dochádza len k vývinu T- lymfocytov. Takisto upozorňujeme čitateľa na jazykovú podobnosť 

medzi lymfatickými uzlíkmi (nodulus lymphoideus) a lymfatickými uzlinami (nodus 

lymphoidei). Kým uzlíky sú len nahromadením lymfocytov vo väzive viditeľné na 

mikroskopickej úrovni, uzliny sú opuzdrené lymfatické orgány s veľkosťou niekoľko 

milimetrov až centimetrov. Zároveň sú lymfatické uzlíky aj súčasťou kôry lymfatických uzlín. 
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5.3  Tonzily (mandle) 

 Mandle sú trvalím nahromadením lymfatického tkaniva v stene začiatočných úsekov 

tráviacej alebo dýchacej sústavy. Sú súčasťou úžiny hrdla (ako v prípade tonsillae palatinae), 

jazyka (ako v prípade tonsilla lingualis) alebo nosovej časti hltana (tonsilla pharyngea et 

tonsillae tubariae). Slúžia ako ochranný prstenec lymfatického tkaniva, ktorý má zabrániť 

vstupu cudzích antigénov do tráviacej a dýchacej sústavy. Tento lymfatický kruh v okolí 

hltana opísal nemecký anatóm Wilhelm Waldeyer-Hartz (1836-1921), po ktorom sa označuje 

ako Waldeyerov lymfatický okruh (anulus Waldeyeri). Mandle sú na povrchu kryté epitelom 

(viacvrstvovým dlaždicovým nerohovatejúcim alebo viacradovým cylindrickým 

s riasinkami), od okolitého tkaniva ich oddeľuje vrstvička hustého kolagénového väziva, ktoré 

sa môže označiť za puzdro (capsula tonsillae). Tonzily vznikajú retikulizáciou povrchového 

epitelu (týmto pripomínajú týmus) a obsahujú početné, najmä sekundárne, lymfatické uzlíky 

(týmto pripomínajú kôru lymfatickej uzliny). Na rozdiel od uzliny však tonzily majú len 

odvodné (aferentné) lymfatické cievy, teda netvoria filter pre lymfu. Lymfatické tkanivo 

Waldeyerovho lymfatického okruhu produkuje protilátky, ktoré majú svoju významnú 

funkciu vo vývine lymfatického systému počas raného detstva. 

 Podnebná mandľa (tonsilla palatina, obr. 19 až 21) je párový orgán oválneho tvaru. 

Uložená je v úžine hrdla (isthmus faucium), vo výklenku zvanom fossa (sinus) tonsillaris. Ten 

počas embryogenézy vznikol z druhého faryngového vačku embryonálneho hltana. Tonsilla 

palatina je na povrchu krytá viacvrstvovým dlaždicovým epitelom nerohovatejúcim 

(epithelium stratificatum squamosus non cornificatum). Od svalov hltana ju oddeľuje capsula 

tonsillae z hustého kolagénového väziva. Povrch mandle je rozbrázdený, nájdeme tu 10 až 20 

jamiek (fossulae tonsillae), ktoré vedú do hlbokých krýpt (cryptae tonsillae). V kryptách sa 

nachádzajú odlúpené epitelové bunky, biele krvinky aj mikroorganizmy, ktoré spoločne 

nazývame ako bunková drvina (detritus). Vo vnútri tonsilla palatina sa nachádzajú početné 

lymfatické uzlíky, prevažne sekundárne. Ich svetlé zárodočné centrá napovedajú o aktivácii 

B- lymfocytov a ich premene na efektorové bunky. 

Nosohltanová mandľa (tonsilla pharyngea) je nepárová a je tvorená nahromadením 

lymfatického tkaniva v sliznici zadnej časti klenby nosohltana. Je krytá viacradovým 

cylindrickým epitelom, typickým pre dýchacie cesty (epithelium respiratorium) a od 

okolitých štruktúr ju oddeľuje tenké väzivové puzdro (obr. 22). Štruktúrou sa podobá na 

tonsilla palatina, obsahuje tiež početné lymfatické uzlíky a jej povrch je rozbrázdený na 

fossulae et cryptae tonsillae. Párová trubicová mandľa (tonsilla tubaria) je pokračovaním 
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nosohltanovej mandle vo forme nahromadenia lymfatického tkaniva pri hltanovom ústí 

Eustachovej trubice (ostium pharyngeum tubae auditivae). 

Jazyková mandľa (tonsilla lingualis) je nepárová a je lokalizovaná v oblasti koreňa jazyka 

(radix linguae). Je krytá viacvrstvovým dlaždicovým nerohovatejúcim epitelom, ktorý sa 

vnára do vnútra, čím vytvára krypty (cryptae). Na dno krýpt často vyúsťujú vývody 

Weberových mucinóznych žliazok (glandulae linguales posteriores), ktoré patria medzi malé 

slinné žľazy (obr. 23). Vo vnútri madle sa nachádzajú početné sekundárne lymfatické uzlíky 

so zárodočnými centrami. 

 

Klinická poznámka: Podnebné mandle sú predovšetkým u detí častým miestom zápalov 

(tonsillitis, amygdalitis). Zápaly sú spôsobené baktériami, najmä beta-hemolytickými 

streptokokmi a stafylokokmi alebo vírusmi, ako napríklad vírusom Epsteina a Barrovej 

(infekčná monokuleóza). Chronický zápal podnebných mandlí (tonsillitis chronica) je 

dlhotrvajúci bakteriálny zápal vznikajúci na podklade často sa opakujúcich hnisavých angín. 

Pri nich zostávajú patogénne mikroorganizmy vo väzive podnebných mandlí, a tie tak môžu 

byť pôvodcom ďalších infekcií v organizme. Peritonzilárny absces je možnou komplikáciou 

tonzilitídy. Ide o prechod infekcie do hlbších vrstiev hltanu, kedy sa medzi puzdrom 

podnebnej mandle a svalmi hltana vytvára dutinový priestor vyplnený hnisom (absces). 

Odstránenie podnebných mandlí sa označuje ako tonzilektómia. Treba však brať do úvahy, že 

podnebné mandle ako súčasť Waldeyerovho lymfatického okruhu zohrávajú u detí do troch 

rokov dôležitú úlohu vo vývine imunitného systému. Tonzilektómiu u detí treba indikovať 

vždy opatrne. Zväčšenie tonsilla pharyngea sa označuje ako adenoidné vegetácie a jej 

chirurgické odstránenie sa nazýva adenotómia. 
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6 Funkčná histológia lymfatických ciev a lymfatických 

uzlín 

6.1  Stručný prehľad štruktúry a funkcie lymfatických ciev 

Okolo väčšiny buniek ľudského tela sa nachádza tkanivový mok (intesrticiálna tekutina), 

ktorý zabezpečuje spojenie medzi bunkami s cirkulujúcou krvou. Cez tento sprostredkovaný 

kontakt bunky tkanív získavajú výživné látky, signálne molekuly a zbavujú sa svojich 

produktov aj splodín metabolizmu. Taktiež tu dochádza k výmene dýchacích plynov. 

V transporte vody, bielkovín a ďalších látok z intersticiálneho priestoru späť do krvného 

obehu má veľký význam lymfatický systém. Lymfatický systém týmto reguluje nielen 

koncentráciu bielkovín v interstíciu a v krvnej plazme, ale aj objem a tlak tkanivových 

tekutín. Mimoriadny význam majú lymfatické cievy pri transporte lipidov. Tuky sa vo forme 

chylomikrónov vstrebávajú cez klky tenkého čreva (villi intestinales). Vo väzive každého 

klku sa nachádza jedna centrálne uložená chylová lymfatická cieva (vas lymphaticum 

centrale, obr. 24), z ktorej sa mliečne zafarbená lymfa (chylus, gr. šťava) odvádza postupne až 

do hrudníkového miazgovodu (ductus thoracicus). Aj preto až dve tretiny tukov prijatých 

potravou prechádzajú cez ductus thoracicus. 

 Lymfatické cievy začínajú v medzibunkových štrbinách (spatia interstitialia 

prelymphatica) ako lymfatické kapiláry (vasa lymphocapillaria), odkiaľ odvádzajú 

nadbytočný tkanivový mok. Lymfatické kapiláry sú tvorené len jednou vrstvou endotelových 

buniek (endothelium vasculare) s nesúvislou bazálnou laminou (membrana basalis 

interrupta). Navyše, medzi endotelovými bunkami nie sú vytvorené medzibunkové spojenia 

typu zonulae occludentes, koncové časti buniek sa len voľne prekrývajú. Endotel 

lymfatických kapilár je k okoliu fixovaný pomocou jemných kotviacich fibríl (filamenta 

firmantia). Aj preto je stena lymfatických kapilár mimoriadne permeabilná, čo zabezpečuje 

rýchly prechod tkanivového moku spolu s väčšími molekulami (bielkoviny, triglyceridy) do 

lúmena kapilár. Lymfatické kapiláry sú súčasťou takmer každého orgánu, s výnimkou tých 

miest, kde nie sú ani krvné cievy (napr. chrupavka, epitely, rohovka a šošovka oka, chlpy, 

vlasy a nechty). Neboli dokázané ani v centrálnom nervovom systéme, placente 

a ani v kostnej dreni.  

 Lymfatické kapiláry následne vytvárajú kapilárne siete (rete lymphocapillare), ktoré sa 

zbiehajú do zberných lymfatických ciev (vasa colligentia) a do väčších lymfatických ciev 
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(vasa lymphatica myotypica). Väčšie cievy už majú steny tvorené troma vrtsvami, podobne 

ako krvné cievy (vrstvy tunica intima, media et adventitia). Jednosmerný tok lymfy 

v lymfatických cievach umožňuje kontrakcia hladkej svaloviny v stene ciev, kontrakcia 

okolitých kostrových svalov a systém chlopní (valvae lymphaticae). Lymfatické cievy sa 

ďalej zbiehajú do lymfatických kmeňov (trunci lymphatici) a potom do ductus thoracicus 

alebo do ductus lymphaticus dexter. Tieto lymfatické kmene majú štruktúru steny podobnú 

stene žíl, v tunica media však obsahujú viac hladkých svalových buniek. V stene ductus 

thoracicus sa nachádzajú aj vyživujúce krvné cievy (vasa sanguinea vasorum) a spleť 

nervových vlákien.  

 Hrudníkový miazgovod (ductus thoracicus) zbiera lymfu z oboch dolných končatín, 

panvy, brucha, ďalej z ľavej polovice hrudníka, ľavej hornej končatiny a z ľavej polovice 

hlavy a krku. Začiatok hrudníkového miazgovodu vzniká sútokom eferentných lymfatických 

ciev pravých a ľavých driekových lymfatických uzlín a uzlín z čreva. Výsledkom sú obvykle 

dva krátke lumbálne kmene (trunci lumbales) a jeden truncus intestinalis (prípadne môžu byť 

aj samostatné 2-3 menšie kmene trunci intestinales), ktoré vytvárajú rozšírený úsek cisterna 

chyli (nádržka mlieča). Začiatok ductus thoracicus je uložený retroperitoneálne pod bránicou, 

asi vo výške 1. a 2. driekového stavca. Ďalej prechádza po pravom boku aorty do hrudníka 

(cez otvor v bránici hiatus aorticus), do zadného mediastína na krk, kde vyúsťuje a očistenú 

a zozbieranú lymfu odvádza do sútoku ľavej vena jugularis interna a ľavej vena subclavia, 

zvaného angulus venosus sinister. Ductus thoracicus embryonálne vznikal ako párová spleť 

lymfatických ciev, aj preto môže byť jeho priebeh značne variabilný (zdvojenie miazgovodu, 

chýbajúca cisterna chyli alebo nahradenie časti miazgovodu spleťou lymfatických ciev). 

 Pravý miazgovod (ductus lymphaticus dexter) zbiera lymfu zo steny a z orgánov pravej 

polovice hrudníka (vrátane hornej plochy pečene), z pravej polovice krku, hlavy a z pravej 

hornej končatiny. Má dĺžku len asi 1 cm, je uložený na pravej strane, na musculus scalenus 

anterior a ústí do sútoku vena jugularis interna dextra a vena subclavia dextra, zvaného 

angulus venosus dexter. 

 

Klinická poznámka: V klinickej praxi sa pre označenie lymfatických ciev používa tiež 

označenie lymfatika. Zápal lymfatických ciev sa označuje ako lymfangitída. Môže byť 

sprevádzaný aj zápalom a zväčšením lymfatických uzlín (lymfadenitída). Lymfangitída je 

zriedkavým ochorením a môže viesť k veľkému opuchu v zapálenej oblasti, ktorý sa označuje 

ako lymfedém. Lymfedém je opuch vznikajúci následkom zníženej transportnej (porucha 

odtoku lymfy) a proteolytickej kapacity lymfatického systému. Dôsledkom je hromadenie 
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tekutiny bohatej na bielkoviny a iné makromolekulové látky v medzibunkových priestoroch. 

Môže mať podklad v nesprávnom vývine lymfatických ciev v danej oblasti (primárny 

lymfedém), vtedy môže byť geneticky podmienený. Častejšie však vzniká blokádou 

lymfatických ciest ako následok úrazu, chirurgických výkonov, po ožiarení, po infekcii, po 

ťažkom poškodení venózneho systému, pri nádorovej infiltrácii a parazitárnych ochoreniach, 

pri ktorých je drénovacia funkcia lymfatických ciev porušená (sekundárny lymfedém). 

Sekundárny lymfedém vzniká u 20 až 40 % pacientov po komplexnej liečbe onkologického 

ochorenia s chirurgickým odstránením alebo aj s rádioterapiou podpazuchových, slabinových 

alebo panvových lymfatických uzlín. 

 Cystický hygróm krku (cystický lymfangióm krku) vzniká poruchou vývinu 

lymfatického systému a klinicky sa prejavuje opuchom mäkkých tkanív krku, prípadne 

v okolí podpazuchovej jamy. Je tvorený početnými lymfatickými priestormi (cystami) 

vystlanými endotelom, ktoré obsahujú číru tekutinu podobného zloženia ako lymfa. Približne 

65% prípadov sa identifikuje už pri narodení, pričom incidencia výskutu je 1 na 12000 

pôrodov. 

6.2  Anatomicko - fyziologický úvod o lymfatických uzlinách 

Lymfatické uzliny (nodi lymphatici, lymphonodi) sú malé opuzdrené lymfatické orgány 

tvaru fazule (priemerná veľkosť od 1 mm do 1 až 2 cm), vsadené do toku lymfy (miazgy) 

v lymfatických cievach. Lymfatické uzliny predstavujú systém filtrov. Na základe ich 

lokalizácie platí pravidlo, že každá lymfatická cieva, skôr ako odvedie lymfu späť cez 

miazgovod do krvného obehu, musí prejsť aspoň jednou lymfatickou uzlinou. Uzliny tak 

predstavujú miesta, kde by mali byť zneškodnené mikrooganizmy, podobne ako by tu mali 

byť zachytené metastázy nádorov šíriace sa lymfatickou cestou. Ak tomu tak nie je, mikróby 

aj metastázy sa môžu dostať do krvného obehu.  

V ľudskom tele sa nachádza priemerne 500 až 800 lymfatických uzlín. Tie sú roztrúsené 

po celom tele, ale v niektorých anatomických oblastiach vytvárajú charakteristické zhluky 

(skupiny), napr. na krku, okolo priedušnice, v mezentériu, v podpazuchovej jame, či v oblasti 

slabín. Skupina lymfatických uzlín, ktorá zbiera lymfu z určitej anatomickej oblasti 

(tributárna oblasť), je označovaná ako nodi lymphatici regionales (oblastné, regionálne 

lymfatické uzliny). Dokonalá znalosť regionálnych uzlín a tributárnych oblastí je nutná pre 

správne pochopenie šírenia infekcií alebo metastáz lymfatickými cestami. Podrobný prehľad 
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skupín lymfatických uzlín a prehľad toku lymfy je nad rámec našich histologických učebných 

textov a je opísaný v učebniciach anatómie. 

Nakoľko lymfatické uzliny majú typický fazuľovitý (obličkovitý) tvar, majú svoju vydutú 

stranu (konvexnú) a vyhĺbenú stranu (konkávnu). Na konkávnej strane je lokalizovaný hilus 

uzliny (hilum), miesto vstupu krvných ciev (jedna tepna a jedna žila) a výstupu odvodných 

(eferentných) lymfatických ciev. Na konvexnom povrchu prerážajú povrchové puzdro viaceré 

prívodné (aferentné) lymfatické cievy.  

Lymfatické uzliny zohrávajú dôležitú úlohu v procese filtrácie lymfy, v boji proti 

mikroorganizmom a sú miestom styku antigénov s lymfocytmi. Funkcie lymfatických uzlín 

možno stručne zhrnúť do troch bodov: 

 Filtrácia lymfy. Lymfatické uzliny obsahujú početné makrofágy, preto sú 

miestom fagocytózy baktérií, ďalšieho cudzorodého materiálu aj bunkovej 

drviny vzniknutej rozpadom buniek. Uvádza sa, že až 99% antigénov 

a cudzieho materiálu pritekajúcich lymfou je v lymfatických uzlinách 

odstránených fagocytózou. Zvyšná časť antigénov môže byť spracovaná 

a následne prezentovaná na plazmatickej membráne antigén-prezentujúcich 

buniek, ktoré uľahčujú ich rozpoznanie lymfocytmi. Lymfatické uzliny môžu 

byť zároveň miestom zadržania metastáz nádorov šíriacich sa lymfatickou 

cestou. 

 Zadržiavanie lymfocytov a ich recirkulácia medzi lymfou, krvou 

a lymfatickými uzlinami. Lymfatické uzliny obsahujú špecializované cievy 

zvané postkapilárne venuly s vysokým endotelom, ktoré uľahčujú prechod 

lymfocytov z tkaniva do krvi. 

 Zahájenie imunitnej odpovede a produkcia protilátok. Lymfatické uzliny 

sú miestom rozpoznania cudzích antigénov a aktivácie B- lymfocytov, ktoré sa 

môžu meniť na plazmatické bunky (produkujúce protilátky) a na pamäťové 

bunky. 

6.3  Mikroskopická štruktúra lymfatickej uzliny 

Lymfatické uzliny sú na povrchu kryté puzdrom (capsula) tvoreným hustým 

kolagénovým väzivom neusporiadaným. Z povrchového puzdra vybiehajú do vnútra väzivové 

priehradky, tak v oblasti kôry (trabeculae corticales), ako aj v oblasti drene (trabeculae 

medullares). Vo väzivových priehradkách sa podobne ako v samotnom puzdre nachádzajú 
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krvné cievy a miestami aj tukové bunky. Stróma lymfatickej uzliny pozostáva z retikulárneho 

väziva (textus reticularis), teda zo sieťoviny retikulárnych buniek hviezdicovitého tvaru 

produkujúcich retikulárne vlákna tvorené kolagénom typu III. Retikulárne väzivo tvorí oporu 

voľným bunkám, medzi ktoré patria najmä lymfocyty, ale aj dendritové bunky, špeciálne 

folikulárne dendritové bunky a makrofágy.  

 Dendritové bunky (cellulae interdigitantes) sú špecializované antigén-prezentujúce 

bunky, pôvodom z kostnej drene. Monitorujú prítomnosť cudzích antigénov vo svojom okolí, 

pričom tieto antigény dokážu fagocytovať, rozložiť na jednoduchšie peptidy, a tie následne 

prezentujú na svojej povrchovej plazmatickej membráne. Keďže dendritové bunky pomáhajú 

aktivácii T- lymfocytov, nachádzajú sa najmä v oblastiach lymfatických uzlín s hojným 

výskytom T- lymfocytov (oblasť vnútornej kôry, tzv. parakortex).  

 Makrofágy (macrophagocyti) majú v lymfatických uzlinách dve základné funkcie. Sú 

veľmi výkonnými fagocytujúcimi bunkami a zároveň patria aj medzi antigén–prezentujúce 

bunky. Ich štruktúra sa nelíši od makrofágov väziva, vo svojej cytoplazme obsahujú veľké 

množstvo lyzozómov, potrebných na zneškodnenie pohlteného cudzieho materiálu. 

Folikulárne dendritové bunky (cellulae dendriticae nodulares) majú početné dlhé 

a tenké výbežky cytoplazmy, ktorými zasahujú medzi B- lymfocyty. Výbežkami vytvárajú 

akúsi trojrozmernú sieť v zárodočných centrách lymfatických uzlíkov (folikulov). Na 

svetelno-mikroskopickej úrovni ich nie je jednoduché identifikovať, pomôcť nám môže 

spozorovanie ich oválneho a svetlého jadra. Predpokladá sa, že antigény nie sú pred 

vystavením na plazmatickej membráne folikulárnych dendritových buniek fagocytované, ale 

sú len jednoducho v celosti naviazané na prítomné protilátky. Aj preto sú folikulárne 

dendritové bunky odlišné od skutočných antigén–prezentujúcich buniek. Antigény však môžu 

byť na cytoplazmatickej membráne folikulárnych dendritových buniek dlhodobo naviazané, 

čím pomáhajú rýchlejšej reaktivácii B- lymfocytov 

 Z pohľadu mikroskopickej anatómie možno lymfatickú uzlinu rozdeliť na kôru a dreň, 

pričom v rámci kôry možno ešte odlíšiť oblasť vonkajšej kôry a vnútornej kôry (parakortex, 

obr. 25 až 27): 

 Kôra (presnejšie oblasť vonkajšej kôry, cortex) - obsahuje najmä sférické alebo 

elipsovité lymfatické uzlíky s obsahom B- lymfocytov, v prípade sekundárnych 

uzlíkov aj s ich aktivovanými formami. Kým primárne lymfatické uzlíky majú tmavý 

vzhľad, každý sekundárny lymfatický uzlík pozostáva z tmavšej plášťovej zóny 

a svetlejšieho zárodočného centra (podrobnejšie v kapitole 5. 2, schéma 2 a tab. 2). 

V rámci zárodočných centier možno odlíšiť oblasti tmavšie a svetlejšie. Tmavšie 
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oblasti sú tvorené nahromadením centroblastov, ktoré vznikli priamo zo 

stimulovaných B- lymfocytov. Centroblasty sa tu aktívne mitoticky delia, majú tmavé 

jadro a relatívne tmavú, bazofilnú cytoplazmu s početnými polyribozómami. 

Svetlejšie oblasti zárodočných centier tvoria najmä centrocyty, ktoré vznikli 

z centroblastov. Centrocyty majú cytoplazmu svetlejšiu.  

 Vnútorná kôra, parakortex (paracortex) - je to týmus-dependentná oblasť (zona 

thymodependens), nakoľko obsahuje predovšetkým T- lymfocyty. Hranice tejto oblasti 

sú vo svetelnom mikroskope, po bežných histologických farbeniach, neostré. 

Parakortikálnu oblasť tvorí hlbšie uložená časť kôry, ktorá neobsahuje lymfatické 

uzlíky. V tejto oblasti nachádzame početné postkapilárne venuly s vysokým 

endotelom (venulae altoendotheliales, venulae cum endothelio alto), ktoré slúžia pre 

prestup lymfocytov z krvi do väziva, alebo v opačnom smere.  

 Dreň (medulla) - sa nachádza v oblasti hilu lymfatickej uzliny a pozostáva z dvoch 

hlavných súčastí: 

o dreňové povrazce (chordae medullares) - anastomozujúce povrazce 

retikulárneho väziva, v ktorých sa nachádza veľké množstvo makrofágov, 

dendritových buniek a najmä lymfocytov a plazmatických buniek. Je to 

strategické miesto, kde plazmatické bunky (migrujú sem z kôry uzliny) 

vylučujú protilátky do lymfatického obehu bez toho, aby opustili lymfatickú 

uzlinu. 

o dreňové sínusy, dreňové splavy (sinus lymphatici medullares) - široké 

lymfatické kanály vystlané endotelom, ktoré ležia medzi povrazcami a zlievajú 

sa do odvodných lymfatických ciev uzliny. 

6.4  Krvná a lymfatická cirkulácia lymfatickej uzliny 

Krvné cievy (tepna a žila) vstupujú do lymfatickej uzliny v mieste hilu (hilum). V oblasti 

parakortexu sa nachádzajú špeciálne cievy zvané postkapilárne venuly s vysokým endotelom 

(venulae altoendotheliales, venulae cum endothelio alto). Na rozdiel od ostatných ciev sú 

vystlané endotelovými bunkami kubického tvaru so svetlými a guľatými jadrami. Medzi 

tymito endotelovými bunkami dokážu lymfocyty ľahko preniknúť z väziva do krvi, ako aj 

v opačnom smere. 

Filtrácia lymfy v lymfatických uzlinách (obr. 28) prebieha v spleti anastomozujúcich 

lymfatických priestorov vystlaných endotelovými bunkami, zvanými sínusy (sinus 
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lymphatici). Aferentné (prívodné) lymfatické cievy (vasa lymphatica afferentia) privádzajú 

neočistenú lymfu ku konvexnej strane uzliny a prerážajú cez väzivové puzdro na viacerých 

miestach. Lymfatické cievy obsahujú početné chlopne (valvae lymphaticae), ktoré usmerňujú 

tok krvi len v jednom smere. Lymfa sa po prechode puzdrom pomaly rozlieva do 

podpuzdrového lymfatického splavu (sinus subcapsularis, sinus marginalis) a odtiaľ preteká 

pomedzi lymfatické uzlíky kôry cez medziuzlíkové splavy (sinus internodulares) až do 

dreňových splavov (sinus lymphatici medullares). Počas toho, ako lymfa preteká uzlinou, sa 

stretáva so zložkami nešpecifickej imunity (fagocytujúce bunky, makrofágy), ako aj so 

zložkami špecifickej bunkovej a humorálnej imunity (T- a B- lymfocyty). Očistená lymfa sa 

zbiera z dreňových sínusov do eferentných (odvodných) lymfatických ciev (vasa lymphatica 

efferentia) v oblasti hilu. 

6.5  Vybrané klinicko-patologické aspekty lymfatických uzlín 

Lymfadenopatia je definovaná ako zmena veľkosti, charakteru alebo počtu lymfatických 

uzlín. Je sprievodným javom mnohých chorôb. Medzi najčastejšie príčiny lymfadenopatie 

patria infekcie, malígne ochorenia, autoimunitné ochorenia a reakcie imunitného systému na 

cudzorodé látky. Dôležité je posúdiť, či ide o generalizovanú alebo regionálnu 

lymfadenopatiu. Generalizované zväčšenie lymfatických uzlín najčastejšie spôsobujú 

systémové choroby. Keď sú zväčšené lymfatické uzliny iba v určitej oblasti ide, najčastejšie 

o patologický proces v drénujúcej (tributárnej) oblasti postihnutých uzlín. Treba však 

upozorniť, že chorobné stavy sa napriek jednoduchému klinickému rozdeleniu na 

generalizovanú a / alebo regionálnu lymfadenopatiu mnohokrát prekrývajú. Kľúčová je tiež 

otázka, či ide o nezhubnú, často aj spontánne odznievajúcu lymfadenopatiu alebo či je 

príčinou malígne nádorové alebo iné závažné ochorenie, ktoré si vyžaduje neodkladnú 

špecifickú liečbu. Diferenciálna diagnostika lymfadenopatie je veľmi komplexná. Na určenie 

správnej diagnózy je potrebné aj bioptické vyšetrenie lymfatických uzlín, najmä ak je 

podozrenie, že príčinou lymfadenopatie je onkologické ochorenie. Možné je použiť tenko-

ihlovú biopsiu lymfatickej uzliny alebo chirurgickú excíziu celej lymfatickej uzliny za účelom 

komplexného histopatologického vyšetrenia. 

Termín sentinelová (strážovská) uzlina prvýkrát použil E. Gould pri štúdiu karcinómu 

príušnej slinnej žľazy v roku 1960. Za sentinelovú uzlinu je považovaná uzlina s najvyšším 

rizikom metastatického postihnutia nádorom, nakoľko sa práve v tejto uzline (skupine uzlín) 

drénuje lymfa z okolia nádoru. Problémom klinickej praxe je jej správna identifikácia, t.j. 
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identifikácia lymfatickej cesty od primárneho nádoru k prvnej uzline. Využíva sa označenie 

lymfatických ciev v okolí nádoru lymfotropným farbivom (lymfografia) alebo rádiofarmakom 

(rádioaktívnym koloidom, lymfoscintigrafia). Správne určenie a histopatologické vyšetrenie 

sentinelovej uzliny je dôležité nielen z dôvodov určenia rozsahu nádoru (tzv. staging nádoru), 

ale aj kvôli správnemu rozhodnutiu chirurgov o radikalite výkonu. Nález metastáz v 

sentinelovej uzline má význam pre rozhodovanie o nutnosti vykonania chirurgického 

odstránenia spádových lymfatických uzlín (lymfadenektómia). Pri mnohých nádoroch sa dá 

pri negativite sentinelovej uzliny vyhnúť „zbytočnej“ lymfadenektómii a s ňou spojeným 

komplikáciám (odstránenie lymfatických uzlín a poškodenie lymfatických ciev môže viesť 

ku vzniku lymfedému). Histopatologické vyšetrenie sentinelovej uzliny si našlo široké 

uplatnenie v liečbe rôznych nádorov, napr. pri karcinómoch prsníka, malígnych melanómoch 

aj ďalších solídnych nádorov. 
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7 Funkčná histológia sleziny 

7.1  Anatomicko - fyziologický úvod 

 Slezina je parenchýmový orgán uložený pod ľavou bránicovou klenbou, v ľavom hornom 

kvadrante brušnej dutiny. Nachádza sa na úrovni 9. až 11. rebra a jej dlhá os prebieha v smere 

10. rebra. U detí má na reze kolmom na dlhú os tvar trojuholníka, u dospelých tvar fazule. 

V polohe ju fixuje ligamentum phrenicolienale, lig. lienorenale, lig. pancreaticolienale a lig. 

gastrolienale.  

Slezina je najväčším opuzdreným lymfatickým orgánom človeka s priemernou 

hmotnosťou 120 až 150 gramov. V staršom veku sa jej hmotnosť znižuje. Predstavuje 

najväčšie nahromadenie lymfatického tkaniva v ľudskom tele. Slezina je intraperitoneálnym 

orgánom s hladkým seróznym povrchom (tunica serosa), pod ktorým sa nachádza väzivové 

puzdro (capsula, tunica fibrosa). K retroperitoneu ju fixujú väzy, v ktorých prebiehajú cievy 

sleziny (arteria et vena splenica). Slezina má svoj hilus, v ktorom nachádzame okrem 

spomenutých ciev aj odvodné lymfatické cievy (slezina nemá prívodné lymfatické cievy).  

Na základe štruktúry môžeme v slezine odlíšiť dve funkčne aj morfologicky odlišné časti. 

Kým červená pulpa sleziny je dôležitou súčasťou krvného obehu, kde dochádza 

k vychytávaniu a odstraňovaniu prestarnutých červených krviniek, zatiaľ je biela pulpa 

sleziny typickým lymfatickým tkanivom zapojeným do procesov množenia a aktivácie 

lymfocytov. Slezine sa pripisujú viaceré funkcie, pričom niektoré z nich sú dokázané 

a niektoré sa iba predpokladajú. Ich odhalenie sťažuje to, že výsledky pokusov na zvieratách 

nemožno aplikovať na človeka. Navyše sa po vybratí sleziny u pacienta nemusí prejaviť 

chýbanie niektorej z jej funkcií. Základnú funkciu sleziny vo všeobecnosti môžeme označiť 

ako filtráciu krvi, alebo širšie ako filtráciu krvi a elimináciu všetkých jej súčastí, ktoré do 

krvi nepatria, pokiaľ nie sú vylučované inými orgánmi. Medzi ďalšie funkcie sleziny patria: 

 metabolizmus hemoglobínu a železa - staré a poškodené červené krvinky sú 

fagocytované makrofágmi sleziny a odbúravané v ich fagolyzozómoch. 

Hemoglobín sa následne rozkladá na hémovú zložku a globínovú zložku. Hém 

je konvertovaný na bilirubín a cestou vena splenica sa transportuje do pečene, 

kým železo sa transportuje naviazaním na transferín do červenej kostnej drene, 

 imunologická funkcia - odstraňovanie mikroorganizmov, ako aj aktivácia 

a proliferácia lymfocytov a tvorba protilátok, 
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 krvotvorba v priebehu prenatálneho vývinu (od prvého trimestra do 

8. mesiaca vnútromaternicového vývinu), 

 rezervoár krvi u subhumánnych živočíchov (nie u človeka), ktoré majú 

v puzdre sleziny väčšie množstvo hladkých svalových buniek. Takýto depotný 

(rezervoárový) typ sleziny je typický pre koňa, mačky alebo psa. Človek, ale 

napríklad aj králik majú defenzívny typ sleziny, teda slezina má predovšetkým 

imunologickú funkciu. 

7.2  Mikroskopická štruktúra sleziny 

Povrch sleziny človeka pokrýva puzdro (capsula, tunica fibrosa), ktoré tvorí husté 

kolagénové väzivo s prímesou elastických vlákien a ojedinelých hladkých svalových buniek. 

Z väzivového puzdra odstupujú väzivové priehradky (trabeculae splenicae). V nich 

prebiehajú vetvy ciev sleziny (arteria et vena splenica) od hilu sleziny (hilum). Vlastnú 

strómu sleziny vytvára retikulárne väzivo (textus reticularis). Jej základnými zložkami sú 

fibroblastové retikulárne bunky, ktoré sú špecializované na produkciu retikulárnych vlákien 

(zložené sú z bielkoviny kolagén typu III). Dreň sleziny, zvaná pulpa, tvorí tkanivo dvojitého 

zloženia a usporiadania. Ich pomenovanie je odvodené od ich farby na reze nefixovanou 

slezinou (obr. 29 až 32). 

Bielu pulpu (pulpa alba) tvorí typické lymfatické tkanivo. V jej retikulárnom väzive sú 

vložené B- a T- lymfocyty a ďalšie efektorové bunky imunitného systému. Bielu pulpu tvoria 

dve súčasti: rozoznávame v nej pošvu, ktorá obklopuje arteria (arteriola) vaginata a nazýva 

sa ako periarteriolárna lymfatická pošva (PALP, vagina lymphoidea periarteriolaris). PALP 

je oblasťou závislou na týmuse, nakoľko obsahuje predovšetkým T- lymfocyty. Druhú súčasť 

bielej pulpy tvoria lymfatické uzlíky (s prevahou B- lymfocytov, noduli lymphoidei splenici), 

ktoré sa nachádzajú okolo ciev arteriolae centrales (arteriolae nodulares), ktoré sú priamymi 

vetvami arteriae (arteriolae) vaginatae. Lymfatické uzlíky sleziny nazývame aj Malpighiho 

telieska.  

Rozhrania bielej a červenej pulpy tvorí marginálna zóna (zona marginalis pulpae albae). 

Definícia zona marginalis je dodnes nejasná. Jej hranice sa svetelným mikroskopom 

stanovujú ťažko. Pre zona marginalis je charakteristická populácia tvorená zmesou rôznych 

buniek, ako lymfocytov, erytrocytov, trombocytov, granulocytov a monocytov. 

V lymfatických uzlíkoch aj v zona marginalis prevládajú najmä B- lymfocyty. Zona 

marginalis končí tam, kde začínajú sínusy červenej pulpy.  
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Červenú pulpu (pulpa rubra) sleziny tvoria Billrothove povrazce a rozvetvené venózne 

sínusy. Billrothove povrazce (chordae splenicae) tvorí trojrozmerná sieť fibroblastových 

retikulárnych buniek s retikulárnymi vláknami (obr. 33). Retikulárne bunky majú rôzne dlhé 

výbežky, ktorými sa vzájomne dotýkajú. Medzi výbežkami retikulárnych buniek sa predierajú 

rôzne deformované krvné elementy, najmä červené krvinky (obr. 34). Hlavným funkčným 

prvkom povrazcov červenej pulpy sleziny sú makrofágy schopné fagocytózy. Ležia medzi 

rozvetvenými širokými cievami - venóznymi sínusmi (vasa sinusoidea splenica). Stenu 

sínusov červenej pulpy vystiela osobitný druh buniek (bunky vystielajúce sínusy, 

endotheliocyti fusiformes), ktoré ležia na prstencových vláknach a obkolesujú ich výbežky 

retikulárnych buniek. Lamina basalis sínusov nebýva jednoliata, tvoria ju hrubé, s ohľadom 

na pozdĺžnu os sínusov priečne ležiace prstencové vlákna (fibrae reticulares anulares, anuli 

laminarum basales). V rastrovacom elektrónovom mikroskope vidno bunky vystielajúce 

sínusy ako tyčinky, ktoré sú rovnobežne orientované s pozdĺžnou osou sínusov (obr. 35). 

Časti cytoplazmy okolo jadier buniek vystielajúcich sínusy nápadne vyčnievajú do lúmena 

sínusu. Bunky vystielajúce sínusy sú na niektorých miestach bočných strán pospájané 

výbežkami, čím vznikajú nepravidelné otvory. Ak sa týmito štrbinovitými priestormi 

pretláčajú erytrocyty, nadobúdajú rôzne deformované tvary. V Billrothových povrazcoch 

ďalej ležia početné voľné bunky ako makrofágy, lymfocyty, granulocyty, ale predovšetkým 

erytrocyty, ktoré podmieňujú charakteristické zafarbenie tejto zložky sleziny. 

7.3  Krvná mikrocirkulácia v slezine 

Základnou úlohou sleziny človeka je čistenie krvi. Jej význam spočíva v odstránení 

všetkého, čo do krvi nepatrí a ponechaní v krvi toho, čo môže byť organizmu užitočné. Proces 

čistenia zaisťuje unikátne usporiadanie mikrocirkulácie krvi vo vnútri tohto orgánu 

v súčinnosti s faktormi nešpecifickej a špecifickej imunity organizmu.  

Zásobenie sleziny artériovou krvou pochádza z arteria splenica, v minulosti nazývanej 

arteria lienalis. A. splenica najčastejšie odstupuje od aorta abdomimalis samostatne z truncus 

coeliacus (tripus Halleri). Chirurgicky je najvýznamnejší predhilusový úsek arteria splenica, 

pretože ovplyvňuje techniku splenektómie. Arteria splenica sa po vstupe do sleziny vetví vo 

väzivových trabekulách na trabekulové artérie (arteriae trabeculares). Po ich výstupe 

z trabekúl do pulpy postupne pribúdajú okolo nich periartériové lymfatické pošvy (PALP). 

Tieto vetvy sa označujú ako arteriae vaginatae (prípadne ako arteriolae vaginatae). Z a. 

vaginata odstupujú v pravom uhle arteriolae centrales. Okolo ich odstupu, v smere krvného 
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prúdu, sa akumuluje lymfatické tkanivo, vznikajú tu lymfatické uzlíky (noduli lymphoidei 

splenici). Pokračujúce vetvy a. centrales prechádzajú cez zona marginalis do červenej pulpy, 

kde sa delia na štetôčkovité arterioly (arteriolae penicillares). Pred ich konečným 

rozvetvením obkolesujú arteriolae penicillares pošvy z makrofágov, tzv. Schweiggerove 

a Seidlove pošvy. Tieto pošvy sú u človeka vytvorené nenápadne. Štetôčkovité arterioly sa 

môžu končiť ako artériové kapiláry v červenej pulpe, alebo sa oblúkovito vrátia cez zona 

marginalis do folikulov. Otvormi v zakončeniach artériových kapilár sa krv dostáva do 

extravaskulárnych priestorov červenej pulpy (spatium extrasinusoideum splenicum). Takéto 

usporiadanie cievneho systému sa označuje ako otvorený typ mikrocirkulácie. Krvinky sa 

z mimocievnych priestorov následne vracajú do venóznych sínusov (vasa sinusoidea 

splenica) tak, že prenikajú cez trojrozmernú sieť Billrothových povrazcov a prechádzajú 

otvormi v stenách sínusov (obr. 36). Prestarnuté erytrocyty, ktoré majú menej flexibilnú 

plazmatickú membránu, už nie sú schopné prejsť otvormi v stene sínusov do uzavretého 

krvného obehu a sú pohlcované makrofágmi sleziny. Zo sínusov odteká krv do vén červenej 

pulpy (venae pulpae rubrae), odtiaľ do trabekulových vén (venae trabeculares) a do vena 

splenica (odtiaľ do vena portae). Ak krv prechádza kontinuálne z artériovovej časti do 

venóznej časti, hovoríme o uzavretom type mikrocirkulácie. V slezine sa vyskytuje 

otvorený aj uzavretý krvný obeh súčasne. To znamená, že časť krvi preteká cez slezinu 

neustále v cievach vystlaných endotelovými bunkami (artérie, sínusy, vény), kým časť krvi sa 

zo slepo zakončených štetôčkovitých arteriol voľne vylieva medzi Billrothove povrazce a až 

následne sa červené krvinky „predierajú“ späť do uzavretého krvného obehu cez drobné 

otvory v stenách sínusov. V slezine človeka má prevahu otvorený systém mikrocirkulácie 

krvi, menšia časť prebieha v uzavretom systéme (obr. 37, schéma 3).  

Slezina je jediným orgánom ľudského tela (ak nepočítame dočasne vytvorenú placentu 

počas tehotnosti), kde sa krv vylieva do priestorov mimo ciev, a nezrazí sa. Červené krvinky 

sa z mimocievnych priestorov červenej pulpy vracajú cez drobné otvory do venóznych 

sínusov. Tie erytrocyty, ktoré nie sú dostatočne pružné, sa do krvného obehu už nevrátia 

a budú odbúrané makrofágmi sleziny. 

 

Terminologická poznámka: samostatné pomenovanie tepien - arteriae vaginatae (prípadne 

arteriolae centrales), ako vetiev arteriae trabeculares, okolo ktorých sa akumulujú 

T- lymfocyty (periarteriálna lymfatická pošva) sa objavuje v medzinárodne akceptovanej 

Terminologia Histologica až v roku 2008. Podľa nej z arteriae vaginatae odstupujú vetvy 

zvané arteriolae centrales, okolo ktorých sa vytvárajú lymfatické uzlíky (prevažne 



44 

 

B- lymfocyty). Keďže sa jedná o „terminologickú novinku“ vo všetkých ostatných učebniciach 

histológie sa používa staršie označenie, pričom artérie odstupujúce z trabekulárnych artérií 

sa označovali spoločne ako arteriae centrales a termín arteria vaginata sa nepoužíval.  

 

 

 Schéma 3. Krvný obeh v slezine (skratky: PALP - periarteriolárna lymfatická pošva) 

7.4  Vybrané klinicko-patologické aspekty sleziny 

 Slezina je mimoriadne krehkým a zároveň vysoko vaskularizovaným orgánom, preto 

silnejšie nárazy (napr. pri dopravných nehodách) môžu spôsobiť natrhnutie jej puzdra 

a parenchýmu s následným masívnym intraperitoneálnym krvácaním. Život ohrozujúcim 

stavom je aj tzv. dvojdobá ruptúra sleziny s oneskoreným krvácaním. Pri nej je úrazom 

poškodený najprv len parenchým sleziny a krv sa dostáva pod neporušené puzdro. Následne 

(po hodinách až týždňoch) môže puzdro prasknúť a krv sa vyleje do brušnej dutiny. Pri 

poraneniach sleziny, ktoré si vyžadujú chirurgickú intervenciu sa vždy rozhoduje medzi 

záchovnou operáciou (napr. čiastočné odstránenie sleziny vďaka segmentálnemu usporiadaniu 

jej cievneho riečiska pri traumatických léziách ohraničených na jeden cievny segment, 

prípadne jej reimplantácia) alebo odstránením celého poraneného orgánu. 
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Napriek tomu, že slezina má mnoho funkcií, nie je pre život nevyhnutná. Chirurgické 

odstránenie sleziny sa označuje ako splenektómia. Najčastejšie dôvody na jej odstránenie sú 

ruptúra sleziny, ako aj hematologické alebo onkologické príčiny (idiopatická 

trombocytopénia, hereditárna sférocytóza, nádory sleziny). Pri hypersplenizme dochádza 

k vystupňovanej filtračnej a fagocytárnej schopnosti sleziny, ako aj k vystupňovanej tvorbe 

protilátok proti jednotlivým druhom krviniek. Po splenektómii dochádza k predĺženiu 

skráteného prežívania jednotlivých druhov krviniek, tiež aj ku zníženiu tvorby protilátok proti 

krvným elementom. Po chirurgickom odstránení sleziny sa v krvi objavujú Howellove - 

Jollyho telieska, nápadné zbytky fragmentov jadra, ktoré sa nachádzajú v cytoplazme 

erytrocytov. Tie sú za normálnych okolností odstránené práve pri prechode cez stenu sínusov 

sleziny. Splenektómia u dospelých jedincov nemá zväčša žiadny klinický dopad. U detí sa 

však môže zvýšit výskyt ťažkých infekcií (najmä sepsy a meningitídy), preto je u detí do 

6. roku života splenektómia indikovaná iba výnimočne. 

Medzi časté príčiny zväčšenia sleziny (splenomegália) patrí aj portálna hypertenzia 

(zvýšenie tlaku krvi vo vena portae a v jej prítokoch, teda aj vena splenica), napríklad pri 

cirhóze pečene. Pri týchto stavoch môže slezina dosahovať hmotnosť až 500 gramov. 

Červená pulpa sleziny je v prenatálnom období sídlom krvotvorby, ktorá sa môže za 

patologických okolností objaviť aj v postnatálnom období (pri chronickej myeloidnej 

leukémii, myeloproliferačných syndrómoch alebo pri niektorých anémiách).  

Niektoré vrodené anomálie sleziny sú relatívne časté, ako výskyt prídatných 

(akcesórnych) slezín alebo výskyt zárezov na slezine (ako pozostatok pôvodne laločnatej 

sleziny počas prenatálneho vývinu). Vrodeným anomáliám sleziny sa podrobnejšie venujeme 

v kapitole 10. 1.  
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8 Kostná dreň ako primárny lymfatický orgán 

8.1  Anatomicko - fyziologický úvod 

Intertrabekulárne priestory spongióznej kosti obsahujú výrazne vaskularizované tkanivo 

želatinóznej konzistencie s vysokým obsahom buniek, ktoré sa nazýva kostná dreň (medulla 

ossium). Kostná dreň je od vlastného tkaniva kosti ohraničená endostom a je jedným 

z najväčších orgánov v ľudskom tele. Tvorí asi 5% telesnej hmotnosti človeka, predstavuje 

objemovo 1700 až 3000 ml. Zodpovedá za proliferáciu hemopoetických kmeňových buniek 

(cellulae haemopoieticae precursoriae), ich diferenciáciu a následnú distribúciu do krvného 

obehu. Kostná dreň ja schopná denne vyprodukovať až 10
11

 krvných elementov a je funkčná 

už v prenatálnom období. Hemopoéza v nej začína približne v piatom mesiaci po oplodnení 

a postupne preberá hemopoetickú funkciu pečene a sleziny. Krvné elementy sú produkované 

až do smrti jedinca. Kostná dreň navyše vytvára aj vhodné mikroprostredie pre dozrievanie 

B- lymfocytov, čím sa zároveň zaraďuje medzi primárne lymfatické orgány. 

8.2  Mikroskopická štruktúra kostnej drene 

Červená kostná dreň (medulla ossium rubra) je komplexný parenchýmový orgán 

s morfologicky odlíšiteľnou strómou (interstícium) a presne definovaným bunkovým 

zložením (bunky vývinových radov hemopoézy a reaktívne bunky). Stróma kostnej drene 

(stroma medullaris) je tvorená retikulárnym väzivom, tukovými bunkami, ojedinelými 

fibroblastami a riedkou podpornou sieťou z kolagénových a retikulárnych vlákien. Stróma 

poskytuje štrukturálnu oporu pre bunky a má tiež ochrannú funkciu. Jemné kolagénové 

a retikulárne vlákna sú ľahko zmnožené okolo krvných ciev a v blízkosti kostných trabekúl. 

Krvné cievy kostnej drene pochádzajú z nutričných tepien, ktoré prestupujú diafýzou kostí 

v mieste foramina nutritia. Drobné vetvičky artérií sa v kostnej dreni vetvia na dilatované 

kapiláry nazývané sínusy (sinusoidei, sinus venulares), ktorých priemer je 45 až 80μm. Tieto 

sa následne zlievajú do žíl. Priesvit žíl kostnej drene je menší ako priesvit tepien, čo zvyšuje 

hydrostatický tlak vo vnútri sínusov a zabraňuje ich kolapsu. V histologických preparátoch 

však môže byť väčšina alebo i všetky sínusy kolabované. Kostná dreň neobsahuje lymfatické 

cievy. Endotelové bunky ciev a fibroblasty sú považované za dôležité elementy vylučujúce 

rastové faktory hemopoézy a cytokíny, ktoré sa zúčastňujú procesov krvotvorby. 
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Endotelová výstielka ciev spolu s jemnou bazálnou membránou vytvárajú navyše aj 

bariéru, ktorá zabraňuje prieniku nezrelých krvných elementov do periférnej krvi. Za dôležitú 

súčasť strómy sú považované aj tukové bunky. Majú podpornú funkciu, predstavujú lokálnu 

zásobu energie a produkujú rastové faktory. U dospelého človeka predstavujú asi polovicu 

objemu kostnej drene. S vekom sa zvyšuje podiel tukových buniek, čo sa považuje za prejav 

fyziologickej tukovej atrofie. Pribúdajúce tukové bunky menia aj makroskopický vzhľad 

kostnej drene. Pôvodne červená kostná dreň, ktorá vypĺňa dreňové dutinky u mladších 

jedincov, sa sfarbuje množiacimi sa tukovými bunkami do žlta - žltá kostná dreň. 

Hemopoetické kmeňové bunky (cellulae haemopoieticae precursoriae) sú 

nediferencované deriváty strednej zárodkovej vrstvy, mezodermy. Sú schopné opakovane sa 

deliť a diferencovať sa na zrelé krvné elementy. Krvotvorné bunky vypĺňajú extravaskulárne 

priestory drene spolu s tukovými bunkami. Prekurzory jednotlivých krvných radov majú 

v nepoškodenej kostnej dreni svoju typickú lokalizáciu a cytoarchitektonické usporiadanie. 

Histomorfologický obraz kostnej drene je charakteristický svojou bunkovou variabilitou, 

pretože elementy základných radov hemopoézy sú v rôznom štádiu diferenciácie a navyše sa 

medzi nimi nachádzajú aj rôzne reaktívne bunky. 

Jadrové prekurzory erytropoézy tvoria väčšinou malé zhluky (erytróny, insulae 

erythroblasticae), ktoré sa nachádzajú v centrálnejších úsekoch intertrabekulových priestorov, 

obyčajne v blízkosti sínusov. Erytroblasty sa veľmi často zhlukujú okolo makrofágov, ktorých 

cytoplazmové výbežky zasahujú medzi prekurzory erytropoézy. Myelopoéza predstavuje 

dominujúcu bunkovú líniu v histologickom obraze kostnej drene. Celkový pomer erytropoézy 

a myelopoézy je približne 1:3 až 1:5. Myelopoéza má pomerne presnú topografiu vyzrievania. 

Nezrelé prekurzory sa nachádzajú v tesnej blízkosti kostných trabekúl, kým zrelé elementy sú 

prítomné hlavne v centrálnych častiach intertrabekulových úsekov. Megakaryocyty 

reprezentujú najväčšie bunky kostnej drene (veľkosť 15 až 150 μm), ale sú zastúpené 

pomerne riedko. Štvorcový milimeter kostnej drene obsahuje maximálne 20 megakaryocytov. 

Sú to polyploidné bunky, pričom ich jadro môže obsahovať až 64 chromozómových sád. 

Megakaryocyty sú typicky lokalizované v blízkosti sínusov v centrálnych častiach dreňových 

priestorov. Fragmentáciou cytoplazmových výbežkov megakaryocytov vznikajú krvné 

doštičky (trombocyty). Morfologicky je možné odlíšiť štádiá ich vývinu, megakaryoblasty 

a zrelé megakaryocyty.  

Bunkový obraz kostnej drene dopĺňajú riedko zastúpené makrofágy, lymfocyty 

a plazmatické bunky. Lymfocyty niekedy vytvárajú malé lymfatické uzlíky, ktoré nie sú 
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v priamom kontakte s kostnými trabekulami. Vyskytujú sa skôr v starších vekových 

skupinách. 

8.3  Vybrané histo-patologické aspekty vyšetrenia kostnej drene 

Trepanobioptické vyšetrenie kostnej drene sa stalo neoddeliteľnou súčasťou 

diagnostického, diferenciálno-diagnostického a monitorovacieho procesu primárnych 

a sekundárnych chorôb kostnej drene. Patrí medzi základné vyšetrenia v hematológii 

a onkológii. Hodnotená štruktúra intertrabekulových priestorov je dokonale zachovaná. 

V podstate ide o hodnotenie topografických pomerov cytoarchitektoniky hemopoézy 

a analýzu intersticiálnych zmien. Bioptické vyšetrenie tiež poskytuje presné informácie 

o stave spongióznej kosti. Z hľadiska odberu trepanobioptickej vzorky je dôležité vedieť, že 

tesne pod okosticou je štruktúra kostnej drene odlišná od hlbších (reprezentatívnych) úsekov 

a nevystihuje preto skutočný histomorfologický obraz tohoto orgánu.  

Trepanobioptické vzorky sa najčastejšie odoberajú z bedrovej kosti špeciálnymi ihlami 

(napr. Jamshidiho ihlou), čím získame valček kostného tkaniva spolu s kostnou dreňou. Pri 

trepanobioptickom vyšetrení sa sleduje plošný pomer tukových buniek a buniek hemopoézy 

v histologických rezoch, ktorý u dospelého človeka medzi 30. a 70. rokom života činí 

približne 1:1 (normocelulárna kostná dreň). Hypercelulárnu kostnú dreň charakterizuje 

prevaha krvotvorby, ktorá je aktivovaná a tukové bunky sú redukované. Pre hypocelulárnu 

dreň je typická redukcia vlastných krvotvorných elementov a zmnoženie tukovej zložky. 

Ďalej sa v kostnej dreni hodnotia kvantitatívne a kvalitatívne zmeny erytropoézy, myelopoézy 

a megakaryopoézy, ich vzájomný pomer, prítomnosť reaktívnych elementov, zmeny strómy 

a obsah železitého pigmentu. Diagnostika sa opiera o koreláciu klinických symptómov, 

laboratórnych nálezov, náterov z periférnej krvi a aspirátov kostnej drene s histologickým 

vyšetrením. 

Kostnú dreň možno hodnotiť aj v náteroch, po jej aspirácii punkčnou ihlou (je tenšia 

ako ihla používaná pri trepanobiopsii). Po zhotovení náteru z kostnej drene postupujeme pri 

farbení obdobnou metódou ako pri klasickom krvnom nátere (Pappenheimova metóda). 
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9 Funkčná histológia týmusu 

9.1  Anatomicko - fyziologický úvod 

Týmus (detská žľaza, thymus) je lymfoepitelový orgán mediastína s imunitnou 

a endokrinnou funkciou. Týmus človeka je uložený v mediastinum superius, pričom u detí 

siaha kaudálne až do mediastinum anterius a kraniálne až na krk. Týmus novorodencov 

presahuje na krk asi pätinou svojho objemu. Zboku a čiastočne aj spredu nasadá na 

priedušnicu, kraniálne siaha až do výšky glandula thyroidea, ktorej sa môže dotýkať prípadne 

s ňou môže byť spojený aj pruhom väziva. Detská žľaza je najčastejšie tvorená dvoma 

asymetrickými lalokmi, lobus dexter et lobus sinister. Pravý a ľavý lalok sú oddelené len 

tenkou vrstvou väziva, pričom lobus sinister je spravidla väčší a dlhší. Vzácne sa môže 

vyskytnúť týmus zložený z troch alebo štyroch lalokov. Laloky majú mäkkú konzistenciu, 

preto sú formované aj kontaktom s okolitými útvarmi. Týmus človeka má približne 

pyramídovitý, zľahka sploštený tvar, pričom zaoblené bázy smerujú kaudálne k osrdcovníku 

a štíhle hroty kraniálne na krk. Týmus novorodenca má ružovočervenú, u starších detí 

sivočervenú farbu. Po involúcii má týmus žltkastú farbu kvôli značnému obsahu tukového 

väziva (obr. 38).  

Veľkosť týmusu je značne variabilná a je závislá na veku jedinca. Týmus dosahuje svoju 

maximálnu veľkosť v období puberty, v dospelosti dochádza k jeho involúcii (involutio 

thymi). Objem lymfatického tkaniva týmusu sa vekom progresívne zmenšuje, vo vnútri 

orgánu sa zväčšujú priestory okolo ciev, ako aj podiel tukového väziva. Rozširujú sa najmä 

väzivové priehradky, redukuje sa kôra týmusu a v dreni pribúdajú veľké Hassallove telieska 

(podrobnejšie opísané v kapitole 10. 3 Vývin a vrodené vývinové chyby týmusu). Až do 

stredného veku človeka stráca týmus ročne 3 až 5% zo svojich buniek, v druhej polovici 

života sa tento proces spomaľuje na 1% ročne. Faktory ovplyvňujúce vekom podmienenú 

involúciu nie sú dostatočne preskúmané. Involúciu týmusu ovplyvňuje endokrinný systém, 

napríklad pohlavné hormóny. Je známe, že pri infantilizme alebo u kastrovaných zvierat sa 

štruktúra a veľkosť týmusu nemení ani v dospelosti. Dokonca chirurgicky aj hormonálne 

vykonaná kastrácia dospelých potkanov a myší spôsobuje regeneráciu ich involvovaného 

týmusu. 

Týmus patrí medzi primárne lymfatické orgány, nakoľko tu dozrievajú T- lymfocyty. 

Dozrievanie lymfocytov v týmuse je spojené s komplikovanou vnútrobunkovou prestavbou 



50 

 

ich genetického materiálu sprostredkovanou medzibunkovými kontaktmi medzi vyvíjajúcimi 

sa lymfocytmi, retikuloepitelovými bunkami, makrofágmi aj dendritovými bunkami 

prezentujúcimi antigény. V procese dozrievania progenitorové bunky T- lymfocytov opúšťajú 

prostredie kostnej drene a cestou krvných ciev sa presúvajú do týmusu. Progenitorové bunky 

(cellulae thymocytopoieticae progenetrices) vstupujú do týmusu z krvných ciev, 

nachádzajúcich sa na rozhraní kôry a drene (kortiko-medulárna junkcia). S postupom 

proliferácie migrujú smerom do kôry a akumulujú sa v oblasti pod povrchovým puzdrom. 

Tvoria asi 5% buniek normálneho týmusu. Budúce T- lymfocyty sa mnohonásobne mitoticky 

delia (obr. 39) a následne prechádzajú v kôre týmusu rôznymi diferenciačnými štádiami, 

pričom súčasne dochádza aj k ich selekcii. Selekcia T- lymfocytov prebieha v niekoľkých 

stupňoch, pričom jej úlohou je odstránenie tých klonov T- lymfocytov, ktoré by mohli spustiť 

imunitnú reakciu proti telu vlastným štruktúram (klonová delécia). T- lymfocyty sa musia 

„naučiť“ tolerovať telu vlastné štruktúry. Imunologická tolerancia je stavom, keď organizmus 

nereaguje na antigénový podnet. Schopnosť rozoznať telu vlastné antigény a cudzie antigény 

nie je geneticky zakódovaná, ale získava sa v týmuse. Preto možno týmus považovať za 

vysokú školu T- lymfocytov. Lymfocyty, ktoré neprešli touto prísnou selekciou, zanikajú 

v procese apoptózy (predpokladá sa, že takto zaniká až 98% lymfocytov, cellulae apoptoticae; 

obr. 40) 

Týmus možno zároveň zaradiť aj medzi endokrinné orgány, nakoľko retikuloepitelové 

bunky týmusu produkujú rôznorodé peptidy. V súčasnosti rozoznávame 4 skupiny 

týmusových peptidov, ktoré sa odlišujú svojou chemickou povahou aj imunologickými 

vlastnosťami: 

 tymozín α1, 

 tymopoetín, 

 tymulín (facteur thymique sérique), 

 týmusový humorálny faktor. 

Hormóny týmusu vo všeobecnosti ovplyvňujú proces množenia a dozrievania T- lymfocytov 

a regulujú ich funkcie. Môžu však ovplyvňovať aj ďalšie zložky imunitného systému, 

napríklad migráciu makrofágov. Aplikácia hormónov týmusu v klinickej praxi otvára nové 

možnosti liečby tých chorôb, ktorých podstatou je porucha imunity. Okrem niektorých 

infekčných, autoimunitných a onkologických chorôb je potrebné zdôrazniť aj potencionálnu 

možnosť ich využitia v geriatrii s cieľom spomaliť proces starnutia. 
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9.2  Mikroskopická štruktúra týmusu 

Týmus je orgán, ktorý sa vyznačuje značnými zmenami veľkosti aj mikroskopickej 

stavby v závislosti od veku jedinca. Podlieha vplyvu endogénnych aj exogénnych negatívnych 

faktorov. Základné stavebné zložky týmusu sú väzivové puzdro a priehradky a sieť 

retikuloepitelových buniek (obr. 41). V okách tejto siete sa nachádzajú vyvíjajúce sa 

lymfocyty, ako aj ďalšie voľné bunky, ktoré regulujú dozrievanie lymfocytov. Povrchové 

puzdro (capsula thymi) pravého aj ľavého laloka je tvorené neusporiadaným hustým 

kolagénovým väzivom s ojedinelou prímesou elastických vlákien. Z povrchového puzdra 

vybiehajú dovnútra interlobulárne priehradky (septa corticalia), ktoré rozdeľujú parenchým 

týmusu na lalôčiky (lobuli thymici). Lobuli thymici nie sú úplne oddelené samostatné 

jednotky, nakoľko väzivové priehradky prenikajú dovnútra iba na úrovni kôry. Dreň týmusu 

je vzájomne prepojená. To znamená, že v skutočnosti má každý lalok týmusu jedinú dreň, 

ktorá preniká do vnútra každého lalôčika. Týmus sa preto považuje za pseudolaločnatý orgán. 

Vo väzivových priehradkách, podobne ako aj v samotnom puzdre, prebiehajú väčšie krvné 

i lymfatické cievy a nervové vlákna. 

Parenchým týmusu vytvára oblasť kôrovú a dreňovú. Na zafarbených histologických 

rezoch periférne uložená tmavšia kôra (cortex thymi) obaľuje centrálne uloženú svetlejšiu 

dreň (medulla thymi) (obr. 42 až 44). Kôra lalôčikov týmusu sa javí tmavšia kvôli vysokému 

počtu vyvíjajúcich sa T- lymfocytov (tymocytov). Svetlé zafarbenie drene spôsobuje menší 

počet lymfocytov v porovnaní s kôrou. Morfologicky môžeme odlíšiť dve oblasti kôry: 

podpuzdrová kôrová oblasť je uložená periférnejšie a obsahuje väčšie a mitoticky aktívne sa 

deliace lymfocyty. Pre oblasť vnútornej kôry sú typické skôr malé lymfocyty. Medzi kôrou 

a dreňou sa nachádza neostré rozhranie zvané kortiko-medulárna junkcia (junctio 

corticomedullaris thymi). Charakterizované je ako oblasť s hojným výskytom krvných ciev 

a miesto, kde väzivové priehradky dosahujú okraj drene. Typickým znakom drene týmusu sú 

koncentrické Hassallove telieska (corpuscula thymica) pripomínajúce priečny rez cibuľou. 

9.3  Bunkové mikroprostredie týmusu 

Kôra aj dreň týmusu sa skladajú z nosnej epitelovej strómy, tzv. retikuloepitelových 

buniek (syn. retikulárny epitel tvoriaci epitelovú sieť, cytoretikulum). Do tejto epitelovej 

siete sú vložené lymfocyty, ktoré tvoria vyše 90% hmotnosti týmusu, ako aj ďalšie voľné 

bunky. Retikuloepitelové bunky majú hviezdicový tvar, ich dlhé výbežky cytoplazmy sú 
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vzájomne pospájané dezmozómami. Bunky obsahujú veľké, svetlé, oválne jadrá s 1 až 2 

jadierkami. V cytoplazme retikuloepitelových buniek sa nachádza slabo vyvinutý Golgiho 

komplex, drsné endoplazmatické retikulum, mitochondrie a intermediárne cytokeratínové 

filamentá. Tie sú dôkazom ich epitelového pôvodu v procese embryogenézy v kontraste 

s mezenchýmovým pôvodom strómy iných lymfatických orgánov.  

Retikuloepitelové bunky (epitheliocyti reticulares) sa na základe ich ultraštruktúrnej 

morfológii dajú klasifikovať do 6 typov:  

 

 typ 1, označovaný ako podpuzdrový, prípadne perivaskulárny (epitheliocytus 

reticularis perivascularis). Oddeľuje kôru týmusu od väziva tvoriaceho 

puzdro, priehradky a okolie ciev, čím spoluvytvárajú bariéru krv-týmus. Medzi 

bunkami sú pevné spojenia, ktorými izolujú kôru týmusu od okolia, 

 typ 2, ktorý je lokalizovaný v strede kôry týmusu a spolu s typom 3 tvoria dominantnú 

časť strómy kôrovej časti. Ich výbežky vytvárajú sieťovinu, ktorá rozdeľuje kôru 

týmusu na menšie, samostatné kompartmenty s vyvíjajúcimi sa T- lymfocytmi. 

V anglosaskej literatúre sa retikuloepitelové bunky typu 2 (spoločne s bunkami typu 3) 

označujú ako „nurse cells“ (bunky pestúnky), 

 typ 3, je lokalizovaný v hlbších častiach kôry a v oblasti spojenia kôry a drene. Bunky 

3. typu vytvárajú spojenia medzi sebou, ako aj spojenia s retikuloepitelovými bunkami 

drene týmusu, čím izolujú od seba kôru a dreň. Retikuloepitelové bunky 2. a 3. typu sú 

schopné prezentovať vlastné antigény, molekuly MHC triedy I. a MHC triedy II. 

vyvíjajúcim sa lymfocytom, preto sú zaraďované do skupiny antigén-prezentujúcich 

buniek, 

 typ 4, je v blízkom vzťahu s 3. typom buniek a pomáha pri vytváraní spojenia kôry 

a drene, 

 typ 5, vytvára sieťovinu drene týmusu. Malé množstvo bunkových organel a početné 

polyribozómy v ich cytoplazme naznačujú, že bunky 5. typu môžu byť kmeňové 

epitelové bunky, 

 typ 6, vytvára najnápadnejšie útvary drene týmusu. Tieto veľké, svetlo sa farbiace 

bunky sa zjednocujú okolo seba do akéhosi závitu, čím vytvárajú Hassallove telieska. 

Bunky môžu keratinizovať a dokonca aj kalcifikovať. 
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Každá retikuloepitelová bunka typu 2 a 3 obkolesuje približne 20 až 200 nezrelých 

lymfocytov. Tento lymfocytovo - retikuloepitelový komplex vystihuje blízky vzťah medzi 

epitelovým mikroprostredím týmusu a vyvíjajúcimi sa lymfocytmi. Podľa neho 

retikuloepitelové bunky dostali pomenovanie nurse cells (bunky pestúnky, cellulae nutriciae 

thymocytorum). „Nurse cells“ tvoria jedinečné mikroprostredie kôry týmusu a „vychovávajú“ 

budúce T- lymfocyty. Napomáhajú teda dozrievaniu a výberu vyvíjajúcich sa T- lymfocytov. 

„Nurse cells“ týmusu majú navyše schopnosť prezentovať antigény.  

Charakteristickou súčasťou drene týmusu sú Hassallove telieska (corpuscula thymica). 

Sú to izolované skupiny koncentricky usporiadaných, hypertrofovaných alebo sploštených 

retikuloepitelových buniek, často ohraničujúcich dutinový priestor. Ten obsahuje zmes 

rohovatejúcich buniek a amorfnej hmoty, ktorú tvorí drvina buniek (detritus). Jednotlivé 

Hassallove telieska sa navzájom značne líšia štruktúrou a veľkosťou (obr. 45). Ich priemerná 

veľkosť sa pohybuje medzi 30 až 150μm. Počet aj veľkosť Hassallových teliesok rastie 

vekom, aj pri niektorých patologických stavoch, napríklad pri neurologickom ochorení 

myasthenia gravis.  

Úloha Hassallových teliesok je stále diskutovanou otázkou. Starší názor, že telieska sú len 

miestom degenerácie retikuloepitelových buniek, sa stáva prekonaným. Podľa niektorých 

autorov môžu byť zapojené do procesu dozrievania aj odstraňovania T- lymfocytov. Podľa 

aktuálnych definícií sú Hassallove telieska jedinečné, antigénovo odlišné a funkčne aktívne 

mnohobunkové súčasti drene týmusu a spolupodieľajú sa na viacerých fyziologických 

aktivitách už v prenatálnom období. Túto definíciu potvrdzujú aj výsledky experimentov 

s imunosupresívnym liečivom cyklosporín A, ktorý inhibuje aktiváciu T- lymfocytov. Pri 

užívaní sa však zároveň znižuje aj počet Hassallových teliesok v dreni týmusu. Niektoré 

štúdie naznačujú, že Hassallove telieska sú pravdepodobne rezervoárom vírusu HIV 

v skorých štádiách infekcie. 

Okrem morfologicky rôznorodých retikuloepitelových buniek sú dôležitou súčasťou 

mikroprostredia týmusu aj makrofágy, interdigitujúce dendritové bunky a myoidné bunky.  

Makrofágy (macrophagocyti) sú veľmi účinné fagocyty, preto majú v týmuse významnú 

úlohu. Tvoria dôležitú súčasť najmä kôrovej oblasti, v dreni sú zriedkavejšie (obr. 46). Do 

drene týmusu sa dostávajú len tie T- lymfocyty, ktoré získali imunokompetenciu. Väčšina T- 

lymfocytov kôry (až 95 - 97%) zahynie, a ich zbytky sú následne fagocytované práve 

makrofágmi. Makrofágy obsahujú vo svojej cytoplazme časti lymfocytov podliehajúcich 

apoptóze (cellulae apoptoticae). Okrem fagocytózy majú makrofágy v tomto orgáne dôležitú 

úlohu aj v dozrievaní T- lymfocytov. Produkujú a uvoľňujú cytokíny, ktoré ovplyvňujú 
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proliferovanie, vyzrievanie a diferenciáciu lymfocytov, sú zároveň aj bunkami, ktoré 

prezentujú antigén.  

Interdigitujúce dendritové bunky (cellullae dendriticae thymi) týmusu patria do 

skupiny buniek prezentujúcich antigén. V týmuse sa nachádzajú najmä na rozhraní kôry 

a drene a v dreni. Sú to asi 20 až 30μm veľké bunky so svetlou cytoplazmou. Tenkými 

výbežkami často obkolesujú iné bunky, najmä lymfocyty a vytvárajú trojrozmernú sieťovinu 

(obr. 47). Podľa niektorých autorov v cytoplazme interdigitujúcich buniek sú Birbeckove 

granuly tvaru tenisovej rakety alebo kyjaku. Pôvod a funkcia Birbeckových granúl sú 

neznáme. V ultraštruktúrnej histológii ich možno využiť pri identifikácii Langerhansových 

buniek pokožky.  

Myoidné bunky týmusu (cellulae myoideae thymi) tvoria nepočetnú populáciu buniek 

v týmuse a podobajú sa svalovým bunkám. Sú normálnou súčasťou drene týmusu (obr. 48). 

Ich funkcia a pôvod sú zatiaľ nejasné. Myoidné bunky týmusu produkujú mnohé proteíny, 

ktoré sú špecifické pre priečne pruhovaný sval, ako myozín, troponín T, či dezmín a na 

povrchu majú receptory pre acetylcholín. Ich funkciou je pravdepodobne ochrana lymfocytov 

pred apoptózou, čím tiež zohrávajú dôležitú úlohu v diferenciácii T- lymfocytov.  

9.4  Krvné a lymfatické cievy týmusu, hemo-týmusová bariéra 

Na rozdiel od sleziny, či lymfatickej uzliny, týmus nemá vlastný hilus. Tepny do neho 

vstupujú cez puzdro na rôznych miestach. Tepny týmusu, rr. thymici prichádzajú z vetiev 

arteria subclavia: a. thyroidea inferior et a. thoracica interna alebo z jej vetvy a. 

pericardiacophrenica. Drobné tepničky môžu k týmusu prichádzať aj z konkavity arcus 

aortae. Tepny prenikajú cez puzdro týmusu a vetvia sa vo väzivových priehradkách. 

Vetvením vznikajú arterioly, ktoré vystupujú z priehradiek a vstupujú do parenchýmu týmusu 

na rozhraní kôry a drene. Vo vlastnom parenchýme týmusu sa okolo ciev nachádza 

perivaskulárny priestor tvorený riedkym väzivom. Perivaskulárny priestor ohraničuje na 

jednej strane endotel ciev, na strane druhej výbežky cytoplazmy retikuloepitelových buniek. 

Perivaskulárny priestor týmusu viditeľne ohraničujú retikulárne vlákna v lamina basalis 

endotelových buniek ciev, aj v lamina basalis retikuloepitelových buniek, ktoré sa dajú 

zviditeľniť po impregnácii striebrom. Tak vzniká obraz „ciev s dvojitou stenou“ (obr. 49). 

Do kôry týmusu sa dostávajú tie arterioly, ktoré prebiehajú na rozhraní medzi kôrou 

a dreňou. Vo vnútri kôry sa z nich formuje kapilárna sieť, siahajúca až po vnútornú plochu 

puzdra. Odtiaľ sa odvíja systém kapilár, vyúsťujúcich postupne do postkapilárnych venúl až 
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venúl, ktoré ležia spoločne s arteriolami na rozhraní kôry a drene. Po návrate kapilár z kôry na 

toto rozhranie vznikajú špeciálne cievy zvané postkapilárne venuly (venulae 

altoendotheliales, venulae cum endothelio alto), vystlané kubickým až cylindrickým 

endotelom. Predpokladá sa, že postkapilárne venuly sú miestom migrácie lymfocytov 

z týmusu do krvi, resp. aj v opačnom smere.  

Žily týmusu zbierajú krv do väzivových priehradiek a cez puzdro odvádzajú krv do vv. 

brachiocephalicae (viac do ľavej), v menšej miere do v. thoracica interna a do kaudálnych žíl 

štítnej žľazy. 

Opis krvného zásobenia týmusu by nebol úplný, keby sme podrobnejšie neopísali 

vzájomný vzťah retikuloepitelových buniek a steny ciev v kôre. Tesné spojenia medzi 

endotelovými bunkami kapilár a vrstvička priľahlých retikuloepitelových buniek vytvárajú 

v kôrovej časti bariéru krv - týmus (hemo-týmusová bariéra, claustrum haematothymicum). 

Endotelová výstelka kapilár v kôre týmusu nemá póry a bunky nasadajú na hrubú bazálnu 

laminu. Úplne ich obklopujú retikuloepitelové bunky a výbežky ich cytoplazmy. V dôsledku 

tejto uzávery je kontrolovaná výmena látok medzi krvou a kôrou týmusu. Bariéra tak 

zabraňuje prieniku antigénov z krvi do kôrovej časti lalôčikov, kde dozrievajú T- lymfocyty. 

Bariéru medzi krvou a týmusom tvorí päť vrstiev: 

 endotel kapilár je kontinuálneho typu a jednotlivé endotelové bunky spájajú 

navzájom tesné spojenia, 

 lamina basalis endotelových buniek, 

 väzivo s makrofágmi (molekuly antigénu, ktoré prestúpia z lúmena kapiláry do 

kôrového parenchýmu, môžu tieto makrofágy pohltiť), 

 lamina basalis retikuloepitelových buniek, 

 retikuloepitelové bunky typu 1. (medzi nimi sú tesné spojenia). 

 

Lymfatické cievy týmusu slúžia ako cesta migrácie lymfocytov. Týmus nemá žiadne 

prívodné lymfatické cievy. Lymfatické cievy lymfu z týmusu výhradne len odvádzajú, preto 

týmus netvorí filter pre lymfu (na rozdiel od lymfatických uzlín). Po výstupe z puzdra týmusu 

sa lymfatické cievy dostávajú hlavne do lymfatických uzlín mediastinum anterius, a čiastočne 

aj do okolitých lymfatických uzlín pri priedušnici a do uzlín pozdĺž arteria et vena thoracica 

interna. 
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9.5  Jedinečné charakteristiky týmusu 

 Týmus má v porovnaní s ostatnými orgánmi lymfatického systému niekoľko jedinečných 

charakteristík, medzi ktoré patria: 

o  retikuloepitelové bunky týmusu sú endodermového pôvodu (prípadne časť môže byť 

aj ektodermového pôvodu), na rozdiel od mezodermového pôvodu strómy ostatných 

lymfatických orgánov, 

o  dreň týmusu obsahuje charakteristické koncentrické Hassallove telieska, 

o  postnatálne podlieha týmus vekom-podmienenej fyziologickej involúcii (involutio 

thymi), 

o  za normálnych podmienok sa v kôre týmusu nenachádzajú lymfatické uzlíky, ani 

plazmatické bunky (rozdiel oproti lymfatickým uzlinám), 

o týmus obsahuje len odvodné lymfatické cievy, teda netvorí filter pre lymfu (rozdiel 

oproti lymfatickým uzlinám). 

9.6  Vybrané klinicko-patologické aspekty týmusu 

Tymómy a tymické karcinómy patria medzi epitelové nádory týmusu a sú to zároveň 

najčastejšie malignity týmusu u dospelých. Sú relatívne zriedkavé a tvoria približne 20 % 

všetkých nádorov mediastína. Postihujú predovšetkým vekovú skupinu 40 až 60 ročných 

jedincov, pričom etiológia ani rizikové faktory nie sú známe. Vlastné príznaky ochorenia 

bývajú nešpecifické a môžu zahŕňať bolesti v oblasti hrudníka, dýchavicu, suchý kašeľ, 

čkanie alebo poruchy tvorby hlasu. U viac ako 50% pacientov s epitelovými nádormi týmusu 

sú prítomné imunopatologicky podmienené paraneoplastické syndrómy (príznaky, ktoré 

nesúvisia bezprostredne s rastom nádoru alebo jeho metastázami). Najčastejšie ide 

o neurologické ochorenie myasthenia gravis postihujúce nervovo-svalové spojenia, ktoré 

spôsobuje slabosť kostrových svalov. Imunitný systém pri tomto ochorení produkuje 

protilátky proti acetylcholínovým receptorom nervovo-svalovej platničky. Myasthenia gravis 

môžeme pozorovať u približne 30 % pacientov s tymómom. 

Okrem fyziologickej involúcie týmusu, ktorá prebieha od narodenia a zvýrazňuje sa 

v období puberty, je známa aj patologická involúcia týmusu. Tá je spôsobená rôznymi 

formami stresu, čo je potvrdením, že týmus je akousi križovatkou medzi nervovým, 

endokrinným a imunitným systémom. Zvýšená hladina steroidných hormónov (vznikajúcich 

podľa teórie Hansa Selyeho pri strese) spôsobuje atrofiu kôry týmusu a tým jeho predčasnú 
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involúciu. Stresom podmienenú involúciu týmusu môžu spustiť rozličné faktory ako napríklad 

ťažká infekcia, vysoké horúčky, popáleniny, dlhotrvajúce hladovanie a podvýživa, ožiarenie 

röntgenovými lúčmi alebo exogénne aplikované steroidné hormóny. Nie všetky faktory 

ovplyvňujúce veľkosť týmusu sú dokonale známe. Medzi podrobnejšie preskúmané faktory, 

ktoré ovplyvňujú veľkosť a funkciu týmusu patrí výživa. Napríklad v Gambii sa potvrdilo, že 

veľkosť týmusu novorodencov je menšia v mesiacoch júl až december, kedy je v tejto 

západoafrickej krajine obdobie hladu. 

Nevyvinutie týmusu sa vyskytuje pri deléciách chromozómu 22 a označuje sa ako 

DiGeorgov syndróm. Pacienti s DiGeorgovým syndrómom sú náchylnejší na infekcie 

oportúnnymi patogénmi. Vývin týmusu je úzko spojený aj s vývinom iných orgánov, preto 

pacienti s DiGeorgovým syndrómom trpia aj hypokalciémiou (spôsobenou nevyvinutím 

prištítnych teliesok), vrodenou chybou srdca alebo vrodenými chybami tváre. Spoločným 

embryonálnym podkladom všetkých týchto anomálií je narušenie migrácie buniek z neurálnej 

lišty do základov týchto orgánov. 
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10  Vývin lymfatického systému 

10.1  Prehľad vývinu lymfatického systému človeka 

V rámci ontogenézy človeka dochádza k vývinu krvného obehu, ktorý zabezpečuje 

oxygenáciu tkanív, už počas 4. týždňa vývinu. Primitívna srdcová rúra človeka začína tepať už 

22. deň po oplodnení, kedy má embryo veľkosť len okolo 3 mm. Lymfatický systém sa zakladá 

až sekundárne. Lymfatické cievy sa začínajú vyvíjať neskôr ako cievy krvné, približne v 6.a 7. 

týždni.  

Existujú protichodné názory, podľa ktorých sú lymfatické cievy odvodené od žilového 

systému, iní autori sa naopak domnievajú, že lymfatické cievy vznikajú samostatne a ich 

napojenie na žilový systém je sekundárne. Tieto teórie vznikli už na začiatku 20. storočia 

a zaoberajú sa pôvodom endotelovej výstelky lymfatických ciev. Centrifugálna teória 

lymfangiogenézy podľa Sabina (1902) a Clarka (1912) odvodzuje lymfatické cievy 

z lymfatických vakov a ich endotel z endotelu embryonálnych žíl. Centripetálna teória podľa 

Huntingtona a McClurea (1910) a Kampmeiera (1912) predpokladá existenciu samostatných, na 

krvných cievach nezávislých lymfangioblastov mezenchýmového pôvodu, z ktorých sa 

v základoch orgánov vyvíjajú lymfatické kapiláry. Podľa centripetálnej teórie lymfatické kapiláry 

vznikajú ako štrbiny medzi bunkami embryonálneho mezenchýmu. Mezenchýmové bunky, ktoré 

štrbiny ohraničujú sa začínajú oplošťovať a vytvárajú budúci endotel. Rastom endotelu a tvorbou 

ďalších štrbín sa vytvárajú súvislé kanáliky, ktoré sa až druhotne napájajú na žilový systém. Obe 

teórie integruje koncepcia formulovaná van der Jagtom (1932), podľa ktorej je časť lymfatických 

ciev odvodená od žíl, kým druhá časť lymfatických ciev vzniká diferenciáciou mezenchýmu. 

Základom systému lymfatických ciev človeka je šesť primárnych lymfatických 

vakov. Tieto vaky sa zakladajú najprv v cervikálnej oblasti a to koncom 5. týždňa vývinu, 

v iných častiach tela počas 6. týždňa. Patria sem párové sacci jugulares, párové sacci iliaci 

a nepárové saccus retroperitonealis a cisterna chyli. Z pôvodných lymfatických vakov sa 

počas vývinu zachová jedine cysterna chyli, ostatné vaky sú počas fetálneho obdobia 

transformované na prvotné lymfatické uzliny a väčšie lymfatické cievy. Tvorbou anastomóz 

medzi pôvodnými vakmi vznikajú aj dva hlavné lymfatické kmene, ductus thoracicus 

a ductus lymphaticus dexter. Lymfatické kmene sa napájajú na žilovú sústavu na pravej aj 

ľavej strane tela, v mieste známom ako angulus venosus (sútok vena jugularis interna a vena 

subclavia). Vpravo ústi ductus lymphaticus dexter a vľavo ductus thoracicus. Miazgové cievy 
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sa potom vyvíjajú a dorastajú k orgánom centrifugálne pozdĺž krvných ciev. Sledujú spolu 

s cievami vývin orgánov, čím vzniká zložitá sieť lymfatických ciev s mnohými spojkami. 

Vznik lymfatických ciev splývaním a premenou lymfatickej siete je podkladom obrovskej 

variability definitívnych lymfatických ciev.  

Vývin krvných elementov, vrátane bielych krviniek je zložitejší, nakoľko hemopoéza 

počas embryonálneho vývinu viackrát mení svoju anatomickú lokalizáciu. Prvým miestom 

krvotvorby je extraembryonálna splanchnická mezoderma v stene žĺtkového vaku, kde sa od 

17. dňa po oplodnení objavujú prvé krvné ostrovčeky. Prvotné hemopoetické kmeňové bunky 

žĺtkového vaku sú prekurzormi pre erytrocyty s jadrami, megakaryocyty a primitívne 

makrofágy. Stena extraembryonálneho žĺtkového vaku slúži ako hemopoetický orgán do 

konca 2. mesiaca po oplodnení, krvotvorba sa postupne presúva do vnútra tela embrya. 

Ďalším aktívnym miestom embryonálnej a fetálnej hemopoézy je pečeň a slezina, v menšej 

miere aj týmus a väzivo v okolí aorty (angl. AGM - aortic, gonad and mesonephros region). 

Ku kolonizácii základu pečene človeka kmeňovými bunkami krvotvorby dochádza veľmi 

skoro a to už počas 4. týždňa vývinu. Až po 10. týždni sa kmeňovými bunkami hemopoézy 

kolonizuje samotná kostná dreň, ktorá však hemopoetickú funkciu pečene prevezme až ku 

koncu tehotnosti. Červená kostná dreň sa následne stáva v postnatálnom období jediným 

orgánom hemopoézy u človeka. V patologických prípadoch, pri anémiách, 

myeloproliferatívnych syndrómoch a pri chronickej myeloidnej leukémii, sa v pečeni 

a slezine môže hemopoéza znova objaviť.  

Vývin červenej kostnej drene, najmä vývin krvných sínusov, je úzko spojený 

s procesom vývinu kosti, najmä s formovaním dreňovej dutiny osteoklastami (bunky 

rezorbujúce kostnú hmotu). Retikulárne väzivo kostnej drene je pôvodom z mezenchýmu. 

Pôvod kmeňových buniek hemopoézy lokalizovaných v kostnej dreni už tak jednoznačný nie 

je. Predpokladá sa, že prvotné hemopoetické kmeňové bunky pochádzajúce zo 

steny extraembryonálneho žĺtkového vaku nie sú schopné kolonizovať kostnú dreň. Aj preto 

sa ako o zdroji kmeňových buniek krvotvorby kostnej drene uvažuje o mezoderme okolo 

aorty, gonád a mezonefrosu (oblasť AGM, tzv. paraaortálna splachnopleura). V tejto oblasti 

sa prvé hemopoetické kmeňové bunky objavujú okolo 27. dňa, okolo 35. dňa už vytvárajú 

obrovské zhluky s počtom buniek niekoľko tisíc a následne miesto svojho vzniku opúšťajú 

krvnými cievami okolo 40. dňa po oplodnení.  
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Embryonálny pôvod lymfatických orgánov možno v skratke zhrnúť nasledovne: 

 Slezina vzniká nahromadením embryonálneho mezenchýmu mezodermového 

pôvodu v budúcom omentum majus (pôvodne označovanom ako mesogastrium 

dorsale). 

 Týmus sa vyvíja z endodermy faryngového čreva, konkrétne z 3. (podľa 

niektorých autorov aj zo 4.) párového faryngového vačku za účasti buniek 

pochádzajúcich z neurálnej lišty. 

 Lymfatické uzliny vznikajú rozpadom pôvodných lymfatických vakov 

(primárne uzliny) v priebehu 3. mesiaca vývinu, a v neskoršom období aj 

nahromadením a zahustením mezenchýmu mezodermového pôvodu okolo 

lymfatických ciev (sekundárne uzliny). V uzlinách možno dokázať prítomnosť 

T- lymfocytov od 15. týždňa, prítomnosť B- lymfocytov od 19. týždňa vývinu. 

Lymfatické uzlíky sa v kôre uzlín vytvárajú až v období okolo pôrodu, 

intenzívnejšie v ranom postnatálnom období. 

 Tonsilla palatina sa vyvíja ako posledný orgán lymfatického systému 

z endodermy 2. faryngového vačku (endoderma sacci pharyngei secundi) 

v mieste označovanom ako sinus tonsillaris. Podnebná mandľa vzniká 

retikulizáciou epitelu (počas 3. mesiaca vývinu), ktorý sa nachádza nad 

mezenchýmom pochádzajúcim z druhého žiabrového oblúku (mesenchyma 

arcus pharyngei secundi) a následným osídlením lymfocytmi. Lymfatické 

uzlíky vznikajú najmä počas posledných troch mesiacov vnútromaternicového 

vývinu. Medzi jej vrodené anomálie patrí aplázia tonzily (aplasia tonsillae), 

vývin tonzily na inom mieste (ectopia tonsillae) alebo vývin nadpočetných 

tonzíl (tonsilla palatina supernumeraria). Obdobným spôsobom vznikajú aj 

ostatné mandle, napríklad tonsilla pharyngea vzniká z endodermy dorzálnej 

steny hltana (endoderma parietis dorsalis pharyngis). 

10.2  Vývin a vrodené vývinové chyby sleziny 

Vývin sleziny sa začína na konci 4. týždňa po oplodnení zo splanchnickej mezodermy 

(mesenchyma splanchnopleurale). Vyvíja sa v mesogastrium dorsale, v budúcom omentum 

majus (obr. 50 a 51). Základy sleziny tvorí viac vzájomne izolovaných zhlukov buniek 

mezenchýmu mezodermového pôvodu. Zhluky sa rýchlo spájajú a vaskularizujú sa. Slezina 

teda nie je endodermovým derivátom primitívneho čreva, ako väčšina orgánov dutiny brušnej. 
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Rotácia žalúdka a rast dorzálneho mezogastria v 6. a 7. týždni po oplodnení premiestňujú 

slezinu na ľavú stranu brušnej dutiny, veľmi blízko základu gonády a zbytku mezonefrosu 

(tzv. Wolfovo teleso) (obr. 52 a 53). Základ sleziny sa potom postupne zväčšuje a odškrcuje 

sa od mesogastrium dorsale. Slezina ostáva spojená s mesogastrium dorsale mezenterickou 

spojkou - ligamentum lienorenale a je naďalej fixovaná aj dvoma väzmi, ktoré vznikli 

rozdelením dorzálneho mezogastria začiatkom 2. mesiaca vývinu - ligamentum gastrolienale, 

ktoré spája hilus sleziny so žalúdkom a ligamentum phrenicolienale, ktoré spája slezinu 

s bránicou. Slezina sa takto stáva intraperitoneálne uloženým orgánom. V ranom fetálnom 

období je slezina zárezmi rozdelená na lobuly (renkulizovaná slezina), ktoré pred narodením 

vymiznú. 

Červená pulpa sleziny je prenatálne aj sídlom hemopoézy, pričom kmeňové bunky 

hemopoézy migrujú do základu sleziny počas prvého trimestra. Slezina do 14. týždňa funguje 

ako výhradne hemopoetický orgán, až neskôr nasleduje štádium jej lymfoidnej kolonizácie. 

Medzi 15. až 18. týždňom nadobúda tento orgán charakteristický laločnatý tvar a migrujú sem 

T- lymfocyty. Od 23. týždňa sa vytvárajú aj charakteristické oblasti tvorené B- lymfocytmi. 

Slezina nadobúda svoju definitívnu morfologickú podobu v 3. mesiaci. Hemopoéza postupne 

ustáva v 8. mesiaci prenatálneho vývinu. Pri niektorých ochoreniach krvi a krvotvorných 

orgánov však dochádza k perzistencii erytroblastov, myelocytov a megakaryocytov v červenej 

pulpe sleziny aj postnatálne. 

Niektoré vývinové anomálie a vrodené chyby sleziny sú pomerne časté, ako napríklad 

lobulizácia sleziny alebo prídatné sleziny, kým iné sú zriedkavé, ako napríklad nevyvinutie 

sleziny alebo výskyt viac ako jednej sleziny, tzv. polysplenia.  

Lobulizácia sleziny (lobulatio splenis) patrí medzi normálne variácie v tvare sleziny 

a nesúvisí s patologickým stavom tohto orgánu. Hlboké zárezy, ktoré môžu mať až 2 - 3 cm 

však môžu byť chybne interpretované ako natrhnutie sleziny pri úrazoch brucha. Takéto 

variácie v tvare sleziny sú zbytky po brázdach, ktoré oddeľovali fetálne lobuly sleziny. 

Akcesórna slezina (splen accessorius, nodulus splenis accessorius) je zväčša 

nečakaným, náhodným nálezom pri rádiologickom vyšetrení alebo pri chirurgickom výkone, 

podľa údajov sa však vyskytuje u 10 až 30% populácie. Môže sa vyskytovať jednotlivo alebo 

je prítomných viac akcesórnych slezín zväčša veľkosti plodu čerešne. Akcesórnu slezinu 

nachádzame najčastejšie v oblasti hilu sleziny (75% prípadov), ale vyskytnúť sa môže v lig. 

gastrolienale, lig. lienorenale a tiež vo chvoste pankreasu (1 až 2% prípadov). Veľmi 

zriedkavo ju nájdeme aj v iných miestach brušnej dutiny. Morfologicky aj funkčne je 

rovnocenná s normálnou slezinou. Jej zistenie môže byť klinicky dôležité pri hypersplenizme, 
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ak je indikovaná splenektómia. Akcesórne sleziny môžu pripomínať zväčšené lymfatické 

uzliny, ale aj nádory v nadobličke (splen accessorius glandulae suprarenalis), pankrease 

(splen accessorius pancreati), žalúdku (splen accessorius gastre) alebo v črevách (splen 

accessorius intestino). Vysvetlením výskytu akcesórnych slezín je mnohoohniskový 

embryonálny pôvod sleziny. Ak nedôjde k splynutiu vzájomne izolovaných zhlukov 

mezenchýmu, vytvoria sa samostatné, funkčne rovnocenné, viacpočetné sleziny. 

Splenogonádová fúzia je zriedkavou vrodenou anomáliou. Jedná sa o mimoriadny 

morfologický útvar, utvorený zrastením sleziny s gonádou alebo zbytkom mezonefrosu 

(Wolfovo teliesko, budúci vývodný mužský pohlavný systém). Vo svetovej literatúre bolo 

opísaných len približne 150 prípadov. Splenogonádová fúzia postihuje predovšetkým mužov 

s poruchou zostupu semenníkov. Anomália je často odhalená náhodne pri reparácii prietrže, 

v iných prípadoch sa dá nahmatať bolestivá masa v skróte alebo v slabinovom kanáli. 

Etiológia fúzie sleziny a gonád nie je doteraz celkom jasná.  

Vrodené chýbanie sleziny - asplenia alebo výskyt viac ako jednej sleziny - polysplenia 

sú zriedkavé anomálie, ktoré sú väčšinou spojené s mnohopočetným orgánovým poškodením, 

najčastejšie pečene. Asplenia alebo polysplenia sa vyskytuje pri heterotaxii orgánov (situs 

ambiguous). Názov heterotaxia (gr. heteros - iný, taxis - usporiadanie) chápeme ako „iné než 

normálne usporiadanie“. Heterotaxiou je napríklad Ivemarkov syndróm, ako mnohopočetný 

orgánový syndróm, ktorý sa vzťahuje na abnormality sleziny zároveň s vrodenými chybami 

srdca a inými abnormalitami brušných orgánov. Asplenia (prípadne len rudimentárne 

vytvorená slezina) súvisí s pravým pootočením vnútorných orgánov, tzv. pravý izomerizmus, 

kým prítomnosť polysplenie v počte až 10 slezín súvisí s pootočením vľavo, tzv. ľavý 

izomerizmus. 

10.3  Vývin a vrodené vývinové chyby týmusu 

Týmus prechádza v ontogenéze človeka výraznými morfologickými zmenami, vrátane 

rýchleho prenatálneho vývinu a postupnej fyziologickej involúcii v postnatálnom období. 

Embryonálny základ týmusu možno hladať v žiabrovej (faryngovej) oblasti embrya. 

V priebehu 4. týždňa vývinu sa u všetkých stavovcov, vrátane človeka, zjavujú na hlavovom 

konci embrya párové poloblúkovité vyvýšeniny, tzv. žiabrové oblúky (arcus branchiales). 

Vznikajú nahromadením mezenchýmu (pôvodom z mezodermy so spoluúčasťou buniek 

pochádzajúcich z neurálnej lišty) medzi povrchovou ektodermou a vnútornou endodermou 

faryngového čreva. U ľudského embrya sa vytvorí postupne kraniokaudálnym smerom päť 
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párov žiabrových oblúkov. Medzi nimi sú štyri endodermové faryngové vačky (zvnútra) 

a štyri ektodermové žiabrové brázdy (zvonku). Žiabrové oblúky sú vo vývine človeka len 

prechodnými štruktúrami. Ich architektúra sa rýchlo mení počas formovania tváre a krku. 

Ontogenézu týmusu možno zjednodušene rozdeliť do troch štádií. 

Štádium thymus epithelialis: základy týmusu a dolných prištítnych teliesok sú 

pozorovateľné ako proliferácia endodermy tretieho faryngového vačku (saccus pharyngeus 

tertius) pri embryách s dĺžkou temeno-kostrč 8 až 9 mm (5. týždeň po oplodnení). Kraniálna 

dorzálna časť tretieho faryngového vačku dáva základ pre vznik dolných prištítnych teliesok, 

kým kaudálna ventrálna časť dáva základ pre vznik týmusu (obr. 54). Párový epitelový základ 

týmusu z párového tretieho faryngového vačku následne zostupuje spoločne so základmi 

dolných príštítnych teliesok až k osrdcovníku, do predného mediastína. Niektorí autori 

opisujú, že časť týmusu pochádza aj z endodermovej proliferácie štvrtého faryngového vačku 

(saccus pharyngeus quartus). 

Prerušenie zostupu týmusu môže vyústiť do vzniku ektopického týmusu (ectopia thymi), 

prípadne vznikne prídavné tkanivo týmusu (textus thymicus accessorius, lobuli thymici 

accessorii) lokalizované kdekoľvek medzi uhlom sánky a rukoväťou hrudnej kosti (cesta 

zostupu základov týmusu do mediastína). Ektopický týmus väčšinou nespôsobuje klinicky 

závažné príznaky a diagnostikuje sa len náhodne počas chirurgického zákroku. Môže však 

podliehať hyperplázii v priebehu prvej dekády života, ako aj po infekcii alebo vakcinácii. 

V takýchto prípadoch môže reziduálne lymfatické tkanivo týmusu na krku pripomínať 

lymfadenopatiu. V zriedkavých prípadoch môže ektopický týmus u detí spôsobiť až poruchy 

dýchania a prehĺtania, raritne môže byť aj príčinou hlasného chrápania alebo kašľa u detí. 

Párové základy týmusu medzi 7. a 8. týždňom obsahujú výlučne epitelové bunky. Rýchly 

rast embrya spôsobuje, že oba párové základy týmusu sa spoja pred osrdcovníkom behom 

8. týždňa vývinu (obr. 55). Laloky však celý život ostanú od seba oddelené tenkou vrstvičkou 

väziva. Inervácia, krvné zásobenie aj lymfatická drenáž jednotlivých lalokov zostávajú od 

seba úplne oddelené. Epitelové bunky týmusu produkujú pravdepodobne pre prekurzorové 

bunky lymfocytov atraktívne chemické látky (chemokíny), čím ich do epitelového základu 

priťahujú z krvného obehu. Tým sa koncom 8. týždňa vývinu začína postupná premena 

epitelového základu týmusu na definitívny lymfatický orgán označovaný ako“thymus 

lymphaticus”.  
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Štádium thymus lymphaticus: epitelový týmus onedlho osídľujú prekurzory T- lymfocytov, 

ktoré sem migrujú z krvotvorných orgánov. Osídľovanie týmusu prekurzormi T- lymfocytov 

dosiaľ nie je objasnené, vo vývine človeka sa začína koncom 2. lunárneho mesiaca. Väzivo 

(ektomezenchým pôvodom z neurálnej lišty) sa vnára do epitelového základu a vznikajú 

primitívne priehradky a lalôčiky. Mezenchýmové septá sa u človeka vytvárajú počas 9. až 12. 

týždňa, dreň týmusu sa začína formovať okolo 14. týždňa vývinu (obr. 56). Thymus 

epithelialis sa postupne mení na lymfoepitelový orgán, thymus lymphaticus. Ten svoju 

definitívnu a charakteristickú štruktúru získava v 6. mesiaci vývinu. Vrchol aktivity dosahuje 

týmus 6 mesiacov po pôrode, kedy obsahuje najväčší celkový počet lymfocytov. Po prvých 

rokoch života postupne podlieha involučným zmenám, ktoré sú výrazné po puberte 

a v dospelosti. 

 

Štádium thymus adiposus: postnatálne, od druhého roku života, dochádza k postupnej 

fyziologickej involúcii týmusu (involutio thymi). Rozširujú sa väzivové priehradky, postupne 

prevláda tukové väzivo nad lymfatickým tkanivom (obr. 57). Prvý morfologický opis 

involvovaných týmusov pochádza od Hammara z roku 1906, ktorý rozoznáva 5 typov 

týmusov, podľa stupňa involúcie: 

1. typ -  detský, charakterizovaný dobre vytvoreným parenchýmom, širokou kôrou, 

úzkymi väzivovými septami, 

2. typ -  pubertálny, od predchádzajúceho sa líši širšími väzivovými septami, 

3. typ -  mladícky, kde sa väzivo značne zmnoží a ubúda tkanivo kôry, 

4. typ -  mužný, kde sa do rozšírených väzivových priehradiek ukladá tukové väzivo, 

kôra sa redukuje na úzky, prerušovaný lem, prípadne úplne vymizne, 

5. typ -  starecký, kôra úplne zmizla, v tukovom väzive sa nachádza len povrazec 

drene s veľkými Hassallovými telieskami. 

Agenéza alebo hypoplázia týmusu je zvyčajne príčinou imunodeficientných stavov. 

Typickým príkladom agenézy týmusu s primárnym defektom imunity a vrodenými chybami 

srdca je DiGeorgov syndróm (aplasia thymoparathyroidea DiGeorge). Patrí do skupiny tzv. 

CATCH 22 syndrómov, ktoré spôsobuje mikrodelécia na chromozóme 22. Charakteristické 

znaky tohto syndrómu sú podkladom aj pre jeho anglické označenie CATCH 22: Cardiac 

defects (vrodené chyby srdca), Abnormal facial features (abnormálne črty tváre), Thymus 

underdevelopment (nedostatočný vývin týmusu), Cleft palate (rázštep podnebia) 

a Hypocalcemia (hypokalciémia), ako dôsledok nedostatočného vývinu prištítnych teliesok. 
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Delécia chromozómu 22, ktorá je jedným z podkladov vzniku DiGeorgovho syndrómu má 

výskyt v populácii detí 1: 4000. V 8 až 28% je táto genetická anomália chromozómov 

zdedená. Embryonálnym podkladom vzniku DiGeorgovho syndrómu je narušenie migrácie 

buniek neurálnej lišty do žiabrových oblúkov (základy tváre a krku), základu týmusu, srdca aj 

prištítnych teliesok. Neurálna lišta je párová štruktúra, ktorá sa prechodne objavuje pri 

vývine neurálnej rúry, základu budúceho centrálneho nervového systému. Bunky neurálnej 

lišty sa od uzatvárajúcej sa neurálnej rúry oddelia a migrujú do celého tela embrya. Tam sa 

diferencujú na rôzne typy buniek, ako neuróny a neurogliové bunky periférneho nervového 

systému, pigmentové bunky, bunky spojivového tkaniva hlavy aj krku, chromafinné bunky 

drene nadobličiek, odontoblasty zubu, atď. Bunky neurálnej lišty sa podieľajú aj na 

normálnom vývine týmusu, prištítnych teliesok, štítnej žľazy a rozdelenie veľkých ciev srdca 

(tzv. septácia výtokovej časti, oddelenie aorty od truncus pulmonalis). 
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11  Evolúcia orgánov lymfatického systému 

Stálosť vnútorného prostredia je u všetkých žijúcich organizmov udržiavaná prísne 

kontrolovanými regulačnými mechanizmami, medzi ktoré patrí aj imunita. Aj preto možno 

považovať udržiavanie imunologickej integrity organizmov za hnaciu silu evolúcie. 

Z pohľadu evolúcie imunity sa imunitné reakcie selektovali prostredníctvom interakcie medzi 

hostiteľom a patogénom, pričom hostiteľ musel rozpoznať telu vlastné antigény od 

nevlastných. 

 Tradične sa mechanizmy imunitnej odpovede členia na nešpecifickú (vrodenú) 

a špecifickú (získanú) imunitu. Mechanizmy nešpecifickej imunity sú evolučne zakódované 

už v genóme, kým kľúčové bunky špecifickej imunity - lymfocyty, musia podstúpiť 

v primárnych lymfatických orgánoch rekombináciu genetického materiálu v procese 

dozrievania.  

 Väčšina živočíšnych druhov na Zemi (najmä bezstavovcov) disponuje len mechanizmami 

nešpecifickej, vrodenej imunity. Nešpecifická imunita zahŕňa kontrolu prestupu 

mikroorganizmov cez povrchy tela (epitely, resp. sliznice), odstraňovanie patogénov 

pomocou špecializovaných fagocytujúcich buniek a produkciu efektorových molekúl 

a antimikrobiálnych peptidov a zložiek komplementového systému. Približne pred 500 

miliónmi rokov, v ére prvohôr, sa u prvých stavovcov vyvinul systém schopný rozpoznať 

konkrétny cudzí antigén a zahájiť proti nemu špecificky namierenú imunitnú odpoveď. Táto 

evolučne mladšia špecifická imunita obsahuje aj vlastnú imunologickú pamäť (založenú na 

dlhodobo žijúcich pamäťových lymfocytoch), ktorá pri opätovnej infekcii rovnakým 

mikroorganizmom napomáha rýchlejšiemu a efektívnejšiemu zahájeniu imunitnej odpovede. 

Z pohľadu evolúcie sú v centre pozornosti biológov najmä primárne lymfatické orgány. 

V nich dochádza k dozrievaniu rôznorodých lymfocytov, ktoré na svojom povrchu exprimujú 

rozmanité diferenciačné antigény. U všetkých zástupcov podkmeňa stavovcov (Vertebrata) je 

jediným miestom dozrievania T- lymfocytov týmus. Na druhej strane sa anatomická 

lokalizácia miesta dozrievania B- lymfocytov mení pri každej jednej triede stavovcov. 

B- lymfocyty môžu dozrievať v slezine, v stene čreva, v obličkách, v lymfatických uzlinách, 

Fabriciovej burze alebo v kostnej dreni. Všetky tieto orgány môžu byť u konkrétnej triedy 

stavovcov, resp. pri niektorých konkrétnych druhoch primárnymi lymfatickými orgánmi.  
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11.1  Lymfatický systém kruhoústnic 

 Medzi evolučne najstaršie stavovce patria bezčeľustnaté kruhoústnice (nadtrieda 

Agnatha seu Cyclostomata). Objavili sa v období Kambria, pred vyše 500 miliónmi rokov. Aj 

keď v súčasnosti žijú už len zástupcovia z radu mihuľotvarých a sliznatkotvarých, čo 

predstavuje ani nie stovku rôznych druhov, patria kruhoústnice z pohľadu evolučnej biológie 

medzi najzaujímavejšie stavovce. Sú to najprimitívnejšie stavovce a navyše sa u nich prvýkrát 

objavujú mechanizmy podobné špecifickej imunitnej odpovedi vyšších stavovcov.  

Najpodrobnejšie je preskúmaný lymfatický systém mihule morskej (Petromyzon marinus). 

Mihuľa morská má zvláštny životný cyklus, počas ktorého podstupuje komplexnú 

metamorfózu. Larvy mihule morskej (ammocoetes) žijú v bahne riek a filtrujú planktón 

z vody. U dospelých jedincov sa počas metamorfózy vytvárajú do kruhov uložené zuby, 

ktorými sa prichytávajú na povrch rýb a živia sa ich telesnými tekutinami. Aj keď mihule ešte 

nemajú v pravom slova zmysle vyvinuté morfologicky samostatné lymfatické orgány, predsa 

sa u nich prvýkrát objavujú bunky podobné T- a B- lymfocytom vyšších stavovcov. Po 

imunizácii mihúľ dochádza dokonca k proliferácii, transformácii a diferenciácii 

B- lymfocytom podobných buniek na bunky podobné plazmatickým bunkám produkujúcim 

protilátky.  

 Lymfatické tkanivo mihúľ je lokalizované v blízkosti začiatku tráviacej rúry, ktorá je 

najviac vystavená pôsobeniu antigénov vonkajšieho prostredia. V larválnom období sa 

lymfatické a hemopoetické tkanivo nachádza najmä v žiabrovej oblasti (tkanivo funkčne 

podobné týmusu vyšších stavovcov), v invaginácii predného čreva zvaného typhlosole, ale aj 

v pečeni a vo vylučovacom orgáne opistonephros. Typhlosole zväčšuje povrch čreva a je 

prvým miestom aktívnej hemopoézy. Svojou histologickou stavbou a funkciou je 

analogickým orgánom sleziny vyšších stavovcov. Po metamorfóze typhlosole regreduje 

a stáva sa súčasťou steny kloaky. Po premene larvy mihule na dospelého jedinca sa 

krvotvorba presúva do priestorov medzi tubulmi obličky, ako aj do tukového telesa 

v chrbtovej časti tela. Práve tukové teleso chrbta (angl. dorsal fat body, supraneural body) 

môže byť analogickým orgánom kostnej drene vyšších stavovcov, nakoľko sú v ňom 

lokalizované všetky vývinové štádia krvných elementov. Kruhoústnice nemajú vytvorený 

systém lymfatických ciev, a nevyskytujú sa u nich ani lymfatické uzliny. 
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11.2  Lymfatický systém drsnokožcov 

 Nadtrieda drsnokožcov (chrupkovitých rýb, Chondrichtyes) zahŕňa triedu 

pásožiabrovcov (Elasmobranchii), medzi ktoré patria v súčasnosti žijúce žraloky a raje. Prvé 

fosílne zuby žralokov sa našli z obdobia Ordoviku (pred asi 455 miliónmi rokov), kým prvé 

nájdené kompletné fosílie žralokov sa datujú do obdobia skorého Devónu (pred asi 409 

miliónmi rokov). U chrupavčitých rýb sa v evolučnom kontexte objavujú prvýkrát dobre 

vyvinuté mechanizmy protilátkovej a bunkovej imunity. Aj keď žralokom a rajám chýbajú 

lymfatické uzliny a kostná dreň, väčšina druhov nemá vytvorené ani lymfatické cievy, majú 

morfologicky dobre vyvinutý týmus, slezinu, lymfatické tkanivo v stene čreva (GALT) 

a lymfo-hemopoetické orgány spojené s pohlavnými orgánmi (epigonadálny orgán) 

a s pažerákom (Leydigov orgán). Epigonadálny a Leydigov orgán svojou štruktúrou 

a funkciou pripomínajú kostnú dreň vyšších stavovcov. 

 Slezina zástupcov triedy Elasmobranchii je dôležitým lymfatickým orgánom 

s morfologicky odlíšiteľnou červenou a bielou pulpou. Biela pulpa sa skladá z tesne vedľa 

seba uložených lymfocytov, ale aj lymfoblastov a plazmatických buniek, a obsahuje dokonca 

aj centrálne uloženú T- dependentnú oblasť. Leydigov orgán objavil nemecký komparatívny 

anatóm Franz von Leydig (1821-1908). Uložený je v stene pažeráka, medzi jeho sliznicou 

a svalovinou. U väčších druhov žralokov môže dosahovať hmotnosť aj niekoľko kilogramov 

a je dôležitým miestom krvotvorby. Histlogicky pozostáva z nepravidelných venóznych 

sínusov a z tesne vedľa seba uložených zrelých a nezrelých bielych krviniek. Epigonadálny 

orgán má tvar písmena Y a je lokalizovaný intraperitoneálne v brušnej dutine niektorých 

žralokov. Je v tesnom spojení s oboma semenníkmi, resp. pri samičkách s pravým 

vaječníkom. Medzi funkcie epigonadálneho orgánu žralokov patrí vývin a uskladnenie 

zrelých leukocytov a dozrievanie B- lymfocytov. Týmus žralokov a rají sa nachádza 

v žiabrovej oblasti, pričom jeho veľkosť je závisá od veku a pohlavnej zrelosti jedinca. 

Základy týmusu sa zakladajú vo všetkých žiabrových štrbinách, s výnimkou prvej 

a poslednej. Parenchým týmusu je rozdelený na kôru a dreň, avšak v dreni chýbajú pre vyššie 

stavovce typické Hassallove telieska. U niektorých druhov (napr. rod Heptanchus) môže mať 

týmus exkrečnú funkciu a so žiabrovými štrbinami je spojený vývodmi.  

 Druhou triedou drsnokožcov, ktorých zástupcovia žijú aj v súčasnosti, sú chiméry 

(Holocephali). Najviac preskúmaná je chiméra hlavatá (Chimera monstrosa), ktorá má okrem 

týmusu a sleziny mimoriadne dobre vyvinuté lymfatické tkanivo v hlave, najmä okolo očníc, 

preorbitálnych kanálov a v oblasti nad podnebím. Toto lymfatické tkanivo obsahuje 
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predovšetkým makrofágy, lymfocyty a plazmatické bunky, ktoré napovedajú o jeho 

významnej úlohe pri zahájení imunitej odpovede. Zaujímavosťou je, že týmus chimér 

pravdepodobne nepodlieha vekom-podmienenej involúcii, ako je tomu u žralokov, rají či 

vyšších stavovcov. 

11.3  Lymfatický systém rýb 

 Prví zástupcovia nadtriedy kostnatých rýb (Osteichtyes) sa objavili pred približne 420 

miliónmi rokov. Zahŕňajú triedu lúčoplutvovcov (Actinopterygii) a násadcoplutvovcov 

(Sarcopterygii). Lúčoplutvovce predstavujú najpočetnejšiu triedu stavovcov, pričom viac ako 

polovica všetkých známych druhov stavovcov patrí do tejto triedy (vyše 28-tisíc rôznych 

druhov rýb). Medzi najdôležitejšie lymfatické orgány rýb patria týmus, slezina a hlavové 

a telové obličky (pronefros, mezonefros a opistonefros). Podľa niektorých novších prác 

možno ešte funkčne samostatne vyčleniť aj interbranchiálne lymfatické tkanivo lokalizované 

v oblasti žiabrí, kde dochádza predovšetkým ku akumulácii T- lymfocytov. Ryby nemajú 

vytvorené lymfatické uzliny, ani kostnú dreň a aj lymfatické tkanivo slizníc je vyvinuté 

relatívne slabo. Miestom dozrievania T- lymfocytov u rýb je týmus, B- lymfocyty dozrievajú 

pravdepodobne v obličke. U niektorých druhov rýb (napr. zebrička Danio rerio) sa 

predpokladá aj spoluúčasť tkaniva pankreasu pri dozrievaní B- lymfocytov. Aj napriek dobre 

vyvinutej humorálnej imunite sa u rýb neopisujú lymfatické uzlíky tvorené B- lymfocytmi 

a ich aktivovanými formami. Predchodcami lymfatických uzlíkov rýb môžu byť 

melanomakrofágové centrá, ktoré sú prítomné v hlavových obličkách (pronefros), slezine 

a pečeni. Z pohľadu histológie sa jedná o nahromadenia retikulárnych buniek, lymfocytov, 

makrofágov a plazmatických buniek. U všetkých zástupcov nadtriedy kostnantých rýb sa už 

objavuje systém lymfatických ciev. 

Existuje istá variabilita v poradí ontogenetického vývinu lymfatických orgánov medzi 

sladkovodnými a morskými rybami. Kým u sladkovodných rýb je prvým lymfopoetickým 

orgánom týmus, až neskôr obličky a slezina, zatiaľ u morských rýb majú počas ontogenézy 

lymfopoetickú funkciu najprv obličky, neskôr slezina a až nakoniec týmus.  

Mikroskopická štruktúra sleziny rýb sa väčšinou odlišuje od sleziny cicavcov. Červená 

pulpa vytvára prstenec pod povrchovým puzdrom, biela pulpa je lokalizovaná centrálne. 

Slezina u nás žijúcich sladkovodných rýb obsahuje v prevažnej miere červenú pulpu, kým 

u antarktických rýb je takmer celá slezina osídlená lymfocytmi a makrofágmi. Morfológia 

týmusu rýb je variabilná, môže sa jednať o párový orgán, avšak väčšina rýb má aj viac párov 



70 

 

týmusu lokalizovaných v blízkosti žiabrí. Parenchým týmusu je rozdelený na oblasť kôry 

a drene, pričom u niektorých druhov možno v dreni pozorovať aj Hassallovým telieskam 

podobné koncentrické útvary. Morfologicky zvláštny je týmus čerta obyčajného (Lophius 

piscatorius) žijúceho pri európskych brehoch. Pri tomto druhu je vytvorený epitelom vystlaný 

vývod medzi hltanom a týmusom. V obličkách rýb sa nachádza retikulárne väzivo a systém 

širokých krvných sínusov a tenkostenných artérií, aj preto môžu byť obličky rýb funkčne 

analogické s kostnou dreňou vyšších stavovcov.  

11.4  Lymfatický systém obojživelníkov 

 Lymfatický systém triedy obojživelníkov (Amphibia) je tvorený lymfatickými cievami, 

týmusom, slezinou, pečeňou, prednými obličkami a lymfatickým tkanivom slizníc. 

Problémom výskumu štruktúry lymfatického systému u obojživelníkov je metamorfóza larvy 

na dospelého jedinca, pričom sa mení nielen morfológia lymfatických orgánov, ale aj 

mechanizmy imunitnej odpovede. Napríklad rejekcia cudzieho transplantátu u lariev je 

pomalšia ako u dospelých a protilátky lariev obojživelníkov majú nižšiu afinitu k antigénom 

ako protilátky dospelých jedincov. Predpokladá sa, že zmeny v imunitnom systéme 

obojživelníkov súvisia so zánikom larválnych lymfocytov počas metamorfózy a vývinom 

nových, odlišných klonov lymfocytov u dospelých jedincov. Zánik pôvodných lymfocytov je 

pravdepodobne sprostredkovaný hormónom štítnej žlazy tyroxínom, ktorý zohráva kľúčovú 

úlohu pri metamorfóze. 

 Počas metamorfózy podlieha slezina obojživelníkov dočasnej atrofii, po ktorej sa jej 

pôvodná hemopoetická funkcia zmení a slezina bude jednak miestom dozrievania 

B- lymfocytov, ako aj miestom kde bude prebiehať vlastná imunitná odpoveď. Slezina má 

v tomto štádiu morfologicky dobre odlíšiteľnú červenú a bielu pulpu. V bielej pulpe možno 

rozlíšiť samostatné oblasti s B- a T- lymfocytmi. Týmus obojživelníkov pozostáva 

z epitelovej sieťoviny, lymfocytov, makrofágov, dendritových buniek a z početných 

myoidných buniek. V rámci parenchýmu možno rozoznať kôru aj dreň. Aj keď úplne typické 

Hassallove telieska v dreni chýbajú, vyskytujú sa tu cystické útvary naplnené sekrétom. 

Týmus žiab podlieha charakteristickým sezónnym zmenám v závislosti od teploty okolia. 

Kým v období teplých mesiacov je parenchým týmusu zreteľne rozčlenený na kôru a dreň, 

obdobie zimnej hybernácie spôsobuje pokles počtu lymfocytov kôry a zvyšuje počet 

sekrečných cýst ako aj cystických útvarov vznikajúcich degeneráciou epitelových buniek. 

Lymfatické tkanivo je u obojživelníkov ďalej lokalizované v sliznici čreva (GALT) 
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a lymfatické tkanivo podobné kostnej dreni sa vyskytuje aj v periférnych častiach pečene. 

Kostná dreň sa vyskytuje len u žiab (Anura) a u suchozemských mlokov (Urodela) v období 

dospelosti, u ktorých je miestom lymfopoézy a myelopoézy. Rad červoňov (Gymnophiona) 

kostnú dreň nemá a lymfopoéza u jeho predstaviteľov prebieha v pečeni, obličkách, týmuse 

a slezine. Oblička žiab má v embryonálnom období predovšetkým erytropoetickú funkciu. 

 Charakteristickými orgánmi obojživelníkov sú jednokomorové lymfatické srdcia, ktoré 

sa nachádzajú v mieste anastomóz medzi lymfatickými cievami a žilami. Zabezpečujú 

jednosmerný tok lymfy smerom do krvného obehu. Počet lymfatických sŕdc je variabilný, 

kým žaby majú v priemere 4 až 6 lymfatických sŕdc, ktoré sú uložené v jugulárnej, lumbálnej 

a kaudálnej oblasti tela, u červoňov sa môže ich počet pohybovať až okolo 200. Lymfatické 

uzliny sa u obojživelníkov nevyskytujú, aj keď u niektorých druhov žiab sa vyskytujú 

jugulárne telieska, ktoré sú im funkčne podobné. 

11.5  Lymfatický systém plazov 

 U zástupcov triedy plazov (Reptilia) je lymfatický systém tvorený týmusom, slezinou, 

kostnou dreňou, lymfatickým tkanivom v stene čreva a sieťou lymfatických ciev 

s lymfatickými srdciami. Prvýkrát sa u niektorých druhov objavujú aj nahromadenia 

lymfatického tkaniva v inguinálnej a axillárnej oblasti, ktoré pripomínajú lymfatické uzliny. 

Dobre vytvorené lymfatické tkanivo v stene čreva je analogickým orgánom tonzíl 

a Peyerových plakov cicavcov a Fabriciovej burzy vtákov. 

 Najväčším sekundárnym lymfatickým orgánom plazov je slezina. V rámci bielej pulpy 

sleziny korytnačiek možno odlíšiť periarteriálnu lymfatickú pošvu, ako aj vnútornú 

a vonkajšiu perielipsoidnú lymfatickú pošvu. Vnútorná a vonkajšia perielipsoidná lymfatická 

pošva je analogická s lymfatickými uzlíkmi (Malpighiho telieska) sleziny cicavcov. Týmus 

plazov je dvojlaločnatý orgán, ktorý sa nachádza na variabilných miestach krku v blízkom 

vzťahu k veľkým cievam a nervom. Jeho histologická stavba je druhovo špecifická, napríklad 

u korytnačiek vybiehajú zo spojivového puzdra nápadné septá rozdeľujúce parenchým na 

typické lalôčiky, kým týmus krokodílov je nenápadne lobulizovaný a spojivo je vytvorené len 

okolo krvných ciev. Plazy nemajú vytvorené typické koncentrické Hassallove telieska v dreni 

týmusu. Skôr sú pre ne typické cystické útvary, ktorých stred je vyplnený bunkami v rôznom 

štádiu degenerácie. 
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11.6  Lymfatický systém vtákov 

U triedy vtákov (Aves) sa vyskytuje samostatný primárny lymfatický orgán zodpovedný 

za dozrievanie B- lymfocytov, Fabriciova burza. Bursa cloacalis Fabricii („kloakálny 

týmus“) je nepárový vačok, ktorý leží medzi kloakou a kaudálnou časťou chrbtice. Vyúsťuje 

na strope proktodea kloaky. Vnútro vačku je členené do 12 až 15 pozdĺžnych slizničných rias 

s lymfatickými uzlíkmi. Lymfopoetická funkcia Fabriciovej burzy bola jasne preukázaná 

v 60. rokoch minulého storočia u hydiny. Ak sa u kuracích embryí chirurgicky alebo 

chemicky (podaním vysokých dávok testosterónu) odstránili základy Fabriciovej burzy, 

imunitný systém dospelých kurčiat nebol schopný produkovať protilátky. U kurčiat došlo 

k nápadnému zníženiu počtu lymfocytov v niektorých špecifických častiach sleziny 

a lymfatických uzlín (neskôr pomenované ako B- dependentné oblasti). Okrem toho majú 

vtáky dobre vyvinutý aj druhý primárny lymfatický orgán, týmus. Týmus vtákov je párový 

orgán, nachádzajúci sa v podkoží na laterálnych stranách krku, v blízkosti venae jugulares, 

v podobe 5 až 8 plochých lalôčikov.  

Medzi ďalšie imunologicky aktívne orgány u vtákov patria slezina, kostná dreň, tonsillae 

caecales, lymfatické uzliny a lymfatické tkanivo lokalizované v retrobulbárne uloženej 

exokrinnej Harderovej žľaze. Dobre vyvinuté je aj lymfatické tkanivo v stene čreva, pričom 

u niektorých druhov sa tu nachádzajú aj zhluky lymfatických uzlíkov pripomínajúce Peyerove 

plaky cicavcov. U niektorých druhov (labuť, bocian, pštros, kazuár, hus) sa vyskytuje aj 

lymfatické srdce, u iných sa iba embryonálne zakladá a po vyliahnutí zaniká. Lymfatické 

srdce pomáha obehu lymfy v periférnych častiach tela. 

11.7  Lymfatický systém cicavcov 

U väčšiny zástupcov triedy cicavcov (Mammalia) sa nachádzajú rovnaké lymfatické 

orgány, aké možno nájsť u človeka. Relatívne značné medzidruhové rozdiely vykazuje 

morfológia týmusu cicavcov, pričom týmus niektorých druhov môže mať hrudníkovú 

a/alebo krčnú časť (lobus thoracicus et cervicalis). Napríklad u koňa a psa sa vyvíja len 

párová hrudná časť (lobus thoracicus). Táto časť týmusu sa vyskytuje spoločne aj s párovou 

kčnou časťou u prežúvavcov. U mačky je lobus cervicalis nepárový. Hrudnú a krčnú časť 

spája úzky pruh parenchýmu, zvaný lobus intermedius. Hlavová časť týmusu (pars cranialis 

thymi) sa vyvíja len u hovädzieho dobytka, ovce, kozy a svine a pretrváva až do pôrodu, po 

ktorom podlieha involúcii. Kým miestom dozrievania T- lymfocytov je vždy len týmus, 
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miesto dozrievania B- lymfocytov je u niektorých druhov odlišné. U väčšiny cicavcov 

B- lymfocyty dozrievajú priamo v kostnej dreni, avšak u myší sa maturácia B- lymfocytov 

dokončí až v slezine, u hovädieho dobytka v lymfatických uzlinách a u kôz, zajacov a svíň 

v Peyerových plakoch. 

U niektorých cicavcov (sviňa, nosorožec, slon a delfín) je stavba lymfatických uzlín 

obrátená a aj tok lymfy je opačný, tzv. lymphonodus inversus. Pri tomto type prívodné 

lymfatické cievy vstupujú do uzliny v mieste hilu. Lymfa preteká cez centrálne uloženú kôru 

tvorenú lymfatickými uzlíkmi, následne cez periférne uloženú dreň a zbiera sa 

v subkapsulárnom sínuse, odkiaľ odteká cez viacero odvodných ciev. U prežúvavcov 

a hlodavcov možno nájsť aj krvné lymfatické uzliny (lymphonodi hemales), ktoré svojou 

štruktúrou pripomínajú slezinu. Z funkčného hľadiska sa zúčastňujú filtrácie krvi (ako 

červená pulpa sleziny), prebieha v nich erytropoéza a tvorba krvných doštičiek (ako v kostnej 

dreni) a vznikajú tu protilátky (ako biela pulpa sleziny a lymfatické uzliny). 

 

Tab. 3. Súhrn evolúcie lymfatických orgánov u stavovcov. 

Taxonomická 

skupina 

Týmus  Kostná 

dreň 

Slezina Lymfatické uzliny 

a lymfatické cievy 

Iné špeciálne 

lymfatické orgány 

Kruhoústnice Morfologicky 

nie, len podobné 

tkanivo ako 

súčasť žiabrí 

(„thymoid“) 

Nie  Nie Nie U lariev: typhlosole, 

pečeň 

a opistonephros 

U dospelých: 

obličky, tukové 

teleso chrbta 

Drsnokožce Áno, 

u niektorých aj 

s vývodom 

Nie Áno Nie, len u niektorých 

druhov lymfatické 

cievy  

GALT, Leydigov 

orgán v stene 

pažeráka 

a epigonadálny 

orgán. U chimér aj 

lymfatické tkanivo v 

hlave 

Ryby Áno Nie Áno Len lymfatické cievy Melano-

makrofágové centrá 

v obličke 
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(pronefros), GALT 

Obojživelníky Áno Len u žiab 

a suchozems

kých 

mlokov v 

dospelosti 

Áno Lymfatické cievy 

s lymfatickými 

srdciami 

GALT, u červoňov 

prebieha lymfopoéza 

aj v obličkách a 

pečeni 

Plazy Áno Áno Áno Lymfatické cievy aj 

s lymfatickými 

srdciami, útvary 

pripomínajúce 

lymfatické uzliny 

v axillárnej 

a inguinálnej oblasti 

GALT 

Vtáky Áno Áno Áno Áno, u niektorých 

druhov aj lymfatické 

srdcia 

Fabriciova burza, 

GALT, tonsillae 

caecales 

Cicavce Áno Áno Áno Áno (u niektorých 

druhov aj 

lymphonodi 

hemales) 

Tonzily, Peyerove 

plaky 
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12  Kontrolné otázky a odpovede o lymfatickom systéme 

1. Lymfocyty: 

a) majú dvojlaločnaté jadro a po farbení Pappenheimovou panoptickou metódou sa 

v cytoplazme zvýraznia tehlovočervené granuly 

b) majú početné výbežky, ktoré im pomáhajú v procesoch fagocytózy 

c) majú sférické jadro, v ktorom prevažuje heterochromatín (farbí sa tmavo) 

d) keď nie sú stimulované (malé lymfocyty), ich veľkosť je porovnateľná s veľkosťou 

červených krviniek 

e) ich subpopulácie možno odlíšiť na základe farbenia krvného náteru Pappenheimovou 

panoptickou metódou 

f) všetky lymfocyty vznikajú, diferencujú sa a aj dozrievajú v červenej kostnej dreni 

 

Správne odpovede: c, d. Vysvetlenie: Lymfocyty patria medzi kľúčové bunky lymfatického 

systému. Imunohistochemicky, použitím protilátok proti povrchovým diferenciačným 

antigénom, možno odlíšiť niekoľko základných populácií lymfocytov, ako T- lymfocyty, 

B- lymfocyty a NK- bunky (prirodzení zabíjači). Jednotlivé populácie majú odlišné funkcie aj 

miesta dozrievania (kostná dreň alebo týmus). Tieto populácie lymfocytov však nemožno 

odlíšiť pomocou klasických farbiacich metodík (hematoxylín a eozín alebo Pappenheimova 

metóda). Lymfocyty sú pomerne malé guľovité bunky, ktorých veľkosť je porovnateľná 

s veľkosťou erytrocytov (6 až 8 μm). Väčšie lymfocyty predstavujú stimulované formy, ktoré 

sa diferencujú na bunky efektorové. Ich jadro je relatívne veľké, zaberá takmer celý objem 

bunky. Má veľké množstvo heterochromatínu, preto sa Pappenheimovou panoptickou 

metódou používanou na krvné nátery farbí tmavomodro, po bežnom farbení hematoxylínom 

a eozínom je tmavofialové. Cytoplazma vytvára len úzky lem okolo jadra a neobsahuje 

špecifické granuly. Aj preto sa nahromadenie malých lymfocytov vo 

svetelnomikroskopickom obraze môže prirovnať k rozsypaným zrniečkam maku. Lymfocyty 

sú zodpovedné za špecifickú imunitu, buď celulárnu alebo humorálnu. Nemajú schopnosť 

fagocytózy. 

 

2. Plazmatické bunky produkujú protilátky a: 

a) sú to efektorové bunky T- lymfocytov 

b) sú to efektorové bunky B- lymfocytov 
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c) majú výraznú fagocytárnu aktivitu 

d) v ich cytoplazme prevláda drsné endoplazmatické retikulum 

e) ich cytoplazma je eozinofilná 

f) majú centrálne uložené tmavé jadro, s prevahou heterochromatínu 

 

Správne odpovede: b, d. Vysvetlenie: Plazmatické bunky sú výkonné bunky, ktoré vznikli 

z B- lymfocytov po ich aktivácii a sú zodpovedné za humorálnu (protilátkovú) imunitu. Majú 

veľké množstvo cytoplazmy (na rozdiel od nestimulovaných B- lymfocytov). Ich veľké jadro 

je lokalizované excentricky, pričom pravidelné lúčovité striedanie heterochromatínu 

a euchromatínu pripomína číselník na hodinkách. Plazmatické bunky produkujú protilátky 

(imunoglobulíny). V cytoplazme majú bohato vyvinutý proteosyntetický aparát, ktorý 

pozostáva z početných dilatovaných cisterien drsného endoplazmatického retikula. Preto sa 

ich cytoplazma farbí bázickými farbivami. 

 

3. Syndróm získanej imunitnej nedostatočnosti (AIDS) spôsobený vírusom ľudskej 

imunitnej nedostatočnosti (HIV) je charakteristický výrazným obmedzením funkcií 

imunitného systému (imunosupresia) s následným výskytom nádorov, oportúnnych 

(potencionálne patogénnych) infekcií a degeneratívnych procesov centrálneho 

nervového systému. Vírus HIV napáda rôzne bunky lymfatického systému, k rozvoju 

choroby AIDS však dochádza po výraznom znížení: 

a) cytotoxických T- lymfocytov 

b) pomocných T- lymfocytov 

c) efektorových foriem B- lymfocytov zvaných plazmatické bunky 

d) pamäťových B- lymfocytov 

e) monocytov a makrofágov 

f) dendritových buniek 

 

Správne odpovede: b. Vysvetlenie: Vírus HIV napáda mnohé bunky lymfatického systému 

(napr. makrofágy aj dendritové bunky, ktoré vytvárajú akúsi zásobáreň pre vírus pri 

latentných infekciách), ako aj bunky iných orgánových systémov. Infekciou sú však najviac 

postihnuté pomocné T- lymfocyty. Imunodeficienciu spôsobuje narušenie imunity následkom 

úbytku pomocných CD4+ T- lymfocytov. Povrchový marker CD4 je väzbovým receptorom 

pre vírus HIV. Okrem pomocných T- lymfocytov, je táto molekula prítomná aj na 

monocytoch / makrofágoch a na dendritových bunkách. Ak klesne počet pomocných 
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T- lymfocytov pod 200 na mm
3
 (norma je 600 až 1200 na mm

3
), začínajú sa objavovať 

klinické príznaky rozvinutého AIDS. 

 

4. Medzi pomocné (podporné) bunky lymfatického systému patria: 

a) všetky biele krvinky, ktoré majú schopnosť diapedézy  

b) makrofágy, ktoré sú pôvodom z monocytov a majú schopnosť fagocytózy 

c) mastocyty (žírne bunky), ktoré produkujú protilátky 

d) Kupfferove bunky, ktoré sa nachádzajú v centrálnom nervovom systéme 

e) všetky antigén prezentujúce bunky 

f) retikuloepitelové bunky týmusu, ktoré vytvárajú prostredie na vývin T- lymfocytov 

 

Správne odpovede: a, b, e, f. Vysvetlenie: Okrem lymfocytov sú pre správnu funkciu 

lymfatického systému dôležité aj rôzne podporné (pomocné) bunky, medzi ktoré patria aj 

biele krvinky (leukocyty). Tie môžu mať fagocytárnu aktivitu (neutrofilné a eozinofilné 

granulocyty, monocyty) a môžu vytvárať biologicky aktívne látky (eozinofilné a bazofilné 

granulocyty). Biele krvinky majú schopnosť prenikať z krvného obehu do väziva, čo sa 

nazýva diapedéza. Medzi ďalšie pomocné bunky patria aj makrofágy, pôvodom z monocytov, 

ktoré vytvárajú monocytovo - makrofágový systém. Medzi bunky monocytovo - 

makrofágového systému patria makrofágy väziva (histiocyty), mikrogliové bunky centrálneho 

nervového systému, alveolárne makrofágy pľúc (prašné bunky), osteoklasty kostného tkaniva, 

Langerhansové bunky pokožky, mezangiové bunky obličkových teliesok a Kupfferove bunky 

lokalizované v blízkosti krvných sínusoidov pečene. Medzi ďalšie pomocné bunky patria aj 

všetky bunky schopné prezentovať antigény, z ktorých mnohé sú tiež pôvodom z monocytov. 

Bunky prezentujúce antigény uľahčujú spustenie imunitnej odpovede tým, že na svojej 

plazmatickej membráne prezentujú antigény ďalším bunkám imunitného systému, napr. 

pomocným T- lymfocytom. Medzi pomocné bunky patria aj mastocyty (žírne bunky), ktoré 

produkujú vazoaktívne látky ovplyvňujúce krvný obeh (histamín a heparín) a imunologicky 

aktívne látky (leukotriény a chemotaktické faktory pre neutrofily). Retikuloepitelové bunky 

týmusu vytvárajú podpornú sieťovinu, ktorá napomáha procesom vnútrotýmusovej selekcie 

a diferenciácie T- lymfocytov, preto tiež patria medzi pomocné bunky lymfatického systému. 

 

5. Medzi sekundárne (periférne) lymfatické orgány patria: 

a) lymfatické uzliny (nodi lymphatici) 

b) týmus (thymus) 
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c) slezina (lien, splen) 

d) Fabriciova bursa (bursa Fabricii) 

e) podnebná mandľa (tonsilla palatina) 

f) Peyerove plaky terminálnej časti tenkého čreva (agmina Peyeri) 

 

Správne odpovede: a, c, e, f. Vysvetlenie: Lymfatické tkanivá a orgány možno rozdeliť do 

dvoch skupín. V primárnych (centrálnych) lymfatických orgánoch dochádza k množeniu 

(proliferácii), výberu (selekcii) a dozrievaniu (diferenciácii) T- a B- lymfocytov, ktoré dokážu 

odlíšiť telu vlastné a nevlastné antigény (imunokompetencia). Medzi primárne lymfatické 

orgány človeka patria červená kostná dreň (miesto dozrievania B- lymfocytov) a týmus 

(T- lymfocyty), u vtákov aj vakovitý útvar lokalizovaný pri kloake - Fabriciova burza 

(B- lymfocyty). Sekundárne (periférne) lymfatické orgány sú miestom imunitnej odpovede 

organizmu. Patria sem slezina, lymfatické uzliny a nahromadenia buniek lymfatického 

tkaniva v slizniciach tráviacej, dýchacej alebo močovo-pohlavnej sústavy spoločne 

označované ako systém MALT (mucosa - associated lymphatic tissue). K systému MALT 

patria mandle vytvárajúce Waldeyerov lymfatický okruh v okolí hltana alebo stmelené 

lymfatické uzlíky tenkého čreva nazývané Peyerove plaky. Podľa niektorých novších štúdií 

niektoré populácie lymfocytov môžu dozrievať aj v sliznici čreva pod vplyvom buniek epitelu 

(antigén prezentujúce M- bunky). K zaradeniu sliznice čreva k primárnym lymfatickým 

orgánom sú však potrebné ešte ďalšie výskumy. 

 

6. Lymfatické uzlíky (noduli lymphatici): 

a) sú nahromadením T- lymfocytov a ich efektorových buniek 

b) sú súčasťou sekundárnych lymfatických orgánov 

c) nachádzajú sa aj v kôre týmusu 

d) nachádzajú sa aj v kôre lymfatických uzlín 

e) zárodočné centrum tvorí stred primárnych lymfatických uzlíkov 

f) plášťová zóna sekundárnych uzlíkov je tvorená malými, neaktivovanými B- lymfocytmi 

 

Správne odpovede: b, d, f. Vysvetlenie: B- lymfocyty môžu vo väzive vytvárať sférické 

nahromadenia zvané lymfatické uzlíky. T- lymfocyty uzlíky nevytvárajú, preto sa lymfatické 

uzlíky v týmuse za normálnych podmienok nevyskytujú. Rozoznávame primárne uzlíky, ktoré 

sú tvorené len malými, neaktivovanými formami B- lymfocytov a sekundárne uzlíky. 

Sekundárne uzlíky sú tvorené centrálne uloženým svetlejším zárodočným (germinatívnym) 
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centrom a povrchovou tmavšou plášťovou zónou. Sekundárne uzlíky sú reakciou na kontakt 

s cudzími antigénmi a začínajú sa tu tvoriť efektorové bunky B- lymfocytov, teda mitoticky 

aktívne imunoblasty (vo svetlejšom zárodočnom centre), z ktorých sa diferencujú plazmatické 

bunky. Plášťová zóna je tvorená malými neaktivovanými B- lymfocytmi. Lymfatické uzlíky 

sú bežnou súčasťou sekundárnych lymfatických orgánov, vyskytujú sa aj vo väzive slizníc 

tráviacej alebo dýchacej sústavy vystavených stálemu pôsobeniu antigénov z vonkajšieho 

prostredia. 

 

7. Pre podnebné mandle sú charakteristické: 

a) rozdelenie parenchýmu na kôru a dreň 

b) prítomnosť viacradového cylindrického epitelu s riasinkami na povrchu 

c) hlboké záhyby povrchového epitelu zvané jamky a krypty (fossulae et cryptae) 

d) prítomnosť odvodných aj prívodných lymfatických ciev 

e) početné sekundárne lymfatické uzlíky 

f) embryonálny pôvod z druhého faryngového vačku 

 

Správne odpovede: c, e, f. Vysvetlenie: Mandle (tonzily) sú nahromadením lymfatických 

uzlíkov (postnatálne predovšetkým sekundárnych), ktoré sú čiastočne kryté epitelom. 

Podnebná mandľa je krytá viacvrstvovým dlaždicovým epitelom nerohovatejúcim, ktorý 

vytvára približne 10 až 20 hlbokých záhybov zvaných jamky a krypty. Na dne krýpt sa môže 

nachádzať bunková drvina (detritus) tvorená odlúpenými epitelovými bunkami, baktériami 

a bielymi krvinkami. Mandle (na rozdiel od lymfatických uzlín) majú len odvodné lymfatické 

cievy, to znamená, že neslúžia na očisťovanie lymfy. Podnebná mandľa embryonálne vzniká 

infiltráciou epitelu druhého faryngového vačku (sinus tonsillaris) lymfocytmi v priebehu 

3. mesiaca vývinu. 

 

8. K základným funkciám sleziny u človeka patrí: 

a) odstraňovanie starých a opotrebovaných červených krviniek 

b) účasť na metabolizme hemoglobínu a železa 

c) krvotvorba, ktorá nastupuje po puberte (vplyvom pohlavných hormónov) 

d) významný krvný rezervoár 

e) tvorba protilátok 

f) konjugácia a odstraňovanie bilirubínu, ktorý vzniká po degradácii hemoglobínu erytrocytov 
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Správne odpovede: a, b, e. Vysvetlenie: Hlavnou funkciou sleziny je filtrácia krvi. Jej 

význam spočíva v odstránení všetkého, čo do krvi nepatrí (staré krvinky, patogénne 

mikroorganizmy) a ponechanie v krvi toho, čo môže byť organizmu užitočné. Opotrebované 

alebo poškodené erytrocyty sú fagocytované makrofágmi lokalizovanými v Billrothových 

povrazcoch červenej pulpy. V cytoplazme makrofágov dochádza k deštrukcii hemoglobínu na 

hém a globín, pričom hém sa ďalej degraduje na železo a bilirubín. Bilirubín sa následne 

cestou vena splenica transportuje do pečene, kde ju vychytajú hepatocyty. V hladkom 

endopalzmatickom retikule hepatocytov sa bilirubín konjuguje s kyselinou glukurónovou na 

konjugovaný bilirubín, ktorý sa vylučuje do tenkého čreva pomocou žlče. Červená pulpa 

sleziny je pred narodením aj miestom krvotvorby, pričom do 14. týždňa po oplodnení slezina 

funguje výhradne ako hemopoetický orgán. Hemopoéza v slezine normálne ustáva počas 

8. mesiaca prenatálneho vývinu a postnatálne sa objavuje len za patologických okolností 

(chronická myeloidná leukémia, myeloproliferatívne choroby, anémie). Biela pulpa sleziny je 

typickým lymfatickým tkanivom zapojeným do procesov množenia lymfocytov a tvorby 

protilátok. U niektorých subhumánnych živočíchov je slezina aj rezervoárom krvi, u človeka 

je táto funkcia zanedbateľná. 

 

9. Červená pulpa sleziny je tvorená: 

a) retikulárnym väzivom 

b) Billrothovými povrazcami 

c) Hassallovými telieskami 

d) periarteriálnou lymfatickou pošvou 

e) venóznymi sínusmi 

f) početnými makrofágmi 

 

Správne odpovede: a, b, e, f. Vysvetlenie: Slezina pozostáva z dvoch častí, ktoré sa od seba 

líšia stavbou aj funkciou. Kým biela pulpa sleziny je typickým lymfatickým tkanivom, zatiaľ 

je červená pulpa sleziny zapojená do procesu filtrácie krvi a prenatálne aj do procesu 

krvotvorby. Strómu sleziny (červenej aj bielej pulpy) vytvára retikulárne väzivo, pričom 

v rámci červenej pulpy vytvárajú retikulárne bunky spoločne s retikulárnymi vláknami 

tvorenými kolagénom typu III charakteristické trojrozmerné povrazce zvané Billrothove. 

Medzi bunkami Billrothových povrazcov sú lokalizované makrofágy, ale aj početné červené 

krvinky (podľa nich dostala červená pulpa svoje pomenovanie), biele krvinky aj plazmatické 
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bunky. Medzi Billrothovými povrazcami sa nachádzajú špeciálne dilatované cievy zvané 

venózne sínusy.  

 

10. T- dependentnou oblasťou sleziny (obsahuje predovšetkým T- lymfocyty) sú: 

a) Billrothove povrazce 

b) marginálna oblasť 

c) venózne sínusy 

d) periarteriálne lymfatické pošvy 

e) lymfatické uzlíky zvané Malpighiho telieska 

f) podpuzdrová oblasť 

 

Správne odpovede: d. Vysvetlenie: Biela pulpa sleziny pozostáva z lymfatických uzlíkov 

(Malpighiho telieska), ktoré obsahujú najmä B- lymfocyty a ich aktivované formy a z pošiev 

okolo ciev arteriae vaginatae (podľa staršej terminológie arteriae centrales), označovaných 

ako periarteriálne lympatické pošvy (PALP). PALP obsahujú predovšetkým T- lymfocyty. 

 

11. Slezina je jediným orgánom (s výnimkou placenty), v rámci ktorého sa krv vylieva 

mimo ciev (extravaskulárne), ale nezrazí sa. Slezina má teda jedinečnú cirkuláciu krvi, 

ktorá zabezpečuje jej filtračnú funkciu. O cirkulácii krvi v slezine platí: 

a) periarteriálne lymfatické pošvy z T- lymfocytov sú vytvorené okolo trabekulárnych artérií 

b) dilatované venózne sínusy sú súčasťou červenej pulpy 

c) časť štetôčkovitých artérií (arteriae penicillares) a arteriálnych kapilár slepo končí a krv sa 

voľne vylieva do väziva bielej pulpy sleziny 

d) staré a poškodené červené krvinky majú výrazne väčší objem, preto sa nedokážu dostať 

naspäť do uzavretého obehu 

e) staré a poškodené červené krvinky sú menej flexibilné, preto sa nedokážu dostať späť 

z Billrothových povrazcov do venóznych sínusov 

f) vena splenica (lienalis) odvádza žilovú krv cez vrátnicovú žilu (vena portae) a do pečene 

 

Správne odpovede: b, e, f. Vysvetlenie: Zásobenie sleziny artériovou krvou pochádza 

z arteria splenica, ktorá odstupuje z truncus coeliacus (tripus Halleri). Arteria splenica sa po 

vstupe do sleziny vetví vo väzivových trabekulách na trabekulové artérie. Po ich výstupe 

z trabekúl do bielej pulpy sa nazývajú ako arteriae vaginatae (podľa staršej terminológie sú to 

priamo arteriae centrales) a okolo nich postupne pribúdajú periartériové lymfatické pošvy 
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tvorené T- lymfocytmi. Z a. vaginata odstupujú arteriolae centrales a v ich okolí sa tvoria 

lymfatické uzlíky tvorené B- lymfocytmi a ich efektorovými bunkami. Pokračujúce vetvy 

arteriolae centrales prechádzajú cez marginálnu oblasť do červenej pulpy, kde sa delia na 

štetôčkovité artérie a arterioly (arteriae et arteriolae penicillares). Štetôčkovité arterioly 

môžu slepo končiť ako artériové kapiláry v červenej pulpe, odkiaľ sa krv vylieva 

extravaskulárne, do Billrothových povrazcov červenej pulpy. Takéto usporiadanie cievneho 

systému sa označuje ako otvorený typ cirkulácie. Krvinky sa následne dostávajú do 

venóznych sínusov tak, že musia preniknúť cez trojrozmernú sieť Billrothových povrazcov 

a následne prechádzajú drobnými otvormi v stenách sínusov. Staršie erytrocyty, ktoré majú 

menej flexibilnú plazmatickú membránu sa už nepretlačia späť do ciev, ostávajú uväznené 

v červenej pulpe a sú pohlcované makrofágmi sleziny. Zo sínusov odteká krv do vén červenej 

pulpy, odtiaľ do trabekulových vén, do vena splenica. Ak krv prechádza plynule z artérií do 

venóznych sínusov a do vén, hovoríme o uzavretom type cirkulácie. V slezine človeka má 

prevahu otvorený systém cirkulácie krvi, menšia časť prebieha v uzavretom systéme. 

Venózna krv sleziny, ktorá obsahuje aj degradačný produkt hemoglobínu bilirubín, sa cestou 

vena lienalis dostáva do vena portae a do pečene. 

 

12. Lymfatické uzliny sú malé (od 1mm do 1 cm) opuzdrené útvary tvaru fazule, 

lokalizované pozdĺž lymfatických ciev. Majú svoju konvexnú aj konkávnu stranu, 

o ktorých platí: 

a) cez konkávnu stranu vstupujú prívodné lymfatické cievy 

b) hilus uzliny je lokalizovaný na konkávnej strane 

c) tepny vstupujú na konkávnej strane a žily vystupujú na konvexnej strane 

d) konkávna strana (hilus) je miestom, kde vstupuje artéria a vystupuje véna 

e) konkávna strana (hilus) je miestom, kde vystupujú odvodné lymfatické cievy 

f) prívodné lymfatické cievy vstupujú do lymfatickej uzliny cez konvexnú stranu 

 

Správne odpovede: b, d, e, f. Vysvetlenie: Nakoľko lymfatické uzliny majú typický 

fazuľovitý (obličkovitý) tvar, majú svoju vydutú stranu (konvexnú) aj vyhĺbenú stranu 

(konkávnu). Na konkávnej strane je lokalizovaný hilus uzliny, miesto kadiaľ vstupuje do 

uzliny tepna, vystupuje žila a vystupujú aj odvodné (eferentné) lymfatické cievy (väčšinou je 

ich viac ako jedna). Na konvexnom povrchu prerážajú povrchové puzdro viaceré prívodné 

(aferentné) lymfatické cievy, z ktorých sa lymfa vylieva do lymfatických sínusov 

lokalizovaných v kôre aj dreni. 
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13. V rámci lymfatickej uzliny môžeme odlíšiť kôru a dreň, pričom kôru možno rozdeliť 

ešte na oblasť vonkajšej kôry a oblasť vnútornej kôry (paracortex). O týchto 

jednotlivých častiach možno povedať: 

a) sekundárne lymfatické uzlíky sa nachádzajú najmä v dreni lymfatickej uzliny  

b) T- lymfocyty sa nachádzajú najmä v oblasti vonkajšej kôry 

c) T- lymfocyty sa nachádzajú najmä v oblasti vnútornej kôry (paracortex) 

d) strómu lymfatickej uzliny tvorí retikulárne väzivo 

e) postkapilárne venuly s vysokým endotelom slúžia predovšetkým na migráciu makrofágov 

f) postkapilárne venuly s vysokým endotelom sú lokalizované v podpuzdrovej oblasti kôry 

 

Správne odpovede: c, d. Vysvetlenie: Strómu celej lymfatickej uzliny tvorí retikulárne 

väzivo, ktoré je charakteristické aj pre slezinu a červenú kostnú dreň. Pre oblasť vonkajšej 

kôry lymfatickej uzliny je charakteristická prítomnosť B- lymfocytov a ich aktivovaných 

foriem, ktoré vytvárajú lymfatické uzlíky. Vnútorná kôra (paracortex) je oblasťou závislou na 

týmuse a preto obsahuje najmä T- lymfocyty. Dreň pozostáva z dreňových lymfatických 

sínusov (splavov) a dreňových trámcov zložených z retikulárneho väziva. Vo vnútri 

dreňových trámcov sú lokalizované B- lymfocyty, plazmatické bunky (prichádzajúce z kôry), 

makrofágy a dendritové bunky. V oblasti medzi kôrou a dreňou sa nachádzajú špecializované 

krvné cievy označované ako postkapilárne venuly. Ich výstelku netvorí jedna vrstva plochých 

endotelových buniek ako v prípade iných krvných ciev, ale endotelové bunky sú kubické až 

cylindrické (preto názov venuly s vysokým endotelom). Postkapilárne venuly s vysokým 

endotelom sú miestom, kadiaľ môžu vstupovať a vystupovať do/z krvného obehu 

B- a T- lymfocyty. 

 

14. O cirkulácii lymfy vo vnútri uzliny je môžeme povedať: 

a) v kôre môžeme nájsť podpuzdrový (subkapsulárny, marginálny) sínus 

b) v kôre môžeme nájsť internodulárne (medziuzlíkové) sínusy 

c) sínusy sú vzájomne prepojené priestory vystlané endotelovými bunkami 

d) sínusy sú vzájomne prepojené priestory vystlané retikulárnymi bunkami 

e) v dreni sa dreňové sínusy zbiehajú do aferentných (prívodných) lymfatických ciev 

f) lymfa v uzline preteká smerom od hilu, cez dreň až do kôry 
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Správne odpovede: a, b, c. Vysvetlenie: Lymfatické uzliny sú miestom filtrácie lymfy, kde 

sa fagocytujú baktérie, bunková drvina aj cudzie antigény. Sú tiež miestom začiatku imunitnej 

odpovede, tvorby protilátok plazmatickými bunkami a miestom recirkulácie a uskladnenia 

lymfocytov. Lymfa priteká do lymfatickej uzliny aferentnými (prívodnými) lymfatickými 

cievami, ktoré prerážajú povrchové väzivové puzdro. Lymfa sa následne rozleje v kôre do 

subkapsulárneho sínusu (podpuzdrový splav) a odtiaľ sa cez internodulárne sínusy kôry 

dostáva do dreňových sínusov lokalizovaných v dreni uzliny. Tieto dreňové sínusy následne  

vytvárajú eferentné (odvodné) lymfatické cievy. Sínusy (splavy), podobne ako krvné a ostatné 

lymfatické cievy, sú vystlané endotelovými bunkami. Lymfa postupne preteká cez kôru, 

vrátane oblasti vonkajšej a vnútornej kôry (paracortex) a cez dreň a očistená je odvádzaná 

eferentnými lymfatickými cievami. Lymfa sa preto pri očisťovaní stretáva so súčasťami 

nešpecifickej imunity (fagocytujúce bunky), protilátkovej imunity (oblasť vonkajšej kôry 

s lymfatickými uzlíkmi a dreňové trámce s plazmatickými bunkami), ako aj bunkovej imunity 

(oblasť vnútornej kôry, paracortex s T- lymfocytmi).  

 

15. Nie všetky lymfatické orgány majú rovnaký embryonálny pôvod. O lymfatických 

orgánoch z embryologického pohľadu možno povedať: 

a) týmus je pôvodom najmä z mezodermy 

b) týmus je pôvodom najmä z endodermy faryngového čreva 

c) slezina je endodermovým derivátom primitívneho čreva, podobne ako pečeň a pankreas 

d) slezina je derivátom mezodermy 

e) lymfatické uzliny vznikajú z mezodermy 

f) červená kostná dreň je derivátom mezodermy 

 

Správne odpovede: b, d, e, f. Vysvetlenie: Väčšina orgánov lymfatického systému (slezina, 

lymfatické uzliny a červená kostná dreň) vzniká zo stredného zárodkového listu, 

z mezodermy a to najmä zahustením embryonálneho väziva, ktoré nazývame mezenchým. 

Výnimku tvoria týmus a mandle. Týmus vzniká predovšetkým z endodermy faryngového 

čreva (najkraniálnejšia časť predného čreva, oblasť budúceho hltana), z párového 3., prípadne 

aj zo 4. faryngového vačku. Aj preto tvorí strómu týmusu retikulárny epitel a nie retikulárne 

väzivo (ako v prípade sleziny, lymfatických uzlín a kostnej drene). Vo vývine týmusu však 

zohrávajú dôležitú úlohu aj deriváty neuroektodermy (bunky pochádzajúce z neurálnej lišty, 

ktoré vytvoria väzivové puzdro a priehradky týmusu) a mezodermy (progenitorové bunky 

T- lymfocytov). Mandle vznikajú tak, že lymfocyty postupne obsadia povrchový krycí epitel, 
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dochádza k retikulizácii epitelu. Napríklad v prípade podnebných mandlí lymfocyty 

kolonizujú párový 2. endodermový faryngový vačok. 

 

16. Hassallove telieska týmusu (corpuscula thymica): 

a) vznikajú z retikulárneho epitelu, ktorý môže aj keratinizovať (rohovatieť) 

b) vznikajú z retikulárneho väziva, ktoré môže aj keratinizovať (rohovatieť) 

c) vyskytujú sa v dreni týmusu 

d) vznikajú najmä z degenerovaných lymfocytov drene týmusu 

e) vymiznú behom fyziologickej involúcie týmusu 

f) vyskytujú sa len u patologicky zmenených týmusov (napr. pri karcinómoch týmusu) 

 

Správne odpovede: a, c. Vysvetlenie: Hassallove telieska tvoria jedinečnú súčasť drene 

týmusu, pričom pozostávajú najmä z buniek retikulárneho epitelu (ultraštruktúrovo typ 6). 

Tieto bunky vytvárajú akúsi „závitnicu“, preto Hassallove telieska často pripomínajú 

prerezanú cibuľu. Bunky retikulárneho epitelu môžu keratinizovať aj kalcifikovať, a často 

ohraničujú dutinový priestor s rôznorodým obsahom. Súčasťou Hassallových teliesok však 

môžu byť aj makrofágy, dendritové bunky a odumierajúce lymfocyty. Ich presná funkcia 

doposiaľ nie je známa, predpokladá sa, že sa spolupodieľajú na selekcii vyvíjajúcich sa 

T- lymfocytov. Hassallove telieska sa objavujú už počas prenatálneho vývinu v čase, kedy 

začínajú dozrievať prvé lymfocyty (podľa našich pozorovaní po 13. týždni vývinu). Po 

fyziologickej involúcii týmusu sú dokonca ešte väčšie a nápadnejšie. Hassallove telieska sú 

normálnou súčasťou fyziologických týmusov, ich počet aj veľkosť však pri niektorých 

patologických stavoch rastie (napríklad pri myasthenia gravis). 

 

17. Týmus dospelého človeka charakterizuje: 

a) hypetrofia kôry týmusu 

b) zvýšený podiel tukového a kolagénového väziva na úkor lymfatického tkaniva 

c) redukcia drene 

d) zmnoženie a zväčšovanie Hassallových teliesok drene 

e) pokles lymfopoézy (dozrieva menej T- lymfocytov) 

f) úplné vymiznutie tkaniva týmusu 

 

Správne odpovede: b, d, e. Vysvetlenie: Týmus prechádza v postnatálnom období 

výraznými morfologickými zmenami. Zmeny sú indukované najmä pohlavnými hormónmi 
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a označujú sa ako fyziologická (vekom - podmienená) involúcia týmusu. Počas nej sa 

redukuje kôra a relatívne sa zväčšuje dreň, v ktorej sa zvyšuje počet aj veľkosť Hassallových 

teliesok týmusu. Väzivové priehradky a priestory okolo ciev (perivaskulárne priestory) sa 

zväčšujú a výrazne pribúda aj počet tukových buniek. K podobnému deju dochádza napríklad 

aj v lymfatických uzlinách. Redukciou kôry klesá aj schopnosť týmusu produkovať zrelé 

T- lymfocyty. Redukované tkanivo týmusu však možno nájsť aj u starých ľudí, podľa 

niektorých štúdií dokonca aj po stom roku života. Aj preto predpokladáme, že týmus má svoju 

dôležitú úlohu po celý život jedinca a jeho kedysi rozšírené pomenovanie „detská žľaza“ 

stráca svoje opodstatnenie. 

 

18. Týmus má niekoľko jedinečných morfologických charakteristík, ktoré ho výrazne 

odlišujú od ostatných lymfatických orgánov. Medzi tieto znaky patria: 

a) koncentrické Hassallove telieska v dreni  

b) prítomnosť lymfatických uzlíkov v kôre 

c) stróma tvorená retikulárnym väzivom 

d) bunky retikulárneho epitelu sú zároveň endokrinnými bunkami 

e) obsah prívodných aj odvodných lymfatických ciev 

f) bariéra krv - týmus spolutvorená bunkami retikulárneho epitelu 

 

Správne odpovede: a, d, f. Vysvetlenie: Už na prvý pohľad do mikroskopu pri štúdiu 

histologickej stavby týmusu sa nám pozornosť upriami na tmavšiu kôru, ktorá obklopuje 

centrálne uloženú svetlejšiu dreň. V nej sú lokalizované charakteristické Hassallove telieska 

tvorené predovšetkým sploštenými a koncentricky usporiadanými retikuloepitelovými 

bunkami. Podobné štruktúry sa podľa niektorých autorov môžu nachádzať ešte aj v tonsilla 

palatina, avšak opisujú sa zriedkavo. Nosnú sieťovinu pre voľné bunky vytvára v týmuse 

retikulárny epitel a nie retikulárne väzivo, ako v prípade sleziny, lymfatickej uzliny alebo 

červenej kostnej drene. Bunky retikulárneho epitelu sa spolupodieľajú na dozrievaní 

lymfocytov a zároveň produkujú aj hormóny ovplyvňujúce funkcie ostatných lymfatických 

tkanív. Preto týmus môžeme zaradiť aj medzi endokrinné orgány. Keďže kôra týmusu 

obsahuje vyvíjajúce sa T- lymfocyty, nenachádzame tu lymfatické uzlíky, ktoré sú tvorené 

B- lymfocytmi. Navyše sú tieto vyvíjajúce sa bunky úplne oddelené od cirkulujúcich 

antigénov krvi a to špeciálnou hemotýmusovou bariérou (bariéra krv - týmus). Tá je tvorená 

endotelovými bunkami ciev, medzi ktorými sú tesné spojenia a výbežkami buniek 
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retikulárneho epitelu (ultraštruktúrovo typ 1). Týmus má len odvodné lymfatické cievy a na 

rozdiel od lymfatickej uzliny, netvorí filter pre lymfu. 

 

19. Ako bunky pestúnky (angl. nurse cells) sa v týmuse označujú: 

a) makrofágy, ktoré pohlcujú T- lymfocyty po apoptóze 

b) dendritové bunky, ktoré prezentujú vyvíjajúcim sa T- lymfocytom antigény 

c) bunky retikulárneho epitelu typu 1, ktoré vytvárajú bariéru krv - týmus 

d) bunky retikulárneho epitelu typu 4 a 5, ktoré sú lokalizované v dreni týmusu 

e) bunky retikulárneho epitelu typu 2 a 3, ktoré sú lokalizované v kôre týmusu 

f) bunky retikulárneho epitelu typu 6, ktoré vytvárajú Hassallove telieska 

 

Správne odpovede: e. Vysvetlenie: Aj keď všetky vymenované populácie buniek týmusu sa 

zúčastňujú procesu dozrievania lymfocytov, z pohľadu morfológie aj funkcie sú 

najzaujímavejšie bunky pestúnky. Tie sa nachádzajú v kôre týmusu, kde prebieha jedinečný 

proces dozrievania T- lymfocytov. Pri ňom každá jedna retikuloepitelová bunka 

(ultraštruktúrovo typu 2 a 3) obkolesuje približne 20 až 200 nezrelých lymfocytov, čím ich 

oddeľuje od okolia. Tento lymfocytovo - retikuloepitelový komplex ilustruje blízky vzťah 

medzi epitelovými bunkami týmusu a vyvíjajúcimi sa lymfocytmi, podľa ktorého dostali 

retikuloepitelové bunky anglické pomenovanie „nurse cells“ (bunky pestúnky). Tento blízky 

vzťah nie je ľahké rozpoznať pomocou bežnej svetelnej mikroskopie, ale môže byť 

pozorovateľný pri polotenkých rezoch (hrúbka rezu len 1μm) alebo pomocou elektrónovej 

mikroskopie. „Nurse cells“ vytvárajú jedinečné mikroprostredie kôry týmusu a napomáhajú 

selekcii vyvíjajúcich sa T- lymfocytov. Zaujímavosťou je, že „nurse cells“ sa nachádzajú 

u všetkých živočíšnych druhov, boli dokázané v týmusoch rýb, žiab, hydiny, oviec, potkanov 

aj človeka. Tieto bunky exprimujú na svojom povrchu, ale podobne aj na vnútornom povrchu 

vakuol obkolesujúcich lymfocyty, antigény hlavného histokompatibilného systému (MHC) 

triedy I. aj II. a preto ich môžeme zaradiť medzi antigén-prezentujúce bunky. „Bunky 

pestúnky“ týmusu majú mnohé funkcie, napríklad majú aj endokrinnú aktivitu. 

 

20. O mikroskopickej štruktúre kostnej drene (medulla ossium) môžeme vyhlásiť: 

a) biele tukové väzivo sa v červenej kostnej dreni takmer vôbec nevyskytuje 

b) normocelulárna kostná dreň obsahuje len krvotvorné kmeňové bunky a vývinové štádiá 

elementov krvi 

c) cievy kostnej drene so širokým lúmenom sa označujú ako sínusoidy 



88 

 

d) krvný obeh v kostnej dreni je uzavretý, teda novovzniknuté krvné elementy musia prejsť 

stenou ciev, aby sa dostali do krvného obehu 

e) strómu vytvára retikulárne väzivo 

f) v kostnej dreni normálne nachádzame aj makrofágy, žírne bunky a plazmatické bunky 

 

Správne odpovede: c, d, e, f. Vysvetlenie: Celularita kostnej drene je dôležitým 

ukazovateľom jej funkčného stavu. Ako celularita sa označuje plošný pomer buniek 

hematopoézy a tukových buniek, pričom v strednom veku jedinca je pomer krvotvornej 

zložky a bieleho tukového väziva 1 : 1. Takúto kostnú dreň označujeme ako normocelulárnu. 

Nakoľko sa celularita kostnej drene mení vekom jedinca, podľa niektorých doporučení ju 

môžeme vypočítať podľa vzorca 100 mínus vek jedinca v rokoch = celularita kostnej drene 

v % ± 10%. Teda u 30-ročného jedinca bunky krvotvorby zaberajú v kostnej dreni 60% až 

80%, kým u 70-ročného jedinca je to už len 20% až 40%. Tukové bunky sú však normálnou 

súčasťou červenej kostnej drene aj u mladých ľudí, pričom adipocyty produkujú dôležité 

faktory podporujúce krvotvorbu. Súčasťou kostnej drene sú aj špeciálne široké kapiláry zvané 

sínusoidy, cez ktoré vstupujú novovzniknuté krvné elementy do krvného obehu. Strómu 

kostnej drene vytvára retikulárne väzivo, súčasťou ktorého sú aj fibroblaty, makrofágy, žírne 

bunky, lymfocyty a plazmatické bunky.  
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13  Poznámky k použitej histologicko-embryologickej 

terminológii  

Oficiálna slovenská histologicko-embryologická terminológia, na rozdiel od anatomickej 

terminológie, nie je doposiaľ ustanovená. Vo svetovej literatúre však od roku 2008 existuje 

knižká verzia, a od roku 2011 aj on-line verzia cytologického a histologického názvoslovia, 

Terminologia Histologica. Tú vypracovala skupina odborníkov Federative International 

Committee on Anatomical Terminology, ktorá vznikla na 13. Medzinárodnom 

anatomickom kongrese v Rio de Janeiro (v roku 1989) z poverenia spoločnosti International 

Federation of Associations of Anatomists. Histologická terminológia z roku 2008 nahradila 

dovtedy používané termíny uvedené v Nomina Histologica z roku 1977, ktoré tvorili súčasť 

štvrtého vydania Nomina Anatomica. 

 Medzinárodná embryologická terminológia, Terminologia Embryologica, sa zrodila po 

17. Medzinárodnom anatomickom kongrese v Kapsom Meste v roku 2009. Vypracovala ho 

opäť expretná skupina Federative International Committee on Anatomical Terminology 

a zatiaľ existuje len jej on-line verzia. 

 Terminologia Histologica a Terminologia Embryologica sú prvé pokusy o ustanovenie 

oficiálnej terminológie používanej v cytológii, histológii a embryológii, ktoré sa budú zrejme 

rokmi upravovať a vyvíjať podobne, ako prešla vývojom aj anatomická terminológia. 

V našich učebných textoch používame odborné výrazy, ktoré možno nie sú vždy v súlade 

s „tradičným“ názvoslovím česko-slovenských učebníc histológie a embryológie. Avšak 

vychádzajú z medzinárodne uznávaných terminológií, ku ktorým sa budeme musieť časom aj 

my prispôsobiť. 
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15  Obrazová príloha 

 

 

 

Obr. 1. Grécky lekár Hippokrates vyšetruje ľavé hypochondrium stojaceho pacienta. Možno 

palpuje slezinu? 

 

 

Obr. 2. Marcello Malpighi, taliansky lekár a histológ 
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Obr. 3. Rudolf Virchow, nemecký patológ 

 

 

Obr. 4. Andreas Vesalius, flámsky lekár a anatóm. Portrét z jeho anatomickej učebnice De 

Humani Corporis Fabrica (1543) 
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Obr. 5. Arthur Hill Hassall, britský lekár a chemik 

 

 

Obr. 6. Nákres „diagnózy“ týmusovej astmy u dieťaťa. Podľa nákresu týmus (Th) „utláča“ 

dýchacie cesty (šípky), podľa Crottiho (1922) 
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Obr. 7. Dieťa po tymektómii (z roku 1912), vykonanej pre „zväčšený“ týmus, podľa 

Laviniho (2008) 

 

 

Obr. 8. Fotografia znázorňuje techniku ožiarenia týmusu ako prevenciu status 

thymolymphaticus, podľa Portmanna (1950) 
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Obr. 9. Jacques Miller, austrálsky lekár a vedec 

 

 

 

Obr. 10. Krvný náter farbený Pappenheimovou panoptickou metódou. Medzi početnými 

erytrocytmi vidieť v strede jeden neutrofilný granulocyt, po stranách sú malé lymfocyty (orig. 

zv. 1000x) 
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Obr. 11. Nahromadenie prevažne malých lymfocytov v riedkom kolagénovom väzive 

pripomína „rozsypaný mak“ (hematoxylín a eozín, orig. zv. 400x) 

 

 

Obr. 12. Detail cytoplazmy plazmatickej bunky zo sleziny potkana v transmisnom 

elektrónovom mikroskope. Vidieť početné cisterny drsného endoplazmatického retikula a dve 

mitochondrie (orig. zv. 28.000x) 
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Obr. 13. Plazmatické bunky v riedkom kolagénovom väzive vo svetelnom mikroskope. 

Excentricky uložené jadro, tmavá, bazofilná cytoplazma (hematoxylín a eozín, zv. 400x) 

 

 

 

Obr. 14. Elektrónogram eozinofilného granulocytu z pečene potkana. Vidieť dvojlaločnaté 

jadro a granuly s obsahom kryštalického bázického proteínu (TEM, orig. zv. 11000x) 
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Obr. 15. Elektrónogram žírnej bunky zo sliznicového väziva močového mechúra človeka. 

V cytoplazme sú početné elektrónovo-denzné granuly s obsahom heparínu a histamínu (TEM, 

orig. zv. 11000x) 

 

 

Obr. 16. Elektrónogram makrofágu zo sleziny človeka. V cytoplazme sú početné, 

elektrónovo-denzné lyzozómy potrebné na vnútrobunkové trávenie (TEM, orig. zv. 8.900x) 
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Obr. 17. Prierez appendix vermiformis ako príklad MALT s početnými lymfatickými uzlíkmi 

v sliznicovom a podsliznicovom väzive (hematoxylín a eozín, zv. 50x) 

 

 

 

Obr. 18. Sekundárny lymfatický uzlík 
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Obr. 19. Schéma mikroskopickej štruktúry tonsilla palatina 

 

 

Obr. 20. Mikrofotografia tonsilla palatina - pohľad na dno krypty (hematoxylín a eozín, orig. 

zv. 50x) 
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Obr. 21. Detail na viacvrstový dlaždicový epitel tonsilla palatina prestúpený lymfocytmi. Vo 

väzive sú postkapilárne venuly s vysokým endotelom (označené šípkami) (hematoxylín 

a eozín, orig. zv. 400x) 

 

 

Obr. 22. Detail na povrch tonsilla pharyngea s viacradovým cylindrickým epitelom, pod ním 

tesne vedľa seba natlačené lymfocyty (hematoxylín a eozín, orig. zv. 200x) 
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Obr. 23. Radix linguae et tonsilla lingualis. E - viacvrstvový dlaždicový epitel 

nerohovatejúci, L - sekundárny lymfatický uzlík so svetlejším zárodočným centrom, 

V - vrstva hustého kolagénového väziva, ktorá oddeľuje lymfatické tkanivo od okolia, 

Ž - Weberove mucinózne žliazky (hematoxylín a eozín, orig. zv. 200x) 

 

 

Obr. 24. Chylové cievy (označené hviezdičkou) v strede klkov tenkého čreva potkana 

(hematoxylín a eozín, orig. zv. 400x) 
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Obr. 25. Mikroskopická štruktúra lymfatickej uzliny 

 

  

  

Obr. 26a-d. Mikrofotografia kôry lymfatickej uzliny a pohľad na hilus lymfatickej uzliny 

s početnými krvnými a lymfatickými cievami v dvoch rozličných farbeniach (art. - arteriola, 

ven. - venula, lymf. - lymfatická cieva (hematoxylín a eozín a Azan, orig. zv. 100x) 
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Obr. 27. Jemná trojrozmerná sieť zložená z retikulárnych vlákien v okolí lymfatického uzlíka 

v kôre lymfatickej uzliny (impregnácia podľa Gömöriho, orig. zv. 200x) 

 

 

 

Obr. 28. Schéma lymfatickej cirkulácie vo vnútri lymfatickej uzliny (smer toku lymfy 

naznačujú šípky) 
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Obr. 29. Schematický nákres mikroskopickej štruktúry sleziny 

 

 

 

Obr. 30. Mikrofotografia sleziny človeka (ČP - červená pulpa, BP - biela pulpa, a - arteriola 

centralis) (hematoxylín a eozín, orig. zv. 100x) 
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Obr. 31. Slezina 11-ročného dievčaťa (ČP - červená pulpa, BP - biela pulpa, a - arteriola 

centralis) (hematoxylín a eozín, orig. zv. 100x) 

 

 

Obr. 32. Červená pulpa sleziny 11-ročného dievčaťa po znázornení retikulárnych vlákien. 

Útvary pripomínajúce „rebríky“ sú časťami stien venóznych sínusov so zachytenými 

prstencovými retikulárnymi vláknami (šípky) (impregnácia podľa Gömöriho, orig. zv. 200x) 
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Obr. 33. Elektrónogram retikulárnej bunky sleziny hviezdicového tvaru v transmisnom 

elektrónovom mikroskope (1 - retikulárne vlákno v cytoplazme bunky, 2 - mitochondrie, 

3 - drsné endoplazmatické retikulum, 4 - jadierko, 5 - jadro, 6 - jadrové póry, 7 - jadrá 

lymfocytov) (TEM, mierka v obr. = 1 μm) 

 

 

Obr. 34. Elektrónogram červenej pulpy sleziny z rastrovacieho elektrónového mikroskopu 

(1 - retikulárna bunka, 2 - makrofág, 3 - erytrocyt pohlcovaný makrofágom, 4 - lymfocyt, 

5 - erytrocyty, 6 - makrofág) 
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Obr. 35. Schematický nákres venózneho sínusu z červenej pulpy sleziny. Okolo 

špecializovaných buniek endotelu sú uložené prstencovité retikulárne vlákna, ktoré 

predstavujú nesúvislú bazálnu laminu endotelu 

 

 

 

Obr. 36. Erytrocyty prechádzajúce cez otvory v stene sínusu, pričom nadobúdajú rôzne tvary 

(rastrovacia elektrónová mikroskopia, mierka v obr. = 2μm) 
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Obr. 37. Schéma otvorenej a uzavretej mikrocirkulácie krvi v slezine. 

 

 

 

 

Obr. 38. Anatómia týmusu 9-ročného dievčaťa (vľavo) a 80-ročného muža (vpravo). Veľkosť 

aj tvar sú podobné, značne sa však líšia farebne, kvôli vyššiemu podielu tukového väziva vo 

vyššom veku, podľa Kendalla et al. (1980) 
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Obr. 39. Imunohistochemický dôkaz mitoticky aktívnych buniek v týmuse. Bunky, ktoré sú 

mitoticky aktívne sú zafarbené do hneda (monoklonovými protilátkami dokázaná bielkovina 

ki-67, ktorá je dôležitá pri proliferácii). Mitoticky aktívne lymfocyty sú lokalizované 

predovšetkým v kôre, a to najmä v podpuzdrovej oblasti (H.t. - Hassallove telieska) (týmus 

2-msačného chlapca, aplikovaná protilátka anti-Ki-67 zviditeľnená hnedou farbičkou 

diaminobenzidínom, jadrá buniek dofarbené hematoxylínom, orig. zv. 200x) 

 

 

Obr. 40. Imunohistochemický dôkaz prítomnosti anti-apoptotickej bielkoviny bcl2. Výrazná 

farebná reakcia v dreni týmusu je dôkazom prežívania tých T- lymfocytov, ktoré prešli 

procesom selekcie a nezanikli apoptózou (týmus 4-ročného chlapca, aplikovaná protilátka 

anti-bcl2 zviditeľnená hnedou farbičkou diaminobenzidínom, jadrá buniek dofarbené 

hematoxylínom, orig. zv. 100x) 
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Obr. 41. Imunohistochemicky znázornené retikuloepitelové bunky (do hneda), ktorých 

výbežky vytvárajú medzi lymfocytmi akúsi trojrozmernú nosnú sieťovinu (týmus 

2-mesačného chlapca, aplikovaná protilátka anti-cytokeratín AE1/AE3 zviditeľnená hnedou 

farbičkou diaminobenzidínom, jadrá buniek dofarbené hematoxylínom, orig. zv. 400x) 

 

 

Obr. 42. Schéma mikroskopickej štruktúry týmusu a detail Hassallovho telieska. 
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Obr. 43. Mikrofotografia týmusu 3-týždňového dieťaťa (hematoxylín a eozín, zv. 40x) 

 

 

 

Obr. 44. Mikrofotografia týmusu 4-mesačného dievčatka (šípkou vyznačené rozhranie kôry 

a drene) (hematoxylín a eozín, zv. 50x) 

 



122 

 

  

  

Obr. 45. Morfologicky rôznorodé Hassallove telieska z drení týmusov detí, ktoré umreli na 

následky syndrómu náhleho úmrtia dojčiat (hematoxylín a eozín, zv. 400x) 

 

Obr. 46. Imunohistochemicky znázornené makrofágy (sfarbené do hneda), ktoré sa hojne 

nachádzajú najmä v oblasti kôry týmusu, kde fagocytujú lymfocyty podliehajúce apoptóze 

(H.t. - Hassallove teliesko) (týmus 4-ročného chlapca, aplikovaná protilátka anti-CD68 

zviditeľnená hnedou farbičkou diaminobenzidínom, jadrá buniek dofarbené hematoxylínom, 

orig. zv. 200x) 
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Obr. 47. Imunohistochemicky znázornené interdigitujúce dendritové bunky (sfarbené do 

hneda), ktoré svojimi výbežkami vytvárajú okolo lymfocytov trojrozmernú sieť 

(H. t. - Hassallove telieska) (týmus 2-mesačného chlapca, aplikovaná protilátka anti-S100 

zviditeľnená hnedou farbičkou diaminobenzidínom, jadrá buniek dofarbené hematoxylínom, 

orig. zv. 200x) 

 

 

Obr. 48. Imunohistochemicky znázornené myoidné bunky týmusu (sfarbené do hneda). Majú 

vretenovitý tvar a sú lokalizované najmä v dreni, v blízkosti Hassallových teliesok (H.t.) 

(týmus 2-mesačného chlapca, aplikovaná protilátka anti-dezmín zviditeľnená hnedou 

farbičkou diaminobenzidínom, jadrá buniek dofarbené hematoxylínom, orig. zv. 400x) 
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Obr. 49. Longitudinálny rez cievou v kôre týmuse 2-mesačného chlapca po impregnácii 

retikulárnych vlákien (modifikovaná Gömöriho metóda, zv. 400x) 

 

 

Obr. 50. Nákres dutiny brušnej embrya v 5. týždni po oplodnení, pred rotáciou orgánov 

tráviacej sústavy (1 - mesohepaticum ventrale , 2 - dva základy pankreasu, 3 - pupočníková 

kľučka stredného čreva, 4 - ductus omphaloentericus, 5 - allantois , 6 - kloaka, 

7 - peritoneálna dutina, 8 - pečeň, 9 - mesogastrium ventrale , 10 - žalúdok, 11 - slezina, 

12 - dorzálna aorta, 13 - arteria coeliaca, 14 - mesogastrium dorsale , 15 - arteria 

mesenterica superior , 16 - arteria mesenterica inferior) 
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Obr. 51. Ľudské embryo počas 5. týždňa po oplodnení (1 - základ sleziny lokalizovaný 

v dorzálnom mezogastriu, 1a - célomový epitel, 2 - žalúdok, 3 - mezonefros (sagitálny rez, 

hematoxylín a eozín, zv. 100x) 

 

 

Obr. 52. Schematický nákres lokalizácie sleziny po rotácii žalúdka a čreva, 7. týždeň vývinu 

(1 - mesogastrium ventrale s cievami, 2 - žalúdok, 3 - duodenum, 4 - colon ascendens  

5 - aorta, 6 - oblička, 7 - slezina, 8 - základ pre ligamentum gastrolienale , 9 - základ pre 

ligamentum phrenicolienale) 
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Obr. 53. Ľudské embryo počas 7. týždňa po oplodnení (1 - vyvíjajúca sa slezina, * - hlboké 

zárezy na slezine, 2 - žalúdok, 3 - pečeň, 4 - nadoblička) (sagitálny rez, hematoxylín a eozín, 

zv. 100x) 

 

 

Obr. 54. Detail tretieho faryngového vačku u embrya počas 6. týždňa vývinu (1 - epitelový 

základ týmusu, 2- epitelový základ dolných prištítnych teliesok, 3 - lúmen tretieho 

faryngového vačku, 4 - základ štítnej žľazy) (hematoxylín a eozín, zv. 200x) 
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Obr. 55. Thymus epithelialis. Sagitálny rez hrudníkom 52-dňového ľudského embrya. 

Epitelový základ týmusu tvaru kvapky (1) sa presúva až k základu srdca uloženého 

v perikarde (2). Pri základe týmusu vyvíjajúci sa truncus pulmonaris (3), srdce v osrdcovníku 

(4) a sternum (5). (PAS metóda + oranž G + celestínová modrá, zv. 40x) 

 

 

Obr. 56. Thymus lymphaticus. Týmus plodu v 14. týždni po oplodnení (dĺžka temeno - kostrč 

75mm). Vidieť jasne odlíšiteľnú kôru aj dreň, pričom väzivové priehradky sú ešte relatívne 

široké. V dreni sa vyvíjajú prvé Hassallove telieska (hematoxylín a eozín, zv. 40x) 

 

 

 



128 

 

 

Obr. 57. Thymus adiposus 24-ročnej ženy. V ostrovčekoch lymfatického tkaniva týmusu 

nemožno odlíšiť oblasť kôry a drene (hematoxylín a eozín, zv. 40x) 


