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EESSÕNA

Käesolev „Veterinaarhistoloogia” kõrgkooliõpik käsitleb 
kodu- ja lemmikloomade organismi ehitust mikroskoo-
pilisel tasandil. Kui eesti keeles varem ilmunud koduloo-
made histoloogia kõrgkooliõpikutes käsitleti ainult eri-
histoloogia osa, siis käesolevas õpikus on kompaktselt 
koos nii tsütoloogia, üldhistoloogia kui ka erihistoloogia 
osad. Samuti, kui varasemates koduloomade histoloogia 
õpikutes käsitleti ka inimese histoloogiat, siis käesole-
vas õpikus keskendutakse ainult koduloomade histoloo-
giale. Selline kontsentreeritud lähenemine peaks õpiku 
muutma oluliseks abiliseks veterinaarhistoloogia kursusi 
läbivatele üliõpilastele. Õpik on rikkalikult illustreeri-
tud autori poolt valmistatud ja pildistatud histoloogiliste 
preparaatidega, mis kergendavad märgatavalt arusaamist 
keerulisest ainest. Iga peatükk lõpeb sünopsisega, milles 
võetakse lühidalt kokku olulisim informatsioon konk-
reetse koe või organsüsteemi kohta. Sünopsisele järgne-
vad testküsimused, mis võimaldavad üliõpilastel kontrol-
lida omandatud teadmisi. 

Kõrgkooliõpiku ladinakeelne terminoloogia on vas-
tavuses kehtiva rahvusvahelise histoloogianomenklatuu-
riga „Terminologia Histologica” (2008). Eestikeelsed 
terminid vastavad A. Valdese ja J. V. Veski „Ladina-eesti-
vene meditsiinisõnaraamatu” (Valgus, 1982), R. Kleisi, 
Ü. Torpatsi, L. Grossi, H. Freymanni „Ladina-eesti 
sõnaraamatu” (Valgus, 2002), „Ladina-eesti ja eesti-
ladina meditsiinisõnastiku” (Avita, 2004) ja J. Tehveri, 
Ü. Hussari „Meditsiinihistoloogia seletussõnaraamatu” 
(Tartu Ülikooli Kirjastus, 1996) terminitele.

Autor tänab retsensente Andres Arendit, Hannes 
Tomuskit ja Raivo Massot, IT-spetsialisti Agu Raud-
heidingut, keeletoimetaja Margus Puuseppa ning Liina 
Pärnsalu. Samuti tänab autor ka Eesti Maaülikooli vete-
rinaarmeditsiini eriala üliõpilasi, kelle küsimused ja arva-
mused tõid õppetöö ajal esile eriti raskesti arusaadavad 
teemad. Tänu neile kõigile sai käesolev õpik kindlasti 
parem ja huvitavam.
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ÜLDISELOOMUSTUS

 Veterinaarhistoloogia on teadus, mis tegeleb looma-
organismi normaalsete kudede uurimise ja kirjeldami-
sega. Kaasaegses veterinaarhistoloogias kasutatakse eri-
nevaid uurimismeetodeid, mis võimaldavad igakülgselt 
uurida nii rakkude, kudede kui ka organite ehitust ja 
funktsiooni. Selleks, et sellised uuringud oleksid võima-
likud, tuleb uuritavast koest valmistada mikroskopee-
rimiseks sobiv lõikepreparaat. Meetodeid ja võimalusi 
on väga palju ja nende valik sõltub uurija eesmärkidest. 
Tavaliste histoloogiliste valgusmikroskoopia preparaa-
tide kõrval on võimalik valmistada preparaate nii  läbi-
valgustava ja  skaneeriva elektronmikroskoopia ning  tera-
vikmikroskoopia jaoks kui ka  immunohistokeemiliste, 
 histokeemiliste uuringute,  autoradiograafi a jt meetodite 
jaoks. Samuti on võimalik lisaks kudedest valmistava-
tele preparaatidele valmistada preparaate koekultuurist, 
äigepreparaate verest, luuüdist, uriinist ja tsütoloogilis-
test proovidest.

MATERJALI VÕTMINE JA 
FIKSEERIMINE

Histoloogilisteks uuringuteks (jn 1.1a–f) võib kasutada 
töötlemata kude, kuid sellised preparaadid on halvasti 
mikroskopeeritavad ja neid ei ole võimalik pikaajaliselt 
säilitada. Seetõttu kasutatakse histoloogias spetsiaalselt 
valmistatud preparaate fi kseeritud kudedest, millest val-
mistatud õhukesed lõigud on histoloogiliste värvidega 
värvitud.  Valgusmikroskoopilisteks ja  elektronmikros-
koopilisteks uuringuteks võetav kude tuleb võimalikult 
kiiresti fi kseerida, et vältida koes autolüütiliste protses-
side tekkimist. Uuritava koetüki soovitatav suurus val-
gusmikroskoopiliste uuringute jaoks on 1 x 1 cm, elekt-
ronmikroskoopiliste uuringute jaoks 1 x 1 mm. Koetükk 
lõigatakse välja skalpelli või žiletiga, et vältida kudede 
deformeerumist, mis juhtub näiteks kääride kasutami-
sel. Koetükikeste  fi kseerimise kõrval kasutatakse kiire 
uurimistulemuse saamiseks  koeproovide külmutamist. 
Seejuures fi kseerimiseta koeproov külmutatakse vede-
las lämmastikus ja krüomikrotoomil lõigatakse õhuke-

1Histoloogiline tehnika
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Joonis 1.1 Tänapäevased histoloogilised uuringud: sisestusliin (a, b, c); lõikamine (d, e, f ).

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)
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sed külmutuslõigud, misjärel lõigud värvitakse kiiresti ja 
uuritakse valgusmikroskoobis. Sellist meetodit kasuta-
takse nii eksperimentaalsetes uuringutes kui ka kliinilises 
praktikas (kui on vajalik panna kiirelt diagnoos operat-
siooni käigus). 

Tavapäraselt valgusmikroskoopia preparaatide val-
mistamiseks võetud koetükid asetatakse histoloogilis-
tesse kassettidesse, mis on eelnevalt markeeritud hariliku 
pliiatsiga. Kassetile kirjutatakse uuringu number, kood, 
kuupäev ja suletakse kindlalt. Järgnevalt tuleb uuringu-
teks võetud kude kiiresti fi kseerida, et säilitada koed ja 
rakud võimalikult elupuhuses seisundis. Fikseerimise 
käigus toimuvad kudedes keemilised protsessid, millest 
kõige olulisem on valkude kalgendumine. Fiksaatori 
kogus peab olema 10 kuni 50 korda suurem fi kseeri-
tava koe kogusest ning selleks kasutatakse liht- ja liitfi k-
saatoreid. Lihtfi ksaator koosneb ühest komponendist, 
liitfi ksaatorite koostis on keerulisem – need fi ksaatorid 
koosnevad mitmest komponendist. Kõige tihedamini 
kasutatav lihtfi ksaator on 10% neutraalse formaliini 
vesilahus, kasutatakse ka etanooli, sublimaati, osmium-
tetroksiidi, äädikhapet jt lahuseid. Sõltuvalt kasutatavast 
fi ksaatorist ja koetüki suurusest fi kseeritakse uuritavat 
kude 1–3 päeva jooksul, automatiseeritud koeprotses-
sorite kasutamisel toimub fi kseerimine 3–4 tunni jook-
sul. Käsitsi fi kseerimisel soovitatakse fi ksaatorit vahetada 
vähemalt kaks korda ja peale fi kseerimist tuleb enamasti 
proove pesta jooksvas vees.

Veetustamine ja sisestus parafi ini

Järgmine koe töötlemise etapp on  veetustamine. Selleks 
kasutatakse etanooli, kuna  sisestuseks kasutatav parafi in 
ei lahustu vees. Veetustamise käigus eemaldatakse uuri-
tavast koest vesi ja koe deformatsiooni vältimiseks kasu-
tatakse selleks tõusva kontsentratsiooniga etanoolilahuste 
rida. Eriti tundliku koe puhul (nt närvikude) on soovi-
tatav alustada veetustamist 30° etanoolist, teiste kudede 
puhul kasutatakse esimese lahusena 50° etanooli. Järgne-
vad lahused on 70°, 96° (kolm vahetust) ja absoluutne 
etanool. Tavaliselt hoitakse proove igas lahuses 1–24 
tundi, kuid etapi pikkus oleneb uuritava tüki suurusest. 
Automatiseeritud koeprotsessorites on need etapid lühe-
mad ja kestavad harilikult 30 minutit. Seejärel immuta-
takse uuritav kude järjestikku kolmes sulatatud parafi ini 
lahuses 60–62° juures. Lõpuks asetatakse koeproov sula-
parafi iniga täidetud vormi ja jahutatakse külmutusplaa-
dil.

Lõikamine

Parafi inblokkide  lõikamiseks kasutatakse kelkmikro-
toome ja rotatsioonmikrotoome. Tavalise histoloogi-
lise preparaadi jaoks lõigatava lõigu paksus on 4–7 μm 
piires. Rotatsioonimikrotoomi puhul kasutatakse lõika-
misel ühekordseid nuge. Kelkmikrotoomiga lõikamisel 

saab kasutada püsinuga. Preparaadi lõikamiseks kinnita-
takse parafi inblokk hoidjasse ja sujuvate aeglaste liigutus-
tega lõigatakse histoloogilisi lõike, mis seejärel asetatakse 
alusklaasile. Olenevalt valmistatava preparaadi iseloomust 
tuleb alusklaasile paigutada üks (õppepreparaat) või mitu 
(patoloogilised uuringud, teadusuuringud) lõiku. Seejä-
rel kuivatatakse preparaate histoloogilisel soojendusplaa-
dil +37 °C juures 12–24 tunni jooksul. 

PREPARAADI VÄRVIMINE

Histoloogilise preparaadi uurimiseks ja hindamiseks 
tuleb seda  värvida ja see on väga vastutusrikas etapp pre-
paraadi valmistamisel. Enne värvimist tuleb eemaldada 
lõikudest parafi in, s.t nad tuleb deparafi neerida. Selleks 
kasutatakse kõigepealt parafi ini eemaldamiseks ksülooli, 
seejärel asendatakse ksülool etanooliga ja viimane oma-
korda veega. Värvingu valikul tuleb lähtuda sellest, mida 
soovitakse preparaadis uurida. Histoloogias on kasutusel 
lihtsamad ja keerukamad värvimismeetodid ning värvid 
võivad olla olemuselt looduslikud ja sünteetilised. Loo-
duslikud värvid on hematoksüliinid, karmiinid jt, sün-
teetiliste värvide hulk on suur, sellised värvid on näiteks 
metüleensinine, aniliin, fuksiin jt. Värvid jagunevad 
keemiliste omaduste põhjal aluselisteks, happelisteks ja 
neutraalseteks. Raku ja rakkudevahelise aine struktuurid 
värvuvad erinevalt ning lähtudes sellest, millist tüüpi vär-
videga konkreetsed struktuurid värvuvad, nimetatakse 
neid vastavalt atsidofi ilseteks, basofi ilseteks või neutro-
fi ilseteks. Kuivõrd eosiin on üheks enamkasutatavaks 
happeliseks värvaineks, siis atsidofi ilselt värvuvaid kom-
ponente nimetatakse tihti eosinofi iseteks struktuurideks 
(nt eosinofi ilsed sõmerad eosinofi ilsetes granulotsüüti-
des; viimased on üheks leukotsüütide alaliigiks, kus tsü-
toplasmas esinevad eosiiniga värvuvad sõmerad).

Lihtsamates  värvingutes kasutatakse ainult ühte värv-
ainet, näiteks karmiini, tioniini või metüleensinist. Sage-
damini kasutatakse siiski kahe värvaine kombinatsiooni, 
kus aluselise reaktsiooniga värvaine tänu afi insusele kro-
matiiniga värvib eelistavalt rakutuumasid ja happelise 
reaktsiooniga värvid värvivad eeskätt tsütoplasmat ja rak-
kudevahelisi struktuure. Kõige enam kasutatav värving 
histoloogias on  hematoksüliin-eosiin (H&E) värving (jn 
1.2a), mida rakendatakse laialdaselt ülevaatepreparaatide 
valmistamisel. Seejuures aluselise reaktsiooniga hema-
toksüliin värvib rakutuumad tumesiniseks ja happelise 
reaktsiooniga eosiin värvib tsütoplasma ja rakkudevahe-
lised struktuurid erinevates punakates ja roosades tooni-
des. Teine laialdaselt kasutatav värving on Van Giesoni 
meetod (jn 1.2b, 1.3a). Selle värvingu puhul värvuvad 
tuumad pruuniks, kollageensed kiud intensiivselt roo-
saks ja rakkude tsütoplasma pruunikalt. Histoloogias on 
kasutusel arvukalt ka teisi liitvärvinguid, kus kombinee-
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Tabel 1.1 Histoloogias enamkasutatavad värvingud

Värvimismeetod Tulemus

 Hematoksüliin-eosiin

rakutuum – tumesinine,
tsütoplasma – erinevates punastes toonides,
kollageen – kahvaturoosa,
kõhred ja kaltsiumi ladestused – tumesinine,
vere punalibled – erepunased

 Heidenhaini raudhematoksüliin
rakutuum – sinakasmust,
lihasvöötsus – sinakasmust,
mitokondrid – tumesinised

 Van Gieson

rakutuum – must,
tsütoplasma – kollakasroheline,
kollageensed kiud – punased,
punalibled – kollased

 Asaan (asokarmiin ja aniliinsinine)
rakutuum – punane,
tsütoplasma – heleroosa või sinakas,
kollageensed kiud – sinised

 Resortsiin-fuksiin elastsed kiud – mustjasvioletsed

 Karmiin-pikroindigokarmiin

rakutuum – punane,
tsütoplasma – kollane,
kollageen – sinine,
kõhr – sinakashall,
punalibled – kollased

 Masson´ trikroom
rakutuum – must,
tsütoplasma – punane,
kollageen – sinine

 Toluidiinsinine
rakutuum – tumesinine,
tsütoplasma – erinevates sinistes toonides

 Metüleensinine
rakutuum sinine, 
tsütoplasma helesinine

 Pappenheim

erütrotsüüdid – roosad, 
leukotsüütide tuumad – lillad, 
tsütoplasma värvub erinevates toonides – helesinine, heleroosa, 
sõmerad – tumeroosad, heleroosad, lillad

 Giemsa

erütrotsüüdid – roosad, 
leukotsüütide tuumad – punakas-lillad, 
tsütoplasma – sinistes toonides, 
sõmerad – punased, pruunid, sinised

 Romanovski-Giemsa

erütrotsüüdid – helepunased, 
leukotsüütide rakutuumad – punakas-lillad, 
tsütoplasma – sinistes toonides, 
sõmerad – punakas-pruunid, sinised, punakas-lillad

 Hõbetamine

rakutuum – pruun või must, 
kollageensed kiud – pruunid või hallikas-mustad, 
retikulaarsed kiud – mustad, 
tsütoplasma – erinevates pruunides toonides
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Joonis 1.2 Hematoksüliin-eosiin (a); Van Gieson (b); asaan (c); resortsiin-fuksiin (d); karmiin-pikroindigokarmiin (e); toluidiinsinine (f ).

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)
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Joonis 1.3 Van Gieson (a); Masson´ trikroom (b); Heidenhaini raudhematoksüliin (c); Wright (d); Pappenheim (e); Romanovski-

Giemsa (f ).

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)
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ritakse kahte või enamat värvainet. Enamlevinud värvi-
mismeetodid on kirjeldatud tabelis 1.1. Peale värvimist 
tuleb lõigud uuesti veetustada. Selleks kasutatakse kõige-
pealt etanooli ja seejärel ksülooli. Järgneb preparaatide 
sulundamine, mis tähendab esmalt lõigu katmist loodus-
liku vaigu (Kanada palsam) või sünteetilise sulundusai-
nega (Eukitt, DPX, Mount-Quick jt) ning seejärel katte-
klaasiga. Valmistatud preparaadid varustatakse etiketiga, 
millele märgitakse uuringu või looma number, värving ja 
kuupäev. Preparaadid säilitatakse mikroskoopiliste pre-
paraatide alustel, karpides või kappides.

Loomade kliiniliste uuringute puhul on tähtis roll 
vere uurimisel, sest saadud tulemused kergendavad loo-
maarstil patsiendi seisundi hindamist. 

Vere äigepreparaadi valmistamiseks pannakse puhtale 
alusklaasile üks tilk verd ja see lükatakse lihvitud alusklaa-

siservaga sujuvalt laiali. Preparaat fi kseeritakse toatempe-
ratuuril metanooliga, lastakse kuivada ja värvitakse kas 
Pappenheimi, Giemsa, Wrighti või Romanovski-Giemsa 
järgi (jn 1.3def). Lindude vere äigepreparaate värvitakse 
hematoksüliin-eosiiniga. Valgevere vormelementide näi-
taja saamiseks tuleb lugeda preparaadis vähemalt 100 
leukotsüüti. Määratakse leukotsüütide liik ja arvutatakse 
välja leukotsütaarne valem, mis näitab erinevate leuko-
tsüütide tüüpide suhet protsentides.

MIKROSKOPEERIMINE

Histoloogilisi preparaate uuritakse  valgusmikroskoobis. 
Kui on kasutatud fl uorestsentskomponente või uuritakse 
fl uorestsentsobjekte, siis kasutatakse uurimiseks  fl uorest-

Joonis 1.4 Tänapäevased histoloogilised meetodid. Fluorestsents, PCNA neerus (a); TEM, neerukehakese glomerulaarne basaalmembraan, 

x24000 (b); SEM, neeru proksimaalse tuubuli epiteelirakud, x4700 (c); AFM, neeru proksimaalse tuubuli rakk (d).

(a)

(b)

(c)

(d)
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sentsmikroskoopi (jn 1.4a). Oluliseks edasiarenduseks on 
 konfokaalne mikroskoop, kus valgusmikroskoobile on 
lisatud skaneeriv süsteem selliselt, et on võimalik saada 
objektist kiht-kihilt kõrge lahutusega kujutisi ja tekitada 
objekti kolmemõõtmeline rekonstruktsioon. Uusimad 
kõrglahutusega mikroskoopiasüsteemid võimaldavad 
juba uurida subtsellulaarseid struktuure (nn valguslehe 
mikroskoop on lahutusvõimega juba kuni 20 nm).

Ultrastruktuursed uurimismeetodid

Ultrastruktuursete detailide uurimiseks kasutatakse 
tänapäeval  elektronmikroskoope ja  teravikmikros-
koope (aatomijõu mikroskoope). Elektronmikroskoopi-
des kasutatakse objektidest kujutise saamiseks elektro-
nide kimpu, millega saavutatakse valgusmikroskoobiga 
võrreldes oluliselt kõrgem lahutusvõime. Elektronmik-

roskoopide hulka kuuluvad läbivalgustavad e  transmis-
sioonelektronmikroskoobid (TEM) ja  skaneerivad elekt-
ronmikroskoobid (SEM). Kui esimesel juhul (TEM) 
kujutise saamiseks elektronid läbivad uuritava üliõhu-
kese koelõigu, siis teisel juhul (SEM) elektronid skanee-
rivad uuritava objekti pinda tekitades pinnastruktuuri-
dest kolmemõõtmelise kujutise.

TEM preparaadi valmistamisel kasutatakse uurimis-
materjali fi kseerimiseks tavaliselt 2,5% glutaaraldehüüdi 
lahust kakodülaat- või fosfaatpuhvris. Proove hoitakse 
fi ksaatoris 1–2 tundi, seejärel toimub järelfi kseerimine 
osmiumtetroksiidiga. Proovi sisestuseks kasutatakse erine-
vaid plastmasse (Epon 812, araldiit, LR White) ja erine-
vaid sisestusskeeme. Koe immutamine toimub aeglaselt, 
kõigepealt üks ööpäev +37 °C juures, seejärel üks ööpäev 
+62 °C juures. Plastmassblokkidest valmistatakse kõige-

Joonis 1.5 Artefaktid (vead preparaadi valmistamisel). Ebakvaliteetne lõik rebenenud struktuuriga, H&E (a); tehniliselt valesti sisestatud 

koeproov, H&E (b); ebaühtlase paksusega lõik, H&E (c); volte sisaldav ebakvaliteetne lõik, H&E (d).

(a)

(b)

(c)

(d)
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pealt nn poolpaksud (1–2 μm) valgusmikroskoopia prepa-
raadid, kus valitakse elektronmikroskoopiliseks uuringuks 
sobivad alad. Elektronmikroskoopilisteks uuringuteks val-
mistatavaid preparaate paksusega 70–100 nm lõigatakse 
ultramikrotoomil, kasutades selleks klaas- või teemant-
nuga. Lõigud kinnitatakse väikestele metallvõrkudele ja 
kontrasteeritakse kõigepealt uranüülatsetaadiga, seejärel 
metallisooladega (nt pliitsitraadiga). Peale kuivatamist 
toatemperatuuril toimub preparaatide mikroskopeeri-
mine (jn 1.4b).

SEM uuringuteks võetakse tavaliselt 0,5–1 cm suuru-
seid proove. Uuritav materjal fi kseeritakse enamasti sama 
skeemi järgi nagu TEM uuringuteks. Pärast fi kseerimist 
kinnitatakse proovid metallalustele, veetustatakse vaa-
kuumkambris ja kaetakse üliõhukese metallide (nt kuld 
või plaatina) kihiga. SEM võimaldab uurida preparaadi 
pinna ultrastruktuure (jn 1.4c). 

Teravikmikroskoop e aatomijõu mikroskoop (AFM, 
ingl atomic force microscope) on tänapäeval üha rohkem 
bioloogiliste struktuuride uurimiseks kasutatav meetod, 
mis võimaldab jälgida objekti pinnatopograafi at mole-
kulaarsel tasandil. Kolmemõõtmeline pinnakujutis saa-
dakse teravatipulise mehaanilise sondi abil. Erinevalt 
SEM uuringutest ei kaeta preparaate metallisooladega. 
Eelis elektronmikroskoopiaga võrreldes on bioloogilise 
materjali uurimisel veel selles, et objekt ei pea asetsema 
vaakumis. Uuritav objekt võib asetseda isegi veekesk-
konnas, mis võimaldab ka elusrakkude uurimist. AFM 
uuringuteks saab kasutada ka preparaate, mis valmista-
tud elektronmikroskoopiliste uuringute jaoks (jn 1.4d).

SPETSIAALSED MEETODID

Lisaks rutiinselt valmistatavatele histoloogilistele prepa-
raatidele rakendatakse histoloogias vajadusel spetsiaal-
seid meetodeid. Selliste meetodite hulka kuuluvad histo-
keemia, immunohistokeemia, in situ hübridiseerimine, 
 autoradiograafia jt meetodid. Seoses mikroskoopia inten-
siivse arenguga uuenevad ja täiustuvad kaasaegsed uuri-
mismeetodid ja spetsiaalsete meetodite loetelu täieneb 
pidevalt. Järgnevalt on lühidalt kirjeldatud mõnesid 
laialdasemalt kasutuses olevaid spetsiaalseid meetodeid. 

Histokeemia

Histokeemiliste meetoditega saab määrata erinevate 
spetsiifi liste keemiliste komponentide paiknemist kude-
des ja rakkudes. Nende meetoditega saab määrata DNA, 
RNA, valkude, süsivesikute, lipiidide, aminohapete jt 
ainete paiknemist rakus ja kudedes. Üks tihti kasutata-
vaid meetodeid on polüsahhariid glükogeeni määramine 
maksa rakkudes Schiffi   reaktiiviga (PAS-reaktsioon).

Histokeemiliste kvalitatiivsete meetodite kõrval on 
kasutusel ka kvantitatiivsed meetodid, millega saab mää-

Joonis 1.7 Immunohistokeemiline kollageen I reaktsioon, 

DAB + hematoksüliin.

Joonis 1.8 Immunohistokeemia kullaga. Võimendatud CCK 

positiivne reaktsioon transgeense hiire neuronis, x105 000.

Joonis 1.6 Immunohistokeemiline osteokaltsiini reaktsioon, 

DAB + hematoksüliin. 
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rata peale uuritava aine lokalisatsiooni koes või rakus ka 
selle hulka. Histokeemiliste uuringute tegemiseks kasu-
tatakse nii fi kseeritud kui ka fi kseerimata materjali. Fik-
seerimata kude külmutatakse vedelas lämmastikus ja see-
järel lõigatakse krüotoomiga koest lõigud. Fikseerimata 
ja külmutatud koeproove võib säilitada pikaajaliselt tem-
peratuuril -20 oC.

Immunohistokeemia

Immunohistokeemia ja immunotsütokeemia meetodid 
avastati XX sajandil ning meetodid põhinevad antigeen-
antikeha reaktsiooni absoluutsel spetsiifi lisusel, mis annab 
võimaluse täpselt identifi tseerida koekomponente. 

Immunohistokeemilise analüüsi tegemiseks peavad 
olema täidetud mitmed tingimused: antigeeni säilimine 
koes, värvingu spetsiifi lisus, iseloomulik antikeha ja hea 
märgis.

Immunohistokeemiline reaktsioon põhineb antigee-
nide väljaselgitamisel koes antikehade sidumise abil. On 
olemas otsesed ja kaudsed meetodid. 

Otsestes meetodites märgistatakse antikeha enne 
koostoimet antigeeniga, s.t antigeeni lokalisatsiooni piir-
konda viiakse sisse koos spetsiifi lise antikehaga ka mär-
gis. Otseste meetodite tundlikkus on vähese signaali või-
menduse tõttu madal ning seetõttu kasutatakse rohkem 
kaudseid meetodeid. Kaudse meetodi (jn 1.9) korral 
kasutatakse märgistamata primaarse antikeha sidumist 
uuritavas koes sihtmärk antigeeniga ja sekundaarse anti-
keha reaktsiooni primaarse antikehaga. Kaudne meetod 
on tundlikum, kuna reaktsioonide tulemusena toimub 
signaali võimendumine.

Immunohistokeemilisteks uuringuteks võib val-
mistada nii valgusmikroskoopilisi (jn 1.6, 1.7) kui ka 
fl uorestsentsmikroskoobis uuritavaid preparaate, kuid 
immunohistokeemilised meetodid on kasutusel ka läbi-
valgustavas ja skaneerivas elektronmikroskoopias. Sel-
lised uuringud võimaldavad uurida keemiliste ainete 
lokaliseerumist mitte ainult raku tasandil, vaid ka ultra-
struktuuri tasandil. Elektronmikroskoopiliste immuno-
histokeemiliste uuringute visualiseerimiseks kasutatakse 
tavaliselt kolloidkulda. Kolloidkuld seostub sekundaarse 
antikehaga ja võimaldab määrata uuritava valgu lokali-
satsiooni raku ultrastruktuuri tasemel (jn 1.8). Immuno-
histokeemilisi meetodeid kasutatakse rutiinselt ka kliini-
listes uuringutes.

In situ hübridiseerimine

 In situ hübridiseerimine on eriline meetod, mis võimal-
dab määrata rakus DNA ja mRNA. Lokaliseerimiseks 
kasutatakse märgistatud proovide (sondide) teadaolevaid 
nukleotiidide järjestusi, mis interakteeruvad (hübridisee-
ruvad) homoloogiliste järjestustega uuritavas DNA-s või 
RNA-s. Kasutatakse kas radioaktiivset (nt triitium) või 
mitteradioaktiivset (nt digoksigeniin) märgist.

Autoradiograafi a

Radioaktiivsete isotoopide kasutamine on viimastel aas-
tatel vähenenud, kuna lisandunud on täpsemad ja kasu-
tamise mõttes ohutumad histoloogilised ja molekulaar-
bioloogilised meetodid. Autoradiograafi a korral viiakse 
katselooma organismi radioaktiivset isotoopi sisaldavat 
ainet (32P, 3H jt). Näiteks selliselt märgistatud amino-
happed integreeritakse organismis moodustuvatesse val-
kudesse. Neid valke sisaldavatest kudedest valmistatud 
histoloogilistes preparaatides on võimalik radioaktiivset 
märgist detekteerida. Histoloogiliste preparaatide val-
mistamise esmased etapid on tavapärased, kuid värvimise 
asemel kaetakse lõigud pimikus fotoemulsiooniga. Seejä-
rel preparaadid ilmutatakse ja kinnitatakse nagu tavali-
sed fotofi lmid. Selliselt töödeldud preparaatides on lõike 
katvas fotoemulsioonis jälgitavad kudedesse inkorporee-
ritud radioaktiivsete isotoopide kohal hõbedaterakesed.

Histomorfomeetria

Eksperimentaalsetes töödes on tihti vaja määrata kudede 
pindala, loetleda rakkude hulka, mõõta nende läbimõõte 
või teisi parameetreid. Sellist kudede kvantitatiivset ana-
lüüsimismeetodit nimetatakse histomorfomeetriaks. 
Histomorfomeetriliste meetoditega on võimalik mõõta 
nt raku segmente, tuuma suurust, tuuma-tsütoplasma 
suhet, organellide suurust ja diameetrit. Seoses kiire arvu-
titarkvara arenguga on tänapäeval olemas palju erinevaid 
histomorfomeetria programme, mis oluliselt hõlbusta-
vad ja automatiseerivad kirjeldatud mõõtmistegevusi.Joonis 1.9 Kaudne meetod. 

Sekundaarne 
antikeha

Primaarne 
antikeha

Antigeen
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SÜNOPSIS

ÜLDISELOOMUSTUS

Veterinaarhistoloogia uurib loomaorganismi kudede ja organite mikroskoopilisi struktuure. 
Valgusmikroskoopia on histoloogias enimkasutatavaks meetodiks rakkude, kudede ja organite uurimisel ja hin-
damisel. Valgusmikroskoopiliseks uurimiseks kasutatakse tavaliselt histoloogilisi preparaate, mille valmistamisel 
on koelõigud kinnitatud alusklaasidele.





KOE ETTEVALMISTAMINE

Esimene etapp histoloogilise 
preparaadi valmistamisel on fi k-
seerimine, mis tagab kudede ja 
rakkude säilimise seisundis, mis 
võimalikult sarnaneb elupuhuse-
le olukorrale. 
Teine etapp hõlmab veetustamist 
ja sisestamist parafi ini. 
Kolmandas etapis toimub lõiku-
de lõikamine mikrotoomiga ja 
kinnitamine alusklaasidele.
Järgnevalt värvitakse koelõigud 
sobiva histoloogilise värviga ja 
sulundatakse.

Formaliinis fi kseeritud ja hematok-
süliin-eosiiniga värvitud koelõigud 
on histoloogia kursustel enim kasuta-
tavad preparaadid.

1.

2.

3.

4.

SPETSIAALSED MEETODID

Eosiin on happelise reaktsiooniga (roosa) histoloogiline värv, mis 
seostub positiivselt laetud katioonide gruppidega rakkudes ja kude-
des, iseäranis valkude aminogruppidega (eosinofi ilsed struktuurid).
Hematoksüliin on aluselise reaktsiooniga (sinine) histoloogiline 
värv, mis seostub nukleiinhapete negatiivselt laetud ioniseeritud 
fosfaatgruppidega (basofi ilsed struktuurid). 
Histokeemiliste meetoditega määratakse spetsiifi liste keemiliste 
komponentide paiknemist kudedes ja rakkudes.
Immunohistokeemilised ja immunotsütokeemilised meetodid 
põhinevad antigeen-antikeha reaktsiooni absoluutsel spetsiifi lisusel. 
Nende meetodite puhul kasutatakse spetsiifi list värvingut (valgus-
mikroskoopilised uuringud) või kolloidkulda (elektronmikroskoo-
pilised uuringud) antigeen-antikeha kompleksi visualiseerimiseks.
In situ hübridiseerimine võimaldab määrata rakus DNA ja mRNA.
Autoradiograafi a meetodi puhul kaetakse koelõigud fotoemulsioo-
niga. Meetod võimaldab määrata radioaktiivse märgise paiknemist 
kudedes.













MIKROSKOOPIA

Väga oluline on mikroskoopilise pildi täpne interpre-
teerimine, sest preparaadis näeme vaid kahedimensio-
naalset kujutist uuritavast organist.

Valgusmikroskoopias kasutatakse objekti uurimisel 
nähtavat valgust (looduslik või kunstlik) ja läätse-
de süsteemi. Valgusmikroskoobi lahutusvõime on 
nähtava valguse kasutamisel suurusjärgus 0,2 μm 
ja suurendusvõime kuni 3000 kordne. Praktikas, 
kasutades tavalist valgusmikroskoopi ja parafi ini 
sisestatud koelõike on lahutusvõime ligikaudu 0,6 
μm. 
Transmissioonelektronmikroskoobis (TEM) läbib 
elektroonide voog uuritava preparaadi ning saadud 
elektronogramm võimaldab uurida väiksemaid 
objekte (raku organelle, aatomite paiknemist mater-





jalides jne) kui valgusmikroskoop. Selliste mikros-
koopide lahutusvõime on ligikaudu 0,05 nm. 
Elektronmikroskoopiliste preparaatide valmista-
misel kasutatakse fi ksaatoritena glutaaraldehüüdi 
ja osmiumtetroksiidi. Proovide sisestamiseks kasu-
tatakse erinevaid plastmasse (Epon 812, araldiit, 
LR White) ja „värvimiseks“ (kontrastsuse suuren-
damiseks) erimeetodeid (uranüülatsetaat, pliitsit-
raat jt).
Skaneeriv elektronmikroskoop (SEM) võimaldab 
saada kolmemõõtmelist kujutist objekti pinnalt, 
mis on kaetud üliõhukese elektrit juhtiva kattekihi-
ga (katmiseks kasutatakse tavaliselt kulda või plaa-
tina). Skaneerivate elektronmikroskoopide lahu-
tusvõime on ligikaudu 2,5 nm.
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KORDAMISKÜSIMUSED

Histoloogias enim kasutav fikseeriv aine on:
formaliin
pikriinhape
karmiin
naatriumkloriid

Seadet parafiinblokkidesse sisestatud kudedest 
õhukeste lõikude lõikamiseks nimetatakse:

sklerotoom
hematoom
mikrotoom
desmosoom

Milline alljärgnevatest variantidest 
kirjeldab kõige paremini hematoksüliin-
eosiin värvinguga preparaati?

rakutuumad värvuvad punakalt, tsütoplasma 
ja rakkudevahelised struktuurid erinevates 
sinistes toonides
rakutuumad värvuvad tumesiniselt, 
tsütoplasma ja rakkudevahelised struktuurid 
erinevates punastes toonides
rakutuumad värvuvad tumesiniselt, 
tsütoplasma kollakalt ja rakkudevahelised 
struktuurid erinevates rohekates toonides

Vere äigepreparaadi värvimisel tavaliselt 
kasutatavaks värvinguks on:

resortsiin-fuksiin värving
Pappenheimi värving
Romanovski-Giemsa värving
Geigeri-Mülleri värving

Elastsed kiud värvuvad enamike histoloogias 
kasutatavate värvimismeetodite korral halvasti. 
Milline allnimetatud värvingutest toob elastsed 
kiud kõige paremini esile?

hematoksüliin-eosiin 
hõbetamine
karmiin-pikroindigokarmiin
resortsiin-fuksiin

1.
A.
B.
C.
D.

2.

A.
B.
C.
D.

3.

A.

B.

C.

4.

A.
B.
C.
D.

5.

A.
B.
C.
D.

Histoloogias rakendatavat meetodit, kus 
kasutatakse radioaktiivsete isotoopide 
sisseviimist uuritavasse materjali ja selle 
järgnevat eksponeerimist radioaktiivse kiirguse 
suhtes tundlikule filmile või fotoemulsioonile 
nimetatakse:

 autoradiograafi a
autofaagia
autohistokeemia
autotomograafi a

Histoloogias kasutatav värvimismeetod, mille 
käigus muudetakse nähtavaks antigeenidega 
spetsiifiliselt seostunud antikehad on:

immunograafi a
histomorfomeetria
histograafi a
immunohistokeemia

Nähtava valguse kasutamisel on tavalise 
valgusmikroskoobi lahutusvõime kuni:

2 mm
0,2 μm
20 nm

Milline väide on õige  skaneeriva 
elektronmikroskoopia kohta?

võimaldab uurida preparaatide pinna 
ultrastruktuuri
kolmemõõtmeline pinnakujutis saadakse 
skaneerides objekti teravatipulise mehaanilise 
sondi abil
uuringuteks on vaja katta objektide pinnad 
üliõhukese metallikihiga (nt kuld või plaatina)
uuringuteks on vaja katta objektide pind 
epoksüvaiguga

Millist mikroskoobitüüpi tähistatakse lühendiga 
TEM?

teravikmikroskoop e aatomijõu mikroskoop
transmissioonelektronmikroskoop 
tavalise ehitusega valgusmikroskoop

6.

A.
B.
C.
D.

7.

A.
B.
C.
D.

8.

A.
B.
C.

9.

A.

B.

C.

D.

10.

A.
B.
C.



Rakk, cellula, kytos, on organismi ehituslik ja talitluslik ühik. 

Õpetust rakust nimetatakse tsütoloogiaks. 

Enamik organisme on hulkraksed ja koosnevad paljudest rakkudest, mis erinevad kuju ja 

suuruse poolest. 

Rakk sisaldab tuuma ja tsütoplasmat ning on piiritletud õhukese välismembraaniga, mille 

moodustavad lipiidid ja valgud. 
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ÜLDISELOOMUSTUS

Looma organismi organid ja organsüsteemid koosne-
vad erinevatest kudedest, mis on moodustunud pise-
matest morfofunktsionaalsetest ühikutest –  rakkudest. 
Igal rakutüübil on talle iseloomulik suurus ja kuju, mille 
tagab   raku välismembraan e plasmamembraan, memb-
rana cellularis. 

 Rakkude suurus. Imetajate suurimaks rakuks on 
munarakk, mille läbimõõt varieerub liigiti (kui näiteks 
kassi ja küüliku küpse munaraku läbimõõt on keskmiselt 
suurusjärgus 120 μm (tabel 2.1), siis enamike näriliste 
munarakud on sellest väiksemad, samas koera, veiste, 

lammaste ja hobuste munarakud on sellest suuremad). 
Võrreldes munarakkudega on kõik teised rakud mahult 
väiksemad. Juuresoleval joonisel (jn 2.1) on muna-
rakku kujutava ringi sisse joonistatud erinevaid raku-
tüüpe. Suurajukoores paiknevate hiid-püramiidrakkude 
perikaarüoni diameeter on kuni 100 μm. Pikad käävja 
kujuga silelihasrakud võivad ulatuda 100–150 μm. Tii-
nes emakas võib hüpertrofeerunud silelihasrakkude pik-
kus olla isegi kuni 500 μm, kuid nende läbimõõt on mär-
gatavalt väiksem. Teiselt poolt kõige väiksemate rakkude 
läbimõõt on 4 μm (nt aju sõmerrakud). Enamike rak-

Rakk,
cellula 2
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Tabel 2.1 Histoloogias kasutatavad mõõtühikud: mikromeeter (μm), nanomeeter (nm), ongström (Å)

1 mm = 103 μm = 106 nm = 107 Å

10-3 mm = 1 μm = 103 nm = 104 Å

10-6 mm = 10-3 μm = 1 nm = 10 Å

10-7 mm = 10-4 μm = 10-1 nm = 1 Å

1

4

3

5

2

7

6

8

Joonis 2.1 Erineva kuju ja suurusega 
rakud paigutatuna ringi, mis 
vastab küpse munaraku suurusele. 
Spermatosoid (1), rasvarakk (2), 
 fi broblast (3), erütrotsüüt (4), 
 monotsüüt (5), silelihasrakk (6), 
närvirakk (7), gliiarakk (8).

kude suurus jääb siiski 10 ja 50 μm vahele. Sellise läbi-
mõõduga on enamik epiteeli- ja sidekoerakkudest. Vere 
valgelibled e leukotsüüdid jäävad läbimõõdult 10 μm 
piiresse, olles sellest veidi suuremad või väiksemad sõl-
tuvalt leukotsüütide alatüübist. Rakkude suurus muutub 
elu jooksul, noore looma organismis on rakud suuremad 
kui vanemas organismis.

Rakkude kuju. Loomaorganismidel on kirjeldatud 
üle 200 erineva rakutüübi oma iseloomuliku kujuga, mis 
on tingitud peamiselt rakkude funktsionaalsest spetsia-
liseeritusest. Nii võimaldab närvirakkude haraline kuju 
oma pikkade jätketega kontakteeruda paljude rakkudega 
ja kanda impulsse üle pikkade vahemaade. Teatud juhtu-

del võib närvikiudude pikkus olla üle ühe meetri. Muna-
rakk ja rasvarakud on korrapärase ümmarguse kujuga. 
Lihasrakkude väljavenitatud kuju on kohastunud võima-
likult efektiivseks kokkutõmbumiseks. Imetajate erütro-
tsüütide kaksiknõgus kuju tagab suure gaasivahetuspinna 
ja võimaldab neil kergemini deformeeruda peenikeste 
kapillaaride läbimisel. Epiteelirakud võivad olla lameda, 
kuubilise või prismaatilise kujuga sõltuvalt ülesandest, 
mida nad peavad täitma. Epiteelirakkude apikaalne pind 
võib olla kaetud mikrohattudest moodustunud äärisega, 
mis suurendab epiteeliraku imendumispinda kümneid 
kordi. Need eespool toodud näited kinnitavad selge seose 
olemasolu rakkude kuju ja funktsiooni vahel.
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Joonis 2.2 Plasmamembraan.

RAKU VÄLISMEMBRAAN e 

PLASMAMEMBRAAN

Rakkude piirid määrab neid ümbritsev 6–11 nm pak-
sune välismembraan e plasmamembraan, membrana 
cellularis, mis talitleb selektiivse barjäärina reguleerides 
ainete rakku sisenemist ja rakust väljutamist. Üheks olu-
liseks plasmamembraani funktsiooniks on tagada ioonide 
kontsentratsioonierinevusi raku sise- ja väliskeskkonna 
vahel. Samuti on plasmamembraani oluliseks funkt-
siooniks võimaldada rakul võtta vastu väliskeskkonnast 
tulevaid signaale ja kommunikeeruda teiste rakkudega. 
Selleks sisaldab plasmamembraan retseptoreid  – spet-
siaalseid valke, mis võimaldavad rakul reageerida välis-
keskkonnast tulevatele signaalidele. Ka võimaldab plas-
mamembraan luua rakkude omavahelisi ühendusi e 
rakukontakte. 

Plasmamembraan (jn 2.2) koosneb erinevatest lipii-
didest, valkudest ja süsivesikutest ning ta on ebasüm-
meetrilise ehitusega, kuna sise- ja väliskiht on erineva 
molekulaarse koostisega. Kuigi  rakumembraani sise- ja 
väliskiht on erineva molekulaarse koostisega, on põhiline 
struktuuriühik sama – fosfolipiidne kaksikkiht. Põhilis-
teks lipiidideks ongi plasmamembraanis fosfolipiidid, 
mis kaksikkihti moodustudes paigutuvad nii, et lipii-
dide hüdrofi ilsed osad paigutuvad väljapoole, samas aga 
hüdrofoobsed osad asetsevad vastastikku. Kõik looma-
raku plasmamembraanid sisaldavad ka kolesterooli, mis 
paikneb lipiidide kaksikkihi hüdrofoobses osas. Valgud 
on sukeldatud lipiidsesse kaksikkihti kas osaliselt (sise- 
või välispinnal paiknevad perifeersed valgud) või läbi-
vad plasmamembraani (transmembraansed valgud, mille 

polüpeptiidahelad võivad mõnedel juhtudel membraani 
läbida korduvalt). Süsivesikud esinevad oligosahhariid-
jääkidena valkudes (glükoproteiinid) või lipiidides (glü-
kolipiidid) ja asetsevad reeglina plasmamembraani välis-
pinnal. Plasmamembraani valgud täidavad väga paljusid 
olulisi funktsioone nagu seostumine raku tsütoskeleti 
fi lamentidega või ekstratsellulaarmaatriksiga (nt adhe-
sioonimolekulid), ainete rakku ja rakust välja transport 
(nt ioonpumba valgud, kanalivalgud jt) ja talitlemine 
retseptoritena rakkudevahelises signaliseerimises.

Glükolipiidide ja glükoproteiinide plasmamembraa-
nil väljaulatuvad oligosahhariidide ahelad moodustavad 
õrna raku väliskatte, mida nimetatakse glükokaalüksiks. 
Glükokaalüks, mille paksus varieerub erinevatel raku-
tüüpidel, sisaldab ka raku poolt sekreteeritud glükopro-
teiide, mis on adsorbeerunud raku pinnale. Samas võivad 
adsorbeeruda ka valgud ekstratsellulaarsest maatriksist. 
Glükokaalüksi demonstreerimiseks kasutatakse histoloo-
gias lektiine – taimedest eraldatud valke, mis on võimeli-
sed seostuma spetsiifi liste süsivesikute rühmadega.

Plasmamembraan on transmissioonelektronmikros-
koobis nähtav kolmekihilise struktuurina – kaks tume-
dat välimist kihti ja nende vahel üks keskne hele kiht. 
Selline elektronmikroskoobis nähtav membraanikujutis 
on tingitud fi kseerimiseks kasutatavast osmiumtetrok-
siidist. Nimelt seostub osmium fosfolipiidide polaarsete 
hüdrofi ilsete peadega, tekitades elektronmikroskoobis 
membraanides nähtavad välimised ja sisemised tume-
dad kihid, lamina densa interna et lamina densa externa, 
osmiumivabaks jäävad aga fosfolipiidide hüdrofoobsed 
osad, mis on näha ühe keskse heleda vöödina, lamina 
intermedia lucida.

Tsütoplasma

Oligosahhariidjäägid
Fosfolipiidide 
hüdrofi ilsed pead

Perifeerne valk

Fosfolipiidide molekulKolesterool

Glükoproteiin
Transmembraansed 

valgud

Glükolipiid

Transmembraanne valk

Fosfolipiidide hüdrofoobsed sabad

Fosfolipiidide 
kaksikkiht
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Joonis 2.3 Tiheliidus (a). Kuivõrd tiheliidused paiknevad naaberrakkude külgpindade kõige apikaalsemas osas, siis nad takistavad apikaalsete 

membraanivalkude migreerumist raku lateraalsele pinnale (b).

Apikaalsed 
membraanivalgud Tiheliidus

Ained 
väljaspool 

rakku ei saa 
difundeeruda 

rakkude vahele

Apikaalsed mem-
braanivalgud ei 
saa migreeruda 
raku lateraalsele 

pinnale

Ainete aktiivne transportimine

Ained transportimiseks

Raku lateraalpinna
(mitteapikaalsed)

membraanivalgud

RAKUKONTAKTID,
JUNCTIONES INTERCELLULARES

Ühesuguse funktsiooniga rakud moodustavad organis-
mis koed, kuid selleks on vajalik, et rakud oleksid oma-
vahel ühenduses ja selliseid ühendusi pakuvad erinevad 
 rakukontaktid. Naaberrakud võivad olla omavahel ühen-
duses lihtsa rakkudevahelise ühenduse, junctio intercellu-
laris simplex, kaudu. Selline ühendus on võimalik tänu 
glükokaalüksis sisalduvatele glükoproteiinidele, mis tun-
nevad ära ühte tüüpi rakud ja mille tulemusena toimub 
naaberrakkude kokkukleepumine. 

Keerukamad e spetsiaalsed rakukontaktid, junctiones 
intercellularis specialis, jaotatakse kolmeks grupiks:

tiheliidused,
ankurliidused,
aukliidused.

TIHELIIDUS e SULGVÖÖTMEKE, 
ZONULA OCCLUDENS

 Tiheliiduse põhifunktsioon on liita kõrvutiolevaid epi-
teelirakke omavahel võimalikult tihedalt ja muuta rakku-
devaheline ruum läbimatuks ka väikestele molekulidele. 
Seetõttu tiheliidused, mis kulgevad vööndina (jn 2.3) 
naaberrakkude külgpindade vahel, võimaldavad epitee-

1.
2.
3.

lil talitleda barjäärina. Kuivõrd tiheliidused paiknevad 
naaberrakkude külgpindade kõige apikaalsemas osas, siis 
takistavad nad apikaalsete membraanivalkude migreeru-
mist raku lateraalsele pinnale (jn 2.3b). Vaatamata sel-
lele, et tiheliidustes naaberrakkude plasmamembraanid 
omavahel vööndina liituvad, ei suuda antud liidus vastu 
panna suurematele mehaanilistele pingetele. 

Tiheliiduste keeruline molekulaarne struktuur koos-
neb mitmetest transmembraansetest valkudest (okludiin, 
klaudiin jt), mille ekstratsellulaarne osa suleb tõmbluku-
laadselt rakkudevahelise ruumi (jn 2.3b). Transmemb-
raansete valkude tsütoplasmaosa seostub mitmete spet-
siaalsete valkude kaudu (ZO-1, ZO-2 ja ZO-3) raku 
tsütoskeletti moodustuvate aktiini fi lamentidega.

(a)

(b)
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Joonis 2.4 Ankurliidus. Ekstratsellulaarne seostusvalk või ioon (A), 

transmembraansed seostusvalgud (B).

Joonis 2.5 Kinnitusvöötmeke.

ANKURLIIDUSED

 Ankurliiduste (jn 2.4) põhifunktsiooniks on naaberrak-
kude omavaheline tugev seostamine. 

Selliseid liiduseid esineb eeskätt kohtades, kus rakku-
deühendused peavad taluma tugevaid mehaanilisi pingeid 
(mitmekihilised lameepiteelid, südamelihaskiud jt). Ankur-
liidused jagatakse kaheks alatüübiks sõltuvalt sellest, milli-
sed raku tsütoskeleti komponendid on liidusesse haaratud: 

1) aktiinifi lamentide osalusega liidused,
2) intermediaarsete fi lamentide osalusega liidused.

Aktiinifi lamentide osalusega liidused

 Kinnitusvöötmeke, zonula adhaerens, (jn 2.5) seostab 
rakke tugevalt omavahel tänu kontakteeruvate rakkude 
külgpindasid ühendavale kinnitusvööndile. Selle vööndi 
moodustumises osaleb transmembraanne raku adhe-
sioonimolekul E-kadheriin, mille rakusisene osa seostub 
mitmete valkude kaudu (kateniin, vinkuliin ja alfa-akti-
niin) aktiini fi lamentidega. E-kadheriini ekstratsellulaar-
sed osad on omavahel seostunud Ca2+ ioonide või täien-
davate seostusvalkude abil. Elektronmikroskoopilistes 
uuringutes nähtub, et kinnitusvöötmes rakumembraa-
nide vahele jääb 15–20 nm laiune madala elektrontihe-
dusega ala (E- kadheriini ekstratsellulaarsed osad ja Ca2+ 
ioonid ei ole elektronmikroskoobis oluliselt nähtavad).

Kinnitusvöötmekesi leidub arvukalt epiteelirakkude 
vahel, kuid analoogseid liiduseid esineb ka südamelihas-
rakkude vahelistes kontaktalades (jn 2.6). Kuigi seostus-
diskides esinevad adherensliidused on sarnase moleku-
laarse ehitusega, siis erinevalt epiteelirakkude vahel ole-
vatest kinnitusvöönditest on südamelihasrakkude vahe-
listes liidustes kontaktalad piiratud ulatusega, mistõttu 
moodustuvad kinnitustahvlikesed, fasciae adherentes.

Intermediaarsete fi lamentide osalusega liidused

 Desmosoom, desmosoma, e kinnitustähn, on olulisimaks 
rakke omavahel ankurdavaks liiduseks, mis tagab eriti 
tugeva rakkudevahelise seostumise. Desmosoomid esine-
vad rakkude külgpindade vahel piiratud ulatusega üma-
rate tähnidena (jn 2.7), kuhu kinnituvad raku tsütoske-
leti intermediaarsed fi lamendid. Täpsemalt kinnituvad 
intermediaarsed fi lamendid tsütoplasmas olevatesse eri-
listesse elektrontihedatesse kettakujulistesse peamiselt 
desmoplakiini ja plakoglobiini sisaldavatesse kilbikes-
tesse. Viimastesse omakorda kinnituvad transmemb-
raansed kadheriinide perekonda kuuluvad valgud des-
mogleiin ja desmokolliin, mille ekstratsellulaarsed osad 
põimuvad läbi naaberraku identsete valkudega. Elekt-
ronmikroskoopilistes uuringutes ilmneb, et desmosoo-
mis jääb naaberrakkude vahele kuni 30 nm laiune ala, 
mida läbib elektrontihe intermediaarne joon (vastab des-
mogleiini ja desmokolliini ekstratsellulaarsele osale).

Joonis 2.6 Südamelihaskoe seostusdisk (nool), TEM, x7000.

Rakumembraan

Tsütoskeleti 
fi lament

Rakusisene
seostusvalk

Rakkudevaheline ruum

Tsütosool

A

B
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Joonis 2.7 Desmosoom.

Joonis 2.9 Hemidesmosoom.

Tonofi lamendid

Plaat

Basaalmembraan

Sidekude

Desmosoomid esinevad eeskätt epiteelirakkude vahel 
ja eriti arvukalt on neid mitmekihilistes lameepiteeli-
des. Samuti leidub desmosoome südamelihaskiududes, 
kus nad vaheketastes koos kinnitustahvlikestega tagavad 
lihasrakkude tugeva omavahelise seostumise. 

Rakuliiduste kompleksid

Kontakteeruvate epiteelirakkude külgpindade vahel võib 
sageli näha järjestikku asetsevaid erinevat tüüpi  rakulii-
duseid. Sellised rakuliiduste kompleksid (jn 2.8) on eriti 
olulised ühekihilistele kuup- ja prismaatilistele epiteeli-
dele, mis moodustavad füsioloogilisi barjääre. Rakulii-
duste kompleksid paiknevad kontakteeruvate rakkude 
kõige valendikupoolsemas osas. Kompleksides omakorda 
järjestikku paiknevate rakuliiduste osas on tiheliidus, 
zonula occludens, kõige lähemal valendikule — tihelii-
dus sulgeb rakkudevahelise ruumi võimalikult valendiku 
lähedalt. Tiheliidusele järgneb ankurliidus, zonula adhe-
rens et macula adherens, mis tagab kompleksile mehaani-
lise vastupidavuse (jn 2.4).

Rakkude ja ekstratsellulaarse maatriksi 
vahelised ankurliidused

Lisaks rakkude omavahelistele liidustele on rakkudel ka 
spetsiaalseid ankurliiduseid ekstratsellulaarse maatrik-
siga. Rakkude ja ekstratsellulaarse maatriksi fokaalsetes 
liidustes osalevad raku tsütoskeleti aktiinifi lamendid, mis 
mitmete seostusvalkude abil kinnituvad transmembraan-
seteks valkudeks olevatele integriinidele. Viimased oma-
korda seostuvad ekstratsellulaarse maatriksi valkudega 
(eeskätt fi bronektiiniga). Fokaalsed liidused võimalda-
vad dünaamilist rakkude ja ekstratsellulaarse maatriksi 
seostumist, mis on eriti oluline näiteks haava paranemi-
sel esineva epiteelirakkude migreerumise korral. 

Teiseks rakkude ja ekstratsellulaarse maatriksi ankur-
liiduse tüübiks on  hemidesmosoom, hemidesmosoma, 
kus raku tsütoskeleti intermediaarsed fi lamendid kinni-
tuvad basaalmembraani (jn 2.9). Hemidesmosoomid esi-
nevad epiteelides, kus on vaja tugevat seostumist epiteeli 
all asetsevale sidekoele. Eeskätt esinevad hemidesmosoo-
mid mitmekihiliste lameepiteelide basaalkihis tagamaks 
basaalrakkude tugevat kinnitumist basaalmembraanile 
(vt basaalmembraan). Hemidesmosoomid meenutavad 
ehituselt desmosoomi, täpsemalt on liidusesse haara-
tud pool desmosoomist (kr hemi pool, poolik). Basaal-
membraaniga kontakteeruvate rakkude basaalses osas on 
näha poolt desmosoomist – elektrontihedasse liitusmis-
kilbikesse kinnituvad intermediaarsed fi lamendid. Kin-
nitumine basaalmembraani toimub hemidesmosoomides 
integriidide hulka kuuluvate transmembraansete valkude 
abil. Integriinid seostuvad omakorda basaalmembraani 
laminiinidega (peamiselt laminiin 51) ja kollageen IV-ga. 
1 Uue nomenklatuuri järgi laminiin 332.

Joonis 2.8 Rakuliiduste kompleks.

Zonula
occludens

Zonula
adherens

Macula
adherens
(desmosoom)

Harjasääris

Basaalmembraan

Mikrohatud

Tuum

Raku-
membraan
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Basaalmembraan, membrana basalis

Epiteelirakkude kokkupuutumisel sidekudedega eraldab 
epiteelirakkude basaalseid pindasid sidekudedest  basaal-
membraan. Basaalmembraan ei paikne mitte ainult kat-
teepiteelide ja sidekoe vahel, vaid ümbritseb nii näärme-
epiteelirakkudest moodustunud näärmete sekretoorseid 
lõpposasid kui ka veresoonte endoteelirakke (jn 2.10). 
Basaalmembraan koosneb basaal- ja retikulaarkihist. 
Elektronmikroskoopiliselt eristatakse basaalkihis tradit-
siooniliselt kahte alakihti: vahetult plasmamembraani 
alla jäävat elektronhõredat alakihti, lamina lucida, ja 
järgnevat elektrontihedat 20–100 nm paksust alakihti, 
lamina densa. Üksikutel juhtudel, kus epiteelid arengu-
liselt liituvad omavahel ilma nende vahele jääva sidekoe-
lise vaheosata, on basaalkiht tavapärasest paksem, nt glo-
merulaarne basaalmembraan neerukehakestes (jn 2.11) 
ja sel juhul jäävad lamina densa mõlemale küljele elekt-
ronhõredad kihid, lamina rara interna et externa. 

 Basaalkiht koosneb ligikaudu 50 erinevast valgust, 
mis kuuluvad kollageenide, laminiinide, glükoproteii-
nide ja proteoglükaanide hulka. Kollageenidest olulise-
maks on kollageen IV (50% basaalkihi valkudest), mis 
moodustab viltja tugimaatriksi, kuhu seostuvad glüko-
proteiinide hulka kuuluvate entaktiinide abil laminiinid. 
Laminiinid on suured glükoproteiini molekulid, mis 
vahetult rakkude basaalse osa all kujundavad võrkja struk-
tuuri olles seostuskohaks transmembraansetele integrii-
nidele. Basaalmembraani basaalkihile järgnev retikulaar-
kiht koosneb kollageen III kiududest (retikulaarkiud) ja 
just see kiht võib mõnedel juhtudel olla suhteliselt ula-
tuslikum ning kogu epiteelialune basaalmembraan muu-
tub valgusmikroskoobis kergemini nähtavaks (nt trah-
hea mitmerealise ripsepiteeli all olev basaalmembraan). 
Tavaliselt on histoloogilistes H&E preparaatides basaal-
membraan raskesti jälgitav, kuid kasutades teatud spetsii-
fi lisi värvinguid, näiteks PAS-reaktsioon (perioodhappe 
Schiffi   värving, jn 2.10b), on võimalik basaalmembraani 
edukalt demonstreerida. Basaalmembraani retikulaar-
kihti seostab basaalkihiga kollageen VII moodustunud 
ankurdavate fi brillide lingud. 

AUK- e MULKLIIDUS

 Aukliidused (lihasrakkudes kasutatakse ka terminit nek-
sus) (jn 2.12) kuuluvad kommunikatiivsete rakukontak-
tide hulka, mis võimaldavad signaalmolekulide mõlema-
suunalist liikumist kahe naaberraku vahel. Aukliidused 
on eriti olulised selliste rakkude vahel, kus naaberrak-
kude tegevus peab olema täpselt koordineeritud (nt epi-
teelirakkude vahel tagamaks elektrolüütide transporti, 
südamelihasrakkude vahel kindlustamaks impulsi kiiret 
levikut jne). Aukliidused koosnevad  transmembraanse-
test kanalitest e pooridest, kusjuures ühest rakust teise 
ulatuv kompleks jaguneb kaheks alaosaks e  konnek-

Joonis 2.10 Basaalmembraan (nool) (a); neerutuubulid, PAS (b).

Joonis 2.11 Glomerulaarne basaalmembraan (nool), 

neerukehake, TEM, x24000.

(a)

(b)
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Joonis 2.12 Aukliidus.

sooniks. Üks konneksoon „läbindab” rakumembraani 
ja seostub täpselt naaberrakust lähtuva konneksooniga, 
mille tulemusena moodustub rakkudevaheline umbes 
10 nm pikkune ja mõne nanomeetrise läbimõõduga 
kanal. Iga konneksoon koosneb kuuest sümmeetrilisest 
integraalsete valkude alaühikust, mida nimetatakse kon-
neksiinideks. Konformatsioonilised muutused konnek-
siinides viivad kas kanalite avamisele või sulgumisele. 

 RAKU VABA PINNA MOODUSTISED

Paljudel rakkudel, eriti epiteelkoes, esinevad rakkude 
apikaalsetel pindadel spetsiaalsed struktuurid, mis on 
vajalikud rakkude spetsiifi liste funktsioonide täitmiseks. 
Sellisteks pinnamodifi katsioonideks on mikrohatud, ste-
reotsiiliad, ripsmed ja krusta. 

Mikrohatud, microvilli

 Mikrohatud on rakkude apikaalselt pinnalt väljaulatuvad 
1–3 μm pikkused tsütoplasma jätked, millele annavad 
toese aktiinifi lamendid (jn 2.13a). Mikrohatud suuren-
davad oluliselt rakkude vaba pinda ja reeglina korrelee-
rub mikrohattude tihedus rakkude absorptsioonivõimega  
– suure imendumisvõimega rakkudel on palju tihedalt 
paiknevaid kõrgeid mikrohatte ja rakkudel, kus imendu-
misfunktsioon ei ole nii oluline, on ka mikrohatud lühe-
mad ja nad paiknevad hõredamalt. Tihedalt paiknevad 
arvukad mikrohatud rakkude apikaalsel pinnal võivad 
muutuda nähtavaks valgusmikroskoobis erilise epiteeli-
pinda katva äärisena. Sellised äärised on hästi nähtavad 
suure imendumispinnaga rakkudel, nt harjasäärised, lim-
bus penicillatus, neerude vääntuubulite epiteelirakkudel 
või vöötäärised, limbus striatus, peensoole enterotsüütidel 
(jn 2.13b). Mikrohatud koosnevad paarikümnest aktii-
nifi lamendist, mis ankurduvad hatutipul olevasse valku 
villiini. Aktiinifi lamentide kimbud ulatuvad raku api-
kaalsesse tsütoplasmasse, kus nad seostuvad horisontaalse 
(raku välispinnaga paralleelse) aktiinifi lamentide võrgus-

(a)

Joonis 2.13 Mikrohatud (a); mikrohatud peensoole hatu 

apikaalsel pinnal (nool), PAS + Van Gieson (b); skeem (c). (Mescher A., 

Junqueira L. C. järgi, muudetult)

(b)

(c)

Intermediaarsed fi lamendid

Formiin jt valgud

Fimbriin

Müosiin I

Aktiini fi lamendid

Terminaal-
võrgustik

Müosiin II
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Joonis 2.14 Stereotsiiliad (a). Stereotsiiliad munandimanuses (b). 

Skeem (c), (Ross M. H., Pawlina W. järgi, muudetult)

tikuga. Mikrohatus olevad aktiinifi lamendid on seotud 
ristisuunaliselt omavahel ja rakumembraaniga mitmete 
sidusvalkude abil (fi mbriin, espiin jt) (jn 2.13c).

Stereotsiiliad, stereocilia

 Stereotsiiliad on ebaharilikult pikad (kuni 120 μm) lii-
kumatud mikrohatud (jn 2.14a). Neid esineb ainult 
munandimanuse- ja seemnejuha proksimaalse osa epitee-
lirakkudel ning sisekõrva sensoorsetel rakkudel (karva-
rakud). Munandimanuse- (jn 2.14b) ja seemnejuha epi-
teelirakkudel esinevad stereotsiiliad tagavad väga suure 
imendumispinna ja nende ultrastruktuurne ehitus omab 
sarnaseid jooni mikrohattudega. Analoogselt mikrohat-
tudele on ka stereotsiiliates toestav süsteem moodustu-
nud aktiinifi lamentidest. Erinevalt mikrohattudest on 
pikkade stereotsiiliate vahel ristisuunalisi toestavaid tsü-
toplasmaatilisi sillakesi, iseloomulikult puudub tipuosas 
valk villiin ja on mõningaid erinevusi aktiinifi lamente 
ristisuunaliselt rakumembraaniga seostavate valkude osas 
(jn 2.14c).

Eristamaks stereotsiiliaid selgelt liikuvatest ja liiku-
matutest ripsmetest on soovitatud kasutada terminit ste-
reohatud, stereovilli.

Ripsmed, cilia

 Ripsmed jaotatakse aktiivselt liikuvateks, kinocilia, ja lii-
kumatuteks, statocilia.

 Aktiivselt liikuvad ripsmed, kinocilia, on rakupinna 
moodustised (jn 2.15, 2.16), kus rakumembraani väljaso-
pistus sisaldab mikrotuubulitest koosnevat aksoneemi. 
Aksoneem ulatub välja basaalkehakesest, corpusculum 
basale, mis on tsentrioolist kujunenud struktuur rips-
rakkude apikaalses osas. Aktiivselt liikuvates ripsmetes 
koosneb aksoneem üheksast perifeersest mikrotuubu-
lite paarist ja ühest tsentraalsest mikrotuubulite paarist 
(9 + 2 mikrotuubulipaaride valem), kus mikrotuubuli-
tega seotud motoorvalk düneiin tagab ripsmete liikuvuse. 
Basaalkehakesed ja nendega seotud struktuurid ankur-
davad ripsmed kindlalt rakkude apikaalsesse tsütoplas-
masse. Basaalkehakesed on modifi tseerunud tsentrioo-
lid, mis on ehitunud üheksast mikrotuubulite tripletist. 
Ripsmed on võimelised liigutama epiteeli pinnal olevat 
vedelikukihti koos sinna kleepunud osakestega. Nii näi-
teks suunatakse hingamisteedes valendikku vooderdava 
mitmerealise ripsepiteeli (jn 2.17) ripsrakkude arvu-
kate ripsmete koordineeritud löökide tulemusel epiteeli 
kattev limakiht koos sinna sulundunud võõrosakestega 
neelupiirkonda. Munajuhas, kus valendikku vooderdav 
epiteel sisaldab ka ripsrakke, aitavad nende rakkude rips-
mete löögid suunata vedelikku ja munarakke emaka suu-
nas. Analoogne ripsrakke sisaldav epiteel katab ka emaka 
endomeetriumit (jn 2.16). Vt ka allpool ripsmed kui 
tsentrioolide derivaadid.

(a)

(b)

(c)

Tsütoplasmaatiline sild

Ezriin
Fimbriin

Aktiini fi lament

Espiin
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 Liikumatutel e primaarsetel ripsmetel, statocilia, 
puudub iseloomulik tsentraalne mikrotuubulite paar 
(9 + 0 mikrotuubulipaaride valem) ja samuti puuduvad 
mikrotuubulitega seotud mootorvalgud. Kui aktiivselt 
liikuvaid ripsmeid on rakkude apikaalsel pinnal hulgali-
selt, siis mitteliikuvaid ripsmeid on tavaliselt raku kohta 
üks, mistõttu neid moodustisi nimetatakse ka  mono-
tsiiliateks. Liikumatuid ripsmeid esineb väga paljudel 
rakkudel, kus nad talitlevad sensoorsete struktuuridena 
(eeskätt kemo- ja mehhanosensoritena). Näiteks neeru-
tuubulite epiteelirakkudel olevad primaarsed ripsmed 
talitlevad retseptoritena, mis tunnetavad vedeliku liiku-
mist tuubulites.

Joonis 2.17 Mitmerealine ripsepiteel. Äärisrakkude apikaalne 

pind on kaetud ripsmetega, Heidenhaini raudhematoksüliin. 

Joonis 2.18 Krusta (nool), karmiin-pikroindigokarmiin.
Joonis 2.16 Ripsrakud, emaka endomeetium, SEM, x405.

Joonis 2.15 Kinotsiilia.

Krusta, crusta

 Krusta (jn 2.18) on kuseteede katteepiteeli – transitoorse 
epiteeli – pindmiste rakkude apikaalse tsütoplasma tihe-
nenud ala. Selle õhukese piirkonna moodustavad raku-
membraaniga seotud vesiikulid, mis võimaldavad epitee-
lil laieneda organi seina maksimaalsel väljavenitusel.
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RAKU ORGANELLID

Looma organismi organid ja organsüsteemid koosne-
vad erinevatest kudedest, mis on moodustunud pisima-
test morfofunktsionaalsetest ühikutest – rakkudest (jn 
2.20–2.25). Rakud on plasmamembraaniga ümbritsetud 
struktuurid ja neis eristatakse kahte põhikomponenti: 
tuuma ja  tsütoplasmat.

TUUM, NUCLEUS

 Tuum on rakus selgelt esiletulev ja tsütoplasmast memb-
raaniga eraldatud struktuurne komponent (jn. 2.24, 
2.26, 2.27, 2.28), mis hõlmab raku mahust umbkaudu 
10%. Lisaks geneetilise informatsiooni säilitamisele toi-
mub tuumas DNA replikatsioon ja RNA transkriptsioon 
ning protsessing, mistõttu on tuum raku valgusünteesi-
protsesside reguleerijaks.

Mittejaguneva (interfaasi) tuumas eristatakse järgmisi 
komponente:  kromatiin, tuumake,  tuumaümbris ja  tuu-
maplasma.

Kromatiin koosneb DNA-st seostatuna spetsiaal-
sete DNA funktsioneerimiseks vajalike tuumavalkudega 
(histoonid jt) ja annab valgusmikroskoobis rakutuumale 
iseloomuliku basofi ilsuse. Seejuures ei paikne kroma-
tiin rakutuumas ühtlaselt homogeenselt, vaid ta jaguneb 

Rakk

Tuum Tsütoplasma

Organellid

Põhitsütoplasma

Sisaldised

Välismembraan

tugevamalt värvuvateks känkudeks ja heledamateks ala-
deks. Tugevalt värvuvaid kondenseerunud kromatiinist 
känkusid nimetatakse  heterokromatiiniks. Heledaid ala-
sid, kus paikneb suurem osa transkriptsiooniliselt aktiiv-
seid geene, nimetatakse  eukromatiiniks. Heterokroma-
tiin paigutub rakutuumas kas perifeerselt tuumaümbrise 
sisepinnal, ebaregulaarsete kehakestena hajusalt tuuma-
plasmas või seostatuna tuumakesega (jn 2.24, 2.28). 
Heterokromatiin värvub valgusmikroskoopilistes prepa-
raatides hematoksüliini ja teiste aluseliste värvainetega 
ning seetõttu tingib just heterokromatiini värvumine 
hematoksüliin-eosiin (H&E) värvingutes tuuma iseloo-
mulikult intensiivse värvumuse.

Jagunevates rakkudes on kromatiin kondenseerunud 
kromosoomideks.

 Tuumake on rakutuumas membraaniga piiritlemata, 
kuid tavaliselt selgelt eristuv piirkond. Tuumakeses toi-
mub ribosomaalsest RNA-st (rRNA-st) ja valkudest ribo-
soomi subühikute formeerumine. Tuumakese suurus 
varieerub rakuti, kuid on iseloomulikult hästi arenenud 
aktiivselt valke sünteesivates rakkudes. Mõned rakud või-
vad sisaldada ka rohkem kui ühte tuumakest. Valgusmik-
roskoopilistes preparaatides värvub tuumake intensiivselt 
hematoksüliiniga ja teiste aluseliste värvainetega.

Joonis 2.19 Raku struktuursed komponendid.
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Joonis 2.21 Munarakud, ovaarium, kass, H&E. 

Joonis 2.20 Ümara või ovaalse kujuga närviraku perikaarüon (1), spinaalganglion, kass, H&E. Hele rakutuum (nool) sisaldab intensiiv-

selt värvunud tuumakest.

11
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Joonis 2.22 Ühekihiline prismaatiline epiteel, peensool, kass, PAS + Van Gieson. Epiteelis eristatakse sihvakaid prismaatilise kujuga 

äärisrakke (1), nende apikaalsel pinnal paikneb harjasääris (nool); karikrakkude apikaalses osas paikneb limatilk (2).

Joonis 2.23 Silelihasrakud, peensool, kassipoeg, PAS + Van Gieson.

11

22
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Joonis 2.24 Rakk, TEM, x3700. Tuum (1), mitokondrid (2), Golgi kompleks (3).

Joonis 2.25 Multipolaarne neuron, koekultuur, karmiin. Tuum paikneb rakus tsentraalselt (1), rakul on jätked (nooled).

11

33

22 22

11
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Joonis 2.27 Rakutuum (1). Neuroni perikaarüon, karmiin (a). Neeru 

proksimaalse tuubuli epiteelirakk (2), rott, SEM, x4700 (b). 

Joonis 2.26 Maksarakud e hepatotsüüdid, ühes rakus võib olla 

kaks tuuma (nool), H&E.

Tuumakeses eristatakse elektronmikroskoopiliselt 
kolme eri piirkonda: 

fi brillaarne tsenter, mis sisaldab hetkel mittetrans-
kribeeritavat DNA-d; 
tihe fi brillaarne komponent, sisaldab sünteesitavat 
RNA-d; 
granulaarne komponent, mis sisaldab formeeruvaid 
ribosoomi partikleid. Tuumake moodustub rRNA 
geene sisaldavate kromosoomilõikude ümber. Vas-
tavat kromosoomi osa nimetatakse tuumakese orga-
nisaatori piirkonnaks (NOR, ingl nucleolar organizer 
region) (jn 2.28).

Tuumaümbris. Kahest membraanist moodustunud 
 tuumaümbris eraldab raku tsütoplasmat tuumaplasmast. 
Kahe membraani vahele jääb ruum, mida nimetatakse 
 perinukleaarruumiks. Tuumaümbrise välismembraan 
on otseselt seotud endoplasmaatilise retiikulumiga ja sar-
naselt sellele võivad tuuma välismembraanile kinnituda 
ribosoomid. Tuuma sisemembraani sisepinnal paikne-
vad tuuma lamiinid (jn 2.28), intermediaarsete fi lamen-
tide hulka kuuluvad valgud, mille vahendusel on raku-
tuumas paiknev kromatiinaine seotud tuumamembraani 
sisepinnaga. 

Tuumaümbrises esinevad spetsiaalsed struktuurid — 
tuuma poorikompleksid, mille moodustavad nukleopo-
riinideks nimetatavad valgud. Tuumapoori valgud seo-
vad poori servadel tuuma sise- ja välismembraani kokku, 
kuid sellele vaatamata ei difundeeru sisemembraanis ole-
vad molekulid välismembraani ja vastupidi. Tuuma ja 

1.

2.

3.(a)

(b)

Joonis 2.28 Tuumakese organisaatori piirkond.

Tuumapoor

Tuumaümbris

Tuumake

Fibrillaarne
osa

Granulaarne
osa

Tuumakesega seotud 
kromatiin
(tuumakese organi-
saatori piirkond)

Heterokromatiin

Tuuma 
lamiinid

Eukromatiin

11

22
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tsütoplasma vaheline ainete transport käib tuumapoo-
ride kaudu.

Tuumaplasma all mõeldakse valdavalt amorfset tuu-
maümbrise poolt piiratud materjali, millesse on sulun-
dunud kromatiinaine ja tuumake. 

Tuuma suurus ja kuju sõltuvad oluliselt raku suuru-
sest ja kujust, kuid keskmiselt on imetajate rakutuuma 
diameeter umbes 6 mikromeetrit. Enamasti on rakutuum 
ümara (nt kuubilistes epiteelirakkudes) või ovaalse kujuga 
(nt prismaatilistes epiteelirakkudes). Ovaalse tuumakuju 
korral on tüüpiliselt rakutuum väljavenitatud paralleelselt 
raku pikiteljega. Mõnedel rakkudel on väga iseloomulik 
tuumakuju (nt segmenteerunud või neerukujuline tuum 
teatud tüüpi leukotsüütidel). 

Erandlikult võib kõrgelt spetsialiseerunud rakkudes 
tuum küpsetes rakuvormides sootuks puududa, nt ime-
tajate erütrotsüüdid kaotavad arengu käigus tuuma ja 
nende tsütoplasma on täidetud peaaegu täielikult hemo-
globiini poolt (jn 2.29).

TSÜTOPLASMA, CYTOPLASMA

Rakumembraanist sissepoole jääb vedel või geeljas subs-
tants e tsütoplasma, milles paiknevad raku organellid ja 
inklusioonid e sisaldised. 

 Tsütoplasmaatiline maatriks e tsütosool moodustab 
raku sisekeskkonna, sisaldades globulaarseid valke, süsivesi-
kuid, aminohappeid, lipiide, erinevaid ensüüme ja RNA-d. 

Uuringutega on kindlaks tehtud, et tsütoplasma vis-
koossus võib olenevalt mikrofi lamentide hulgast selles 
muutuda – geeljas substants võib muutuda vedelamaks 
ja vastupidi. Tsütoplasmas toimub ribosoomide ja polü-
ribosoomide tegevuse tagajärjel valkude süntees, mis on 
vajalik rakkude elutegevuseks. 

Tsütoplasmas eristatakse tsütoplasmaatilist maatrik-
sit e tsütosooli ja selles paiknevaid organelle.

Organellid

 Organellid on iseloomuliku ehituse ja kindla funktsioo-
niga raku tsütoplasma komponendid.

 Membraansed organellid (membraaniga piiratud orga-
nellid): lamellooskompleks e Golgi kompleks,   sileda- 
ja karedapinnaline endoplasmaatiline retiikulum 
(tsütoplasmavõrgustik), lüsosoomid, peroksüsoo-
mid, endo- ja eksosoomid; mitokondrid.
 Mittemembraansed organellid (membraaniga 
piiramata organellid): fi brillaarsed organellid, 
mikrofi lamendid, intermediaarsed fi lamendid, 
mikrotuubulid ja nende derivaadid; granulaarsed 
organellid, ribosoomid ja proteasoomid.
Samuti võivad tsütoplasmas esineda spetsiifi lised 
struktuurid, mida nimetatakse  sisaldisteks e inklu-
sioonideks. Sisaldised ei ole raku elutegevuseks otse-
selt hädavajalikud ja neid ei esine kõikides rakkudes. 

 Lamellooskompleks e Golgi kompleks, 
complexus Golgiensis

1898. a avastas itaalia teadlane Camillo Golgi osmiu-
miga impregneeritud väikeaju Purkinje rakkude kehas 
niitjad struktuurid ja kasutas nende nimetamiseks ter-
minit apparatus reticularis internus. Hiljem nimetati 
avastatud struktuur tema esmaavastaja nime järgi Golgi 
kompleksiks, complexus Golgiensis. Golgi kompleks on 
valgusmikroskoopia preparaatides nähtav peenikeste või 
ümarate struktuuridena, mis paiknevad hajusalt rakkude 
tsütoplasmas (enamasti paikneb Golgi kompleks rakku-
des tuuma ühe külje lähedal, näiteks närvirakkudes aga 
tihti hajusalt ümber tuuma) (jn 2.32a). Elektronmikros-
koopilised uuringud võimaldasid selgitada organelli ult-
rastruktuuri ja ilmnes, et Golgi kompleksi moodustavad 
lamedate  tsisternide e kotikeste, sacculi, grupid ja nende 
äärealade laienenud lõppstruktuurid –  põiekesed, vesicu-
lae. Igas loomarakus on kokku 20–100 sellist kompleksi 
(jn 2.32b).

Tsisternid sisaldavad ensüüme, mida kasutatakse 
organelli läbivate valkude modifi tseerimiseks. Täpsemalt 
toimub Golgi kompleksis endoplasmaatilises retiikulu-
mis sünteesitud valkude glükosüülimine nende edasiseks 
rakust väljutamiseks sekretsioonil või rakusiseseks sor-
teerimiseks. Golgi kompleksis eristatakse kolme erinevat 
piirkonda: cis-, kesk- ja transosa (jn 2.30). Granulaar-
sest endoplasmaatilisest retiikulumist suunatakse valgud 
Golgi kompleksi võrgustikule kõige lähemal paiknevasse 
piirkonda – cis-osasse (cis-Golgi), kus toimub valkude 
fosforüülimine. Keskosa (mediaal-Golgi) on valkude glü-
kosüülimise koht ja transosa (trans-Golgi) valkude glü-
kosüülimise, sorteerimise ja transportpõiekestesse pakki-
mise koht (jn 2.31).

Eelpooltoodust nähtuvalt täidab Golgi kompleks 
rakus kahte peamist omavahel tihedalt läbipõimuvat 
funktsiooni. Golgi kompleksi üheks funktsiooniks on 

•

•

•Joonis 2.29 Imetajate erütrotsüüdid. Rakkudel puudub tuum, 

SEM, x300. 
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Joonis 2.30 Golgi kompleks. Golgi kompleksil on kolm funktsionaalset osa: tuuma poole suunatud cis-osa, kuhu suubuvad transportpõie-

kesed siledapinnalisest endoplasmaatilisest retiikulumist ja kus toimub teatud valkude fosforüülimine; kesk-osa, kus toimub lipiidide ja val-

kude glükosüülimine; trans-osa, kus leiab aset proteolüüs, toimub glükosüülimine ja valkude ning lipiidide sorteerimine spetsiifi listesse 

põiekestesse, mis punguvad trans-osast ära. Golgi kompleksi põiekesed on kaetud eriliste valkudega, mis suunavad põiekesed õigetesse 

raku osadesse. (Lowe J. S., Anderson P. G. järgi, muudetult)
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Joonis 2.31 Golgi kompleks ja endoplasmaatiline retiikulum. Endoplasmaatilise retiikulumi ja Golgi kompleksi vahekord. Granulaarse 

endoplasmaatilise retiikulumi (gER) valendik on ühenduses nii perinukleaarse ruumiga kui ka siledapinnalise endoplasmaatilise retiikulumi 

(sER) valendikuga. Samas moodustub Golgi kompleks eraldiseisvatest membraansüsteemidest. Kommunikatsioon endoplasmaatilise retii-

kulumi ja Golgi kompleksi vahel toimub väikeste endoplasmaatilisest retiikulumist äranöörduvate põiekeste abil, mis liituvad Golgi kompleksi 

membraanidega. Granulaarsest endoplasmaatilisest retiikulumist pärinevad põiekesed on kaetud erilise valguga, COPII, mis suunab põiekesi 

seostuma Golgi kompleksiga. (Lowe J. S., Anderson P. G. järgi, muudetult)

e
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Joonis 2.32 Golgi kompleks kassi spinaalganglioni neuronis 

(nool), osmeeritud preparaat (a); skeem (b).

Põiekesed

Transportvakuoolid

Golgi 
kompleksi 
tsisternid

(b)

(a)

valkude ja lipiidide modifi tseerimine. Golgi kompleksi 
teiseks oluliseks funktsiooniks on toimida raku sortee-
rimiskeskusena, kust valgud ja lipiidid saadetakse rakus 
nende lõplikesse sihtkohtadesse. Need kaks põhifunkt-
siooni on omavahel tihedalt seotud, sest just valgu modi-
fi tseerimine on tihti vajalik selleks, et antud valk leiaks 
õige rakusisese asukoha. 

Mitokondrid, mitochondrion

 Mitokondrid on ümbritsetud kahe membraani poolt. 
Organellis eristatakse umbes 7 nm paksuseid sise- ja 
välismembraane, kusjuures sisemembraan on tänu har-
jade e kristade, cristae mitochondriales, sissesopistustele 
maatriksisse oluliselt ulatuslikum kui välismembraan (jn 
2.33). Mitokondrite harjad on kahte tüüpi: enamlevinud 

Joonis 2.33 Mitokonder.

Kristad

Sisemembraan

Välismembraan

Joonis 2.34 Basaalne jutilisus proksimaalsetes tuubulites, 

neerud, rott, Heidenhaini raudhematoksüliin.

on lamellaarse ehitusega harjad, kuid iseloomulikult on 
steroidhormoone tootvate rakkude harjad tubulaarsed. 
Mitokondrite välismembraanist moodustavad lipiidid ja 
valgud kumbki võrdselt 50%. Samas on transportvalku 
poriini sisaldav välimine membraan hea läbilaskvusega 
vastupidiselt sisemembraanile ja temast pääsevad läbi 
kuni 10 kD molekulaarmassiga ained. Mitokondrite 
sisemembraan sisaldab 20% lipiide ja 80% valke ning 
tema läbilaskvus on väiksem. Välis- ja sisemembraani 
vahele jääb intermembraanne ruum ja sisemembraanist 
sissepoole mitokondri siseosa e maatriks, matrix mito-
chondrialis. Mitokondrites toimub energia talletamine 
viisil, et rakul on võimalik kasutada seda oma elutege-
vuses. Energiaallikateks on suhkrud ja rasvhapped ning 
nende oksüdatsioonil vabanev energia muudetakse ade-
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Joonis 2.35 Granulaarne endoplasmaatiline retiikulum, TEM, x3700.

nosiintrifosfaadiks e ATP-ks. Mitokondrite kuju võib 
olla erinev, piklik-ovaalsest ümarani ja nende kuju võib 
kiiresti muutuda. Mitokondrid on võimelised liikuma 
rakkudes piki mikrotuubuleid. Paljudes rakkudes paik-
neb enamik mitokondreid selles piirkonnas, kus rakk 
tarbib intensiivselt ATP-d, nt neerudes proksimaalsete 
tuubulite epiteelirakkude basaalses osas. Seal moodusta-
vad rohkearvulised mitokondrid struktuuri, mida nime-
tatakse basaalseks jutilisuseks (jn 2.34).

Mitokondrid arvatakse olevat kujunenud aeroobse-
test prokarüootidest, mis elasid sümbiootiliselt primi-
tiivsetes eukarüootilistes rakkudes. Selle hüpoteesi tões-
tuseks on nende organellide sõltumatu genoom, oma 
translatsioonisüsteem, DNA sarnasus prokarüootidega, 
aga ka mitokondrite võime tuumast sõltumatult jagu-
neda. Mitokondriaalne DNA sisaldab 37 geeni, neist 13 
kodeerivad mitokondri hingamisahela ensüüme. 

Endoplasmaatiline retiikulum, 
reticulum endoplasmaticum

Endoplasmaatilise retiikulumi (tsütoplasma võrgustiku) 
moodustavad vakuoolid, torukesed ja lamedad tsister-
nid (jn 2.35). Eristatakse kahte endoplasmaatilise retii-
kulumi alatüüpi: agranulaarne e siledapinnaline, reticu-
lum endoplasmaticum nongranulosum, ja granulaarne e 
karedapinnaline, reticulum endoplasmaticum granulosum. 
Granulaarse endoplasmaatilise retiikulumi välispind on 
kaetud ribosoomidega, tsisternide valendiku laius kõigub 
kahekümnest nanomeetrist kuni paari mikromeetrini. 
Hästi väljendunud granulaarne endoplasmaatiline retii-

Joonis 2.36 Granulaarse (gER) ja siledapinnalise endoplasmaatilise retiikulumi (sER) ruumiline vahekord. Siledapinnalise endoplas-

maatilise retiikulumi tsisternid on tubulaarsed. (Lowe J. S., Anderson P. G. järgi, muudetult)

kulum on iseloomulik rakkudele, kus toimub intensiivne 
sekreteeritavate valkude süntees. Sellised rakud on näiteks 
maksa hepatotsüüdid ja pankrease rakud. Valgusmikros-
koobis närvirakkudes nähtavad basofi ilsed Nissli keha-
kesed (vt ptk Närvikude) on tihedalt paigutunud granu-
laarse endoplasmaatilise retiikulumi aladeks, kusjuures 
basofi ilsuse annab nendele aladele kõrge RNA sisaldus. 
Agranulaarne endoplasmaatiline retiikulum koosneb 
samuti väikeseid vakuoole ja torukesi moodustavatest 
membraanidest. Erinevalt granulaarsest vormist puudu-
vad agranulaarse endoplasmaatilise retiikulumi memb-
raanidel ribosoomid (jn 2.36). Agranulaarse endoplas-
maatilise retiikulumi funktsiooniks on osaleda lipiidide 

sER transportpõiekesed
suundumas Golgi kompleksi

p pp p

sER tsisternid
gER tsisternid

Ribosoomi
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ja süsivesikute ainevahetuses. Agranulaarne endoplas-
maatiline retiikulum on hästi väljendunud neerupealiste 
koore rakkudes, kus toimub steroidhormoonide süntees. 
Skeleti- ja südamelihasrakkudes nimetatakse agranulaar-
set endoplasmaatilist retiikulumi sarkoplasmaatiliseks 
võrgustikuks. Sarkoplasmaatiline võrgustik osaleb Ca2+ 
talletamisel ja vabastamisel, mis on oluline lihaskontrakt-
siooni protsessis (vt ptk Lihaskude). 

 Agranulaarne endoplasmaatiline retiikulum on orga-
nell, mis on otseselt seotud kahjulike ainete detoksifi t-
seerimisega. Seetõttu on agranulaarne endoplasmaatiline 
retiikulum hästi arenenud hepatotsüütides, kus tsüto-
kroom P450 detoksifi tseerivad ensüümid on kinnitunud 
agranulaarse endoplasmaatilise retiikulumi membraani-
dele. Detoksifi tseerimise protsessis muudetakse rasvla-
hustuvad ained vesilahustuvateks, misjärel nad väljuta-
takse uriiniga organismist.

Lüsosoomid, lysosomae

 Lüsosoomid on kujult ümarad, ühekordse membraaniga 
ümbritsetud elektrontiheda sisaldisega väikesed põieke-
sed diameetriga 0,2–0,5 μm, mis sisaldavad ligikaudu 
60 erinevat hüdrolüütilist ensüümi (proteaas, nukleaas, 
glükosidaas, lipaas, fosfolipaas, fosfataas, sulfataas jt) 
ja nende pH on 4,5–5. Lüsosoomid on heterogeensed 
organellid, ühes rakus võib neid olla kuni paarsada. Kui-
võrd kõik lüsosoomid sisaldavad happelist fosfataasi, siis 
selle histokeemilist värvimist kasutatakse lüsosoomide 
valgusmikroskoopiliseks lokaliseerimiseks.

Lüsosoomid on rakusiseseks seedimiseks spetsiali-
seerunud organellid, kus lagundatakse raku vananenud 
organelle (autofaagia), aga samuti väljastpoolt endotsü-
toosi teel rakkudesse sattunud makromolekule. Endot-
süteeritud materjal satub rakus kõigepealt endosoomiks 
nimetatavasse raku struktuuri, kuhu transporditakse ka 
hüdrolaasid. Varases endosoomis, kus on kergelt happe-
line keskkond, algab endotsüteeritud materjali lagunda-
mine. Edasi hilises endosoomis langeb pH ning toimub 
selle muutumine küpseks lüsosoomiks (jn 2.37). Auto-
faagia käigus lagundamisele minev organell ümbritse-
takse membraaniga ja moodustub autofagosoom. See 
ühineb endosoomiga ning muutub autofagolüsosoomiks 
(jn 2.37). 

Lüsosomaalsed ensüümid sünteesitakse granulaarse 
endoplasmaatilise retiikulumi tsisternides, kust nad trans-
porditakse Golgi kompleksi, mille cis-Golgi alas lisatakse 
neile mannoos-6-fosfaat grupi näol unikaalne marker 
(M6P). Trans-Golgi ala membraanis on retseptorvalk, 
mis tunneb ära M6P ja kontsentreerib lüsosomaal-
sed ensüümid trans-Golgi alast punguvatesse vesiikuli-
tesse, mis ühinevad endosoomiga. Endosoomis vabaneb 
ensüüm M6P retseptori küljest madala pH tõttu. 

Lüsosoomide membraanidel on unikaalne ehitus, 
mis väldib organelli „eneseseedimist”. Nimelt on ena-

mik lüsosoomi membraanvalke väga tugevalt glükosü-
leeritud, mis aitab neid kaitsta lüsosoomide sees olevate 
proteaaside eest.

Kui lüsosoomides kogunevad seedimata jäänud jääk-
ained, siis nimetatakse selliseid lüsosoome  jääkkehakes-
teks, corpusculi residuale. Jääkkehakestes on vähem hüd-
rolüütilisi ensüüme, neis toimub sisaldise ümberehitus ja 
selle tihendamine. Jääkkehakestes toimub ka pigment-
inklusioonide ladestumine, näiteks lipofustsiini ladestu-
mine neuronite perikaarüonis (vt ptk Närvisüsteem).

Peroksüsoomid, peroxysomae

 Peroksüsoomid on raku tsütoplasmas hajusalt paikne-
vad väikesed (diameeter 0,2–1,5 μm) membraansed 
organellid. Kõige rohkem on peroksüsoome neerude ja 
maksarakkude tsütoplasmas. Loomsetest rakkudest on 
vere punalibled ainsad rakud, mis ei sisalda peroksü-
soome. Peroksüsoomide maatriks on granulaarne, keha-
kesed sisaldavad ensüüme, mille toimel sünteesitakse ja 
lagundatakse peroksüüde. Ensüümide sisaldus peroksü-
soomides võib olla väga kõrge, eriti rohkelt on oksüda-
tiivseid ensüüme maksarakkudes, kus nad osalevad mit-
metes detoksifi katsiooni protsessides. Peroksüsoomides 
lagundatakse substraat ensüümide toimel ja selle prot-
sessi tulemusena tekib rakkudele toksiline vesinikperok-
siid, viimast lagundab peroksüsoomides paiknev ensüüm 
katalaas. Samuti on peroksüsoomid organellideks, kus 
toimub süsiniku ahelas üle 20 CH2 grupi sisaldavate rasv-
hapete oksüdeerimine. Rasvhapped, kus on süsinikahelas 
vähem gruppe, oksüdeeritakse lisaks peroksüsoomidele 
ka mitokondrites. Enamusel loomadest sisaldavad perok-
süsoomid uraatoksüdaasi, mis sageli esineb iseloomuliku 
elektrontiheda kristalse inklusioonina. Peroksüsoomide 
arv rakus suureneb ravimite kasutamise ja hormonaalse 
stimulatsiooni tagajärjel.

TSÜTOSKELETT

Raku tsütoplasmas moodustavad rakutoese e  tsütoskeleti 
peened niitjad struktuurid: mikrofi lamendid, interme-
diaarsed fi lamendid ja mikrotuubulid. Tsütoskeletil on 
oluline roll rakkude kuju säilitamisel ja organellide pai-
gutumisel rakus, aga ka rakkudesisesel ainete transpordil, 
rakkude liikumisel ning jagunemisel.

Mikrofi lamendid

 Mikrofi lamendid on 6–8 nm diameetriga aktiinist fi la-
mendid, mis esinevad kõikides rakutüüpides. Aktiin on 
rakkudes rohkeltesinev valk, mida võib olla kuni 10% 
kogu raku valkudest. Mikrofi lamentides on globulaarse 
aktiini monomer (G-aktiin) polümeriseerunud kiuliseks 
e fi lamentaarseks aktiiniks (F-aktiin). Aktiinifi lamendid 
on tihti grupeerunud kimpudeks, mis paiknevad plasma-
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Joonis 2.37 Lüsosoomid. „Seedeorganellide” ja happelisi hüdrolaase sisaldavate põiekeste süsteemi vahekord. Endotsütoosi käigus sissehaa-

ratud rakumembaanist moodustunud endosoomi ja Golgi kompleksist kujunenud hüdrolaase sisaldavate põiekeste liitumisel tekivad en-

dolüsosoomid. Spetsiaalsed Golgi kompleksi membraanid, mis moodustavad hüdrolaase sisaldavaid põiekesi suunatakse taaskasutamiseks 

Golgi kompleksi. Autofaagia kõrvaldab mittevajalikke organelle. Mittevajalikud membraanivalgud internaliseeritakse hävitamiseks, moodus-

tades multivesikulaarseid kehakesi. (Lowe J. S., Anderson P. G. järgi, muudetult)
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membraani lähedal. Aktiinifi lamendid täidavad mitmeid 
ülesandeid nagu osalemine membraanivalkude liikumi-
ses ja kinnistumises, raku mikrohattude toestussüsteemi 
loomine, raku väljasopistuste moodustamine jt.

Intermediaarsed e vahelmised fi lamendid

 Intermediaarsed fi lamendid on raku tsütoskeleti kompo-
nendid, mis oma 8–10 nm diameetriga jäävad mõõtmetelt 
vahepealseteks peenemate aktiinifi lamentide ja jämeda-
mate mikrotuubulite vahel. Erinevalt mikrofi lamentidest 
ja mikrotuubulitest on intermediaarsete fi lamentide val-
guline koostis väga heterogeenne ja koespetsiifi line. 

Intermediaarsed fi lamendid jaotataksegi kuude klassi 
sõltuvalt nende valgulisest koostisest, aga ka sõltuvalt sel-
lest, mis tüüpi rakkudes nad esinevad. 

Klassi 1 ja 2 kuuluvad fi lamendid on kõige enam 
levinumad ja neid nimetatakse  keratiinideks (tsü-
tokeratiinid). Täpsemalt kuuluvad klass 1 happe-
lised ja klass 2 aluselised tsütokeratiinid. Keratiini 
fi lamente leidub erinevates epiteelirakkudes. Kera-
tiine jaotatakse veel omakorda: ühekihiliste epitee-
lide keratiinid, mitmekihiliste epiteelide keratiinid 
ja strukturaalsed keratiinid (kõvad keratiinid). Vii-
mased keratiinid esinevad naha derivaatides nagu 
karvad ja küüned. Keratiini fi lamendid osalevad 
epiteelirakkudevahelistes rakukontaktides (desmo-
soomid) ja kontaktides basaalmembraaniga (hemi-
desmosoomid).
Klass 3 fi lamendid sisaldavad nelja valku: vimen-
tiin, desmiin, gliaalne fi brillaarne valk (GFAP) ja 
periferiin. Selle klassi fi lamente leidub väga erine-
vates rakutüüpides. Vimentiin on kõige levinuim 
intermediaarsete fi lamentide valk mesodermaalset 
päritolu rakkudes nagu näiteks fi broblastid. Des-
miin esineb iseloomulikult lihasrakkude interme-
diaarsetes fi lamentides, GFAP gliiarakkude, eeskätt 
astrotsüütide intermediaarsetes fi lamentides ja peri-
feriin mitmetes perifeerse närvisüsteemi neuronite 
intermediaarsetes fi lamentides. 
Klass 4 fi lamente on ajalooliselt nimetatud  neuro-
fi lamentideks, mis moodustavad tsütoskeleti närvi-
rakkude aksonites ja dendriitides. 
Klass 5 intermediaarsed fi lamendid on spetsiifi lised 
tuuma lamiinid, mis moodustavad tuumaümbrisele 
võrgustikulaadse tugistruktuuri (täpsemalt paikne-
vad tuuma sisemembraani sisepinnal). Lamiinid esi-
nevad kahe vormina: lamiin A ja B. 
Klass 6 on  silmaläätse-spetsiifi lised intermediaarsed 
fi lamendid, mida leidub silmaläätse rakkudes (nn 
läätsekiududes).

 Mikrotuubulid e mikrotorukesed

Mikrotuubulid on tsütoplasmas paiknevad 20–25 nm 
diameetriga torukesed, mille seina paksus on kõigest 

•

•

•

•

•Joonis 2.38 Mikrotuubulite molekulaarne struktuur. (Ross M. H., 

Pawlina W. järgi, muudetult)
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5 nm. Mikrotuubuli moodustavad 13 ringjalt paiknevat 
globulaarse proteiini subühikut – protofi lamenti, mis 
moodustuvad tubuliinist. Iga tubuliini molekul koosneb 
kahest võrdse molekulaarkaaluga (55 kDa) subühikust, 
alfa- ja beeta-tubuliinist. Tubuliini protofi lamentidel 
esineb struktuurne polaarsus, + ja –ots (jn 2.38). 

Mikrotuubulid ehituvad pidevalt ümber. Nende 
moodustumine toimub mikrotuubuleid organiseerivast 
tsentrist (MTOC, ingl microtubule-organizing center), 
mis paikneb tuuma lähedal. 

Mikrotuubulid toestavad kromosoome ja tagavad 
nende suunatud liikumise mitoosis, samuti on mikro-
tuubulid olulised ainete rakusisesel transpordil (piltlikult 
võrreldakse mikrotuubuleid raudteerööbastega, mida 
mööda kulgeb rakusisene ainete liikumine; liikumine 
tagatakse mikrotuubulite pinnal paiknevate mootorval-
kude kinesiin ja düneiin abil). 

Mikrotuubulid on tsentriooli, viburite ja ripsmete 
põhikomponendiks. 

Mikrotuubulite dublett
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Joonis 2.39 Ripsmete molekulaarne struktuur. (Ross M. H., Pawlina W. järgi, muudetult)



Peatükk 2 RAKK48

 Tsentrioolid ja  tsentrosoom. Tsentriool on väike 
silindrikujuline organell, mille diameeter on 0,1–0,2 μm 
ja pikkus kuni 0,5 μm. Tsentrioolid esinevad kõikidel 
loomarakkudel, paiknedes tuuma lähedal. Tsentriool 
koosneb 9 mikrotuubulite tripletist.  Rakutsentris e 
tsentrosoomis on 2 tsentriooli, mis on omavahel risti. 
Tsentrioolid uuenevad rakus duplitseerumise teel, 
kusjuures see toimub tavaliselt ligikaudu samal ajal kui 
algab DNA replikatsioon, st G1-faasi lõpul või S-faasi 
algul. Tsentrioolid täidavad rakus kahte eri funktsiooni:

tsentrosoomi koosseisus on nad mikrotuubulite 
organisatsiooni tsentriks (MTOC) ja
ripsmetega varustatud rakus on nad basaalkehaks, 
kust ripsmed välja kasvavad.

 Ripsmed. Ripsme südamiku moodustavad paralleel-
selt kulgevad mikrotuubulite kimbud, mis on organi-
seerunud üheksaks rõngakujuliselt paigutunud mikro-
tuubulite dubletiks ja üheks tsentraalseks, rõnga keskele 
jäävaks mikrotuubulite paariks (9 + 2 mikrotuubulipaa-
ride valem). Sellist 9 + 2 struktuuri nimetatakse ka  akso-
neemiks (jn 2.39). 

Aksoneemi koosseisus olevad mikrotuubulid on seo-
tud omavahel spetsiaalsete valkude düneiini ja neksiini 
abil. Peale selle lähtuvad kõigist mikrotuubulite dub-
lettidest sissepoole nn radiaalsed kodarad, mis ulatu-
vad tsentraalselt mikrotuubulite paari katvasse kesta. 
Aksoneemi liikumine põhineb tema koosseisus olevate 
mikrotuubulite libisemisel üksteise suhtes, kusjuures 
mikrotuubulite nihkumine üksteise suhtes tagab moo-
torvalkude perekonda kuuluv düneiin. 

Ripsmete funktsiooniks on sünkroniseeritud löö-
kide abil edasi liigutada rakkude pinnal olevat vedeliku-
kihti (nt hingamisteede ripsepiteeli ripsrakud liiguta-
vad edasi limakihti koos sinna kinnijäänud osakestega; 
munajuha epiteeli ripsrakud liigutavad koos vedeliku-
kihiga edasi ka munarakke). 

Ribosoomid ja polüribosoomid.  Ribosoomid, 
ribosomae, on raku tsütoplasmas paiknevad mittememb-
raansed organellid, mis koosnevad kahest RNA- d ja 
valku sisaldavast alaosast (eukarüoidse raku ribosoomid 
ehituvad suuremast [40s, 3 rRNA tüüpi, 49 valku) ja 
väiksemast [40s, 1 rRNA tüüp, 33 valku] osast). Ribo-
soomid on valgusünteesi „vabrikuteks”, nende ülesanne 
on katalüüsida peptiidahelate moodustumist. Eristatakse 
üksikuid ribosoome ja kompleksi moodustavat ribosoo-
mide gruppi e  polüribosoome, polyribosomae. Organell 
võib paikneda raku tsütoplasmas hajusalt („vabad” ribo-
soomid, mis kinnituvad tsütoplasmas tsütoskeleti sõlm-
punktidesse) või olla seotud endoplasmaatilise retiiku-
lumi membraanidega (granulaarne endoplasmaatiline 
retiikulum). Endoplasmaatilisele retiikulumile kinnitu-
nud ribosoomidelt sünteesitakse valgud, mida vajatakse 
mõnes raku organellis või mis sekreteeritakse väliskesk-
konda. „Vabalt” tsütoplasmas olevatelt ribosoomidelt 

1.

2.

sünteesitakse valke, mida kasutatakse raku tsütoplasma 
vajadusteks. Paljudes aktiivselt valku sünteesivates rak-
kudes ilmnev tugev basofi ilia on tingutud suurest hulgast 
tsütoplasmas olevatest „vabadest” ribosoomidest (baso-
fi ilsuse tingivad ribosoomide RNA fosfaatrühmad). Näi-
teks pankrease sekretoorsete rakkude (atsinuserakkude) 
basaalses osas on rohkelt ribosoome, mis tingib nende 
alade tugeva basofi ilsuse. Närvirakkudes esinevad baso-
fi ilsed kehakesed (Nissli kehakesed) on moodustunud 
nii arvukatest granulaarse endoplasmaatilise retiikulumi 
tsisternidest kui ka suurest hulgast „vabadest” ribosoomi-
dest (jn 9.2).

Inklusioonid, inclusiones cytoplasmicae

Rakkude tsütoplasmas võivad esineda spetsiifi lised struk-
tuurid, mis ei ole raku elutegevuseks hädavajalikud ja 
mis ei esine kõikides rakkudes. Selliseid struktuure nime-
tatakse sisaldisteks e inklusioonideks. Inklusioonid jagu-
nevad troofi listeks, sekretoorseteks, ekskretoorseteks ja 
pigmentinklusioonideks.

 Troofi lised inklusioonid e raku varuained on glüko-
geen ja rasv (jn 2.40ad). Süsivesikutest ladestub glüko-
geen looma organismis põhiliselt maksas, vähemal mää-
ral skeletilihastes. Maksarakkudes salvestatakse kuni 8% 
organismi glükogeeni, kuid alatoidetud loomadel on 
selle tase maksarakkudes oluliselt madalam. Lipiidid sal-
vestatakse rasvarakkudes ja viimased moodustavad eri-
omadustega sidekoe – rasvkoe. Loomade organismis 
esineb nii valget kui pruuni rasvkude. Rasvinklusioon 
esineb loomadel tihti samuti maksas, kus maksarakku-
des on näha väikseid ümaraid moodustisi – lipiiditilga-
kesi. 

 Sekretoorsed inklusioonid tekivad sekreeti valmis-
tavates rakkudes (nt karikrakkudes, näärmete epiteeli-
rakkudes) ja need inklusioonid väljutatakse rakust (jn 
2.40cef). 

 Ekskretoorsed inklusioonid on rakule mittevajalikud 
metabolismi ained, mis kuuluvad rakust samuti väljuta-
misele.

 Pigmentinklusioonid on rakus looduslikult värvilised 
ühendid: melaniin (jn 2.40b), lipofustsiin, hemoglobiin, 
hemosideriin. Hemosideriin tekib põrnas erütrotsüütide 
lagundamise tulemusena. Pigment on eristatav lüsosoo-
mides kollakaspruuni värvi sõmeratena. Melanotsüü-
did sisaldavad tsütoplasmas tumepruuni värvi pigmenti 
melaniini. Lipofustsiin on kollakaspruun pigment, mida 
on võimalik näha kardiomüotsüütides, neuronite peri-
kaariünis ja harvemini maksarakkudes. Organismi vana-
nedes suureneb rakkudes lipofustsiini hulk, mis võib täita 
kogu raku. Sellisel juhul räägitakse pigmentatroofi ast.
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Joonis 2.40 Inklusioonid.  Rasvinklusioon maksarakkudes, karmiin + osmiumhape (a). Pigment, värvimata (b). Sekretoorne inklusioon, 

karikrakud peensooles, PAS + Van Gieson (c). Glükogeeni sõmerad maksarakus, PAS (d). Valgusõmerad, H&E (e, f ).

(b)

(a) (d)

(c)

(e)

(f)
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RAKUTSÜKKEL

Rakuteooria järgi toimub rakkude arvu suurenemine, 
nende paljunemine lähteraku jagunemise tulemusena. 
Raku eluperioodi ühest jagunemisest teiseni või jagu-
nemisest kuni raku surmani nimetatakse  rakutsükliks, 
cyclus cellularis. Loomaorganismi rakkude jagunemine 
toimub  mitoosi, mitosis, teel, sugurakkude jagunemise 
protsessi nimetatakse  meioosiks, meiosis. 

Isas- ja emassugurakkudes on üks kromosoomide 
komplekt, st rakud on haploidsed ehk sisaldavad DNA- d 
kaks korda vähem kui kõik ülejäänud loomaorganismi 
rakud.  Ploidsust märgistatakse n tähega, nii on 1n rakud 
haploidsed, 2n rakud diploidsed, 3n rakud triploid-
sed jne. Rakutsükkel koosneb  interfaasist ja mitoosist. 
Interfaas koosneb omakorda kolmest etapist: presüntee-
tilisest (G1), sünteetilisest (S) ja postsünteetilisest (G2) 
perioodist.

Täiskasvanud loomaorganismis on rakke, mis kogu 
elu jooksul pidevalt jagunevad, nagu näiteks vereloome 
tüvirakud. Samas on organismis mõned rakud lõplikult 
diferentseerunud ja kaotanud jagunemisvõime, nagu 
näiteks enamik närvisüsteemi neuroneid. Selliseid rakke, 
mille jagunemistsükkel on peatunud, nimetatakse püsi-
vas interfaasis (tähistus G0) olevateks rakkudeks. Pidevalt 
jagunevate ja lõplikult diferentseerunud rakutüüpide 
vahele jäävad rakud, mis tavapäraselt ei jagune, kuid või-
vad teatud tingimustel taastada võime mitootiliseks jagu-
nemiseks (jn 2.41). Sellisteks rakkudeks on näiteks mak-
sarakud e hepatotsüüdid.

Joonis 2.41 Rakutsükkel.

 Presünteetiline periood (G1) on ajavahemik (G, ingl  
gap) rakutsüklis, mis jääb mitoosi ja DNA replikatsiooni 
vahele. G1 perioodi ajaline kestus on varieeruv, kuid üld-
juhul on see periood teiste rakutsükli faasidega võrreldes 
ajaliselt kõige pikem. Sel perioodil käib aktiivne RNA ja 
valkude süntees ning toimub ettevalmistus DNA süntee-
siks. G1 perioodis suureneb samuti raku maht, mis oli 
mitoosi tulemusel poole võrra vähenenud, ja rakk saa-
vutab jagunemiseelse lähteraku suuruse. G1 faasi lõpul 
on kontrollpunkt, kus rakutsükkel vajadusel peatatakse. 
Seetõttu väliskeskkonnast tulevate rakutsüklit seiskavate 
signaalide mõjul võib G1-faasi pikkus eri rakkudel olla 
väga erinev.

 Sünteetilises perioodis (S) toimub rakus DNA 
replikatsioon ja kromosoomivalkude (histoonide) süntees. 
S-periood on rakutsüklis ülioluline ning ilma DNA 
sünteesita ei saa rakus toimuda mitootilist jagunemist 
(v.a sugurakkude teine jagunemine meioosis).

 Postsünteetilist perioodi (G2) nimetatakse ka premi-
tootiliseks perioodiks ja see on ajavahemik DNA redupli-
katsiooni ja järgmise mitoosi vahel. G2 faas on suhteliselt 
lühike ja sel ajal sünteesitakse peamiselt käävimaterjale, 
eeskätt tubuliine ja mitoosiks vajalikku ATP-d. Postsün-
teetilise perioodi jooksul langeb oluliselt RNA süntees. 
G2 faasis kontrollitakse kas DNA replikatsioon on lõpe-
tatud ja alles pärast G2 faasi kontrollpunkti läbimist saab 
rakk alustada mitoosi.

Mitoos, mitosis, jaguneb neljaks etapiks: profaas, 
metafaas, anafaas ja telofaas (jn 2.42). 

 Profaasi, prophasis, alguses tuumas paiknevad kro-1.

Rakud, mis teatud tingimustel 
võivad uuesti jagunema hakata

G1 faasi kontrollpunkt

Püsivas interfaasis 
olevad rakud

Pidevalt jagunevad rakud

G2 faasi kontrollpunkt
Metafaasi kontrollpunkt

G2

G1
G0

G0

S
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Joonis 2.42 Mitoos. Profaas (a); varane metafaas (b); hiline metafaas (c); anafaas (d); telofaas (e); tsütokinees (f ). (Lowe J. S., Anderson P. G. jär-

gi, muudetult) 

(d)

Raku ekvaator

Kromosoomid dekondenseeruvad ja kaotavad 
seose mikrotuubulitega 

(e)

(c)

TuumaümbrisAktiini mikrofi lamendid

Tsentriool

(f)

(b)

Mitoosikäävi
mikrotuubulidKaks tütarkromatiidi

Tsentromeer

Tuumaümbris

Tsentriool

(a)

Tuumaümbrise taasteke

Kinetohoorsed 
mikrotuubulid

Mitte-
kinetohoorsed 
mikrotuubulid

Käävi poolus

Tuumaümbrise
membraansed 

põiekesed

Mittekinetohoorsete 
mikrotuubulite 
pikenemine

Kromatiidid 
tõmmatakse 

käävi 
poolusele

Kinetohoorsete 
mikrotuubulite 
lühenemine

Tuumaümbriste põiekeste 
liikumine pooluse suunas
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mosoomid on pikad, peened ja iga kromosoomi 
moodustavad kaks kromatiidi. Järgnevalt toimub 
kromosoomide kondenseerumine, mille tulemusel 
nad lühenevad ja tihenevad. Kaob ka tuumake, sest 
tuumakest moodustanud kromosoomid „tõmbavad 
ära” oma osad e NOR-piirkonnad. Profaasi keskel 
algab tuumakatte lagunemine: kaovad tuumapoorid, 
membraan laguneb kõigepealt fragmentideks ja see-
järel pisikesteks membraanseteks põiekesteks. Samal 
ajal toimub osaline raku tsütoskeleti ümberehita-
mine. Tsütoskeleti osadest pannakse kokku käävi-
süsteem, mis koosneb mikrotorukestest ja nendega 
seotud valkudest. Käävisüsteemi moodustamist orga-
niseerivad kaks tsentrosoomi, mis omakorda koos-
nevad kahest tsentrioolist. Tsentrosoomid hakkavad 
liikuma raku erinevatele poolustele ja tsentrosoomi 
baasilt pikenevad mikrotorukesed e kääviniidid raku 
kesktasapinnale liikuvate kromosoomide kromatii-
dide tsentromeeridele. Tsentromeeride lähedal on 
spetsiaalsed alad, kinetohoorid, mikrotorukeste kin-
nitumiseks. Osa, nn mittekinetohoorseid kääviniite, 
ulatuvad ühelt tsentrosoomilt teisele. Profaasis muu-
tuvad ka valgusünteesiga seotud struktuurid: vähe-
neb granulaarse endoplasmaatilise retiikulumi hulk, 
samuti väheneb oluliselt tema membraanidel paik-
nevate ribosoomide hulk, mis on otseselt seotud val-
gusünteesi intensiivsuse vähenemisega.
 Metafaas, metaphasis, kestab ligikaudu kolmandiku 
mitoosist (jn 2.43a). Selles faasis lõpeb mitoosikäävi 
moodustumine, kromosoomid on maksimaalselt 
lühenenud ja reastuvad käävi ekvatoriaaltasandil, 
moodustades nn kromosoomide metafaasiplaadi. 
Faasi lõpus on kromatiidid teineteisest eemaldu-
nud, omavaheline seos on jälgitav ainult tsentro-
meeri kohal. Metafaasi läbimisel käivitub kontroll-

2.

süsteem (metafaasi kontrollpunkt), mis kontrollib, 
et kõik kromosoomid on korralikult kinnitunud 
kääviniitidele ja on reastunud ekvatoriaaltasandile. 
Sellega välditakse kromosoomide ebaühtlast jaotu-
mist tütarrakkude vahel. 
 Anafaas, anaphasis, on mitoosi kõige lühem faas 
(jn 2.43b). Selles faasis kaotavad kromosoomid 
omavahelised sidemed ning kaugenevad teinetei-
sest vastaspooluste suunas. Kromosoomi paarilised 
tsentromeerid poolduvad, kääviniidid hakkavad 
kinetohoori baasilt lühenema ja tütarkromatiidid 
(ehk ühekromatiidilised kromosoomid) liiguvad, 
tsentromeerid ees, raku eri poolustele. Kromosoo-
mide liikumiskiirus pooluste suunas on ühtlane ja 
võib ulatuda kuni 0,5 mikromeetrini minutis. Mit-
tekinetohoorsed mikrotorukesed venitavad rakku 
piklikumaks ja anafaasi lõpuks on raku poolustel 
täielik kromosoomide komplekt. 
 Telofaas, telophasis, alguses on kromosoomid 
lühikesed, paiknevad tihedalt ning nende liiku-
mine on peatunud. Faas lõpeb uue interfaastuuma 
rekonstruktsiooni algusega (hiline telofaas, varajane 
G1-periood) ning lähteraku jagunemisega kaheks 
tütarrakuks (tsütokinees, tsütotoomia). Telofaasi 
jooksul kromosoomid despiraliseeruvad, pikene-
vad ja faasi lõpus ei ole neid enam võimalik eris-
tada. Ümber tuuma moodustub tuumakate, mil-
leks kasutatakse lähteraku tuumakatte fragmente ja 
endoplasmaatilise retiikulumi osi ning algab uute 
tuumakeste moodustumine. Telofaasis toimub 
rakukeha jagunemine e tsütotoomia e tsütokinees 
ja selle käigus loomaorganismi rakkudes moodus-
tub kahe tütarraku vahele nöördumisvagu. Selles 
protsessis mängivad olulist osa aktiinist mikrofi la-
mendid.

3.

4.

Joonis 2.43 Mitoosi etapid. Metafaas (a), anafaas (b). Soolenäärmed, kassipoeg, PAS + Van Gieson.

(b)(a)
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Joonis 2.44 Raku surm. (Ross M. H., Pawlina W. järgi, muudetult)

Nekroos Apoptoos

DNA-fragmentatsioon

Raku pundumine

Raku mahu vähenemine

Membraani 
katkemine

Lagunemine ja põletik

Apoptootiliste kehakeste 
moodustumine

Rakumembraani
kahjustus

RAKU SURM

Rakkude jagunemine ühelt poolt ja  rakkude surm tei-
selt poolt on kaks vastandlikku mehhanismi, mis kont-
rollivad rakkude arvukust loomorganismis. Organismi 

homeostaasi tagamiseks peab valitsema tasakaal nende 
kahe mehhansimi vahel. Eristatakse kahte rakkude surma 
vormi –  nekroos e rakkude hävimine kahjustavate tegu-
rite toimel ja  apoptoos e rakkude surm sissekodeeritud 
enesehävitusprogrammi abil (jn 2.44).
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NEKROOS, NECROSIS

Nekroos e kärbus on juhuslikult toimuv (program-
meerimata) raku surm erinevate kahjustavate protses-
side tulemusel. Kahjustavateks faktoriteks võivad olla 
paljud välised tegurid (hüpoksia, hüpotermia, madal 
pH, kiiritus jt), mis mõjustavad otseselt või kaudselt 
rakumembraanide seisundit. Rakumembraanide kah-
justust võivad põhjustada ka viirused, bakterid või per-
foriinideks nimetatavad valgud (T-tsütotoksiliste lümfo-
tsüütide ja NK-rakkude produktid). Rakumembraani 
kahjustusele järgneb raku kiire pundumine koos pöör-
dumatute muutustega organellide struktuuris, järg-
nevalt rakumembraan laguneb ja toimub raku lüüs e 
lahustumine. Rakumembraani lagunemise tõttu vaba-
neb rakkudevahelisse ruumi häviva raku tsütoplasma 
komponente, sealhulgas lüsosomaalseid ensüüme, mis 
tekitavad tugevaid kahjustusi ümbritsevas piirkonnas, 
millele omakorda järgneb põletikulise vastusreaktsiooni 
kujunemine.

APOPTOOS, APOPTOSIS

Apoptoos on reguleeritav raku surma protsess, kus 
käivituvad raku enesehävitusmehhanismid – erine-
vate mõjutuste tulemusena võivad rakutuumas muu-
tuda aktiivseks raku hävitamise eest vastutavad gee-

nid. Apoptoos erineb nekroosist selle poolest, et siin ei 
toimu muutusi rakumembraanides. Apoptoosi tulemu-
sena moodustuvad üksikud plasmamembraaniga ümb-
ritsetud raku fragmendid (apoptootilised kehakesed), 
mis fagotsüteeritakse väga kiiresti makrofaagide poolt. 
Morfoloogiliselt kulgeb apoptoos ühest kuni kolme 
tunnini ja selle lühikese perioodi jooksul on võimalik 
määrata apoptootilisi muutusi kudedes ja rakkudes (jn 
2.45). Kuivõrd erinevalt nekroosist apoptoosi korral 
rakuosiste vabanemist ei toimu, siis sellega välditakse 
lokaalse põletikureaktsiooni tekkimist. 

Apoptoos on väga täpselt reguleeritud protsess, mida 
võivad käivitada nii rakuvälised kui rakusisesed signaa-
lid. Apoptoosi käivitumine võib toimuda rakuvälise 
raja kaudu, kui vastav signaalmolekul seostub plasma-
membraani Fas retseptorile (nn surmaretseptor). Raku-
sisene e mitokondriaalne rada on seotud muutustega 
mitokondrites, kus rakusisesed signaalid põhjustavad 
muutusi mitokondrite membraanides, misläbi mito-
kondrite tsüokroom c vabaneb tsütoplasmasse. Järgne-
valt mitmed regulatoorsed valgud kontrollivad apop-
toosi edasist käiku viies protsessi ühisesse lõppetappi 
– kaspaaside ensümaatilise kaskaadi käivitumisele. Selle 
proteolüütilise kaskaadi aktiveerumine põhjustab val-
kude lammutamist tsütoplasmas ja tuumas koos täien-
davate ensüümide, nukleaaside aktivatsiooniga, mis 
viib DNA lagundamisele. 



Peatükk 2 RAKK 55

Joonis 2.45 Apoptoos. Veresoones (a); nefronites (b); munasarja kollaskehas (c); veresoone silelihasrakkudes (d). TUNEL-meetod (a-d).

(a)

(b)

(c)

(d)
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SÜNOPSIS

RAKK JA TSÜTOPLASMA

Rakud on välismembraaniga ümbritsetud imetajate organismi väiksemad morfofunktsionaalsed ühikud.
Rakkudel on kaks olulist põhikomponenti: tsütoplasma (tsütoplasmaatilises maatriksis e tsütosoolis paiknevad 
organellid ja inklusioonid) ja rakutuum. 
Rakkude piirid määrab neid ümbritsev 6–11 nm paksune välismembraan e plasmamembraan, mis talitleb 
selektiivse barjäärina reguleerides ainete rakku sisenemist ja rakust väljutamist.
Organellid jaotatakse membraanseteks ja mittemembraanseteks.









Membraansed organellid (membraaniga 
piiritletud organellid)

Lamellooskompleksi e Golgi kompleksi moodusta-
vad lamedate tsisternide e kotikeste grupid ja nende 
äärealade laienenud lõppstruktuurid – põiekesed. 
Igas loomarakus on kokku 20–100 sellist komp-
leksi. Golgi kompleksis toimub endoplasmaatilises 
retiikulumis sünteesitud valkude glükosüleerimine 
nende edasiseks rakust väljutamiseks sekretsioonil 
või rakusiseseks sorteerimiseks.
Mitokondrites eristatakse umbes 7 nm paksuseid 
sise- ja välismembraane, kusjuures sisemembraan 
on tänu harjade e kristade sissesopistustele maat-
riksisse oluliselt ulatuslikum kui välismembraan. 
Mitokondrites toimub energia talletamine viisil, et 
rakul on võimalik kasutada seda oma elutegevuses. 
Energiaallikateks on suhkrud ja rasvhapped ning 
nende oksüdatsioonil vabanev energia muudetakse 
adenosiintrifosfaadiks e ATP-ks.
Endoplasmaatilise retiikulumi e tsütoplasmavõr-
gustiku moodustavad vakuoolid, torukesed ja lame-
dad tsisternid. Eristatakse kahte endoplasmaatilise 
retiikulumi alatüüpi: agranulaarne e siledapinnali-







ne ja granulaarne e karedapinnaline. Granulaarse 
endoplasmaatilise retiikulumi välispind on kaetud 
ribosoomidega, agranulaarsel endoplasmaatilisel 
retiikulumil ribosoomid puuduvad. 
Lüsosoomid on kujult ümarad, ühekordse memb-
raaniga ümbritsetud elektrontiheda sisaldisega väi-
kesed põiekesed diameetriga 0,2–0,5 μm, mis sisal-
davad ligikaudu 60 erinevat hüdrolüütilist ensüümi 
(proteaas, nukleaas, glükosidaas, lipaas, fosfolipaas, 
fosfataas, sulfataas jt). Lüsosoomid on rakusise-
seks seedimiseks spetsialiseerunud organellid, kus 
lagundatakse raku vananenud organelle (autofaa-
gia), aga samuti väljastpoolt endotsütoosi teel rak-
kudesse sattunud makromolekule.
Peroksüsoomid on raku tsütoplasmas hajusalt 
paiknevad väikesed (diameeter 0,2–1,5 μm) orga-
nellid. Peroksüsoomide maatriks on granulaarne, 
kehakesed sisaldavad ensüüme, mille toimel sün-
teesitakse ja lagundatakse peroksüüde. Ensüümide 
sisaldus peroksüsoomides võib olla väga kõrge, eriti 
rohkelt on oksüdatiivseid ensüüme maksarakku-
des, kus nad osalevad mitmetes detoksifi katsiooni 
protsessides.
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INKLUSIOONID 

Inklusioonid e sisaldised tekivad raku metaboolse tegevuse tulemusena. Troofi lised ja pigmentinklusioonid 
moodustavad lipiiditilgad, glükogeeni-, valgu- ja pigmendisõmerad. Sekretoorsed inklusioonid tekivad sekreeti 
valmistavates rakkudes, ekskretoorsed inklusioonid kui elutegevuseks mittevajalikud väljutatakse rakust.

RAKUTSÜKKEL

Raku eluperioodi ühest jagunemisest teiseni või 
jagunemisest kuni raku surmani nimetatakse 
rakutsükliks. Loomaorganismi rakkude jagunemi-
ne toimub mitoosi teel, sugurakkude jagunemise 
protsessi nimetatakse meioosiks. 
Presünteetiline periood (G1) on ajavahemik (ingl 
gap G) rakutsüklis, mis jääb mitoosi ja DNA 
replikatsiooni vahele. G1 perioodi ajaline kestus 
on varieeruv, kuid üldjuhul on see periood teiste 
rakutsükli faasidega võrreldes ajaliselt kõige pikem. 
Sel perioodil käib aktiivne RNA ja valkude süntees 
ning toimub ettevalmistus DNA sünteesiks.
Sünteetilises perioodis (S) toimub rakus DNA 
replikatsioon ja kromosoomivalkude (histooni-
de) süntees. S-periood on rakutsüklis ülioluline ja 
ilma DNA sünteesita ei saa rakus toimuda mitooti-
list jagunemist (v.a sugurakkude teine jagunemine 
meioosis).
Postsünteetilist perioodi (G2) nimetatakse ka pre-
mitootiliseks perioodiks ja see on ajavahemik DNA 
reduplikatsiooni ja järgmise mitoosi vahel. G2 faas 
on suhteliselt lühike ja sel ajal sünteesitakse peami-









selt käävimaterjale, eeskätt tubuliine ja mitoosiks 
vajalikku ATP-d. Postsünteetilise perioodi jooksul 
langeb oluliselt RNA süntees. G2 faasis kontrolli-
takse kas DNA replikatsioon on lõpetatud ja alles 
pärast G2 faasi kontrollpunkti läbimist saab rakk 
alustada mitoosi. 
Mitoos jaguneb neljaks etapiks: profaas, metafaas, 
anafaas ja telofaas.
Profaasis toimub kromosoomide kondenseerumi-
ne, algab tuumakatte lagunemine, toimub osaline 
raku tsütoskeleti ümberehitamine. 
Metafaasis lõpeb mitoosikäävi moodustumine, 
kromosoomid on maksimaalselt lühenenud ja reas-
tuvad käävi ekvaatoriaaltasandil moodustades nn 
kromosoomide metafaasiplaadi.
Anafaas on mitoosi kõige lühem faas. Selles faasis 
kaotavad kromosoomid omavahelised sidemed ning 
kaugenevad teineteisest vastaspooluste suunas.
Telofaasi alguses on kromosoomid lühikesed, paik-
nevad tihedalt ning nende liikumine on peatunud. 
Faas lõpeb uue interfaastuuma rekonstruktsiooni 
algusega (hiline telofaas, varajane G1-periood) ja 
lähteraku jagunemisega kaheks tütarrakuks.











Mittemembraansed organellid (membraaniga 
piiritlemata, fi brillaarsed ja granulaarsed)

Fibrillaarsed organellid:
Mikrofi lamendid on 6–8 nm diameetriga aktiinist 
fi lamendid, mis esinevad kõikides rakutüüpides ja 
on tihti grupeerunud kimpudeks, mis paiknevad 
plasmamembraani lähedal. 
Intermediaarsed fi lamendid e vahelmised fi la-
mendid on raku tsütoskeleti komponendid. 
Intermediaarsed fi lamendid jaotataksegi kuude 
klassi sõltuvalt nende valgulisest koostisest, aga ka 
sõltuvalt sellest, mis tüüpi rakkudest nad esinevad. 
Klassi 1 ja 2 kuuluvad fi lamendid on kõige enam 
levinumad ja neid nimetatakse keratiinideks (tsü-
tokeratiinid).
Mikrotuubulid e mikrotorukesed on tsütoplasmas 
paiknevad 20–25 nm diameetriga torukesed, mille 



•

•

•

seina paksus on kõigest 5 nm. Mikrotuubuli moo-
dustavad 13 ringjalt paiknevat globulaarse proteiini 
subühikut – protofi lamenti, mis moodustuvad valk 
tubuliinist.
Tsentrioolid on väike silindrikujuline organell, 
mille diameeter on 0,1–0,2 μm ja pikkus kuni 
0,5  μm. Tsentrioolid esinevad kõikides loomarak-
kudes paiknedes tuuma lähedal. Tsentriool koos-
neb 9 mikrotuubulite tripletist.
Granulaarsed organellid:
Ribosoomid on raku tsütoplasmas paiknevad or-
ganellid, mis koosnevad kahest RNA-d ja valku 
sisaldavast alaosast (eukarüoidse raku ribosoomid 
ehituvad suuremast [40s, 3 rRNA tüüpi, 49 valku] 
ja väiksemast [40s, 1 rRNA tüüp, 33 valku] osast). 
Eristatakse üksikuid ribosoome ja kompleksi moo-
dustavat ribosoomide gruppi e polüribosoomi.

•



•
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RAKU SURM

Eristatakse kahte rakkude surma vormi – nekroos e rakkude hävimine kahjustavate tegurite toimel ja apoptoos 
e rakkude surm sissekodeeritud enesehävitusprogrammi abil.
Nekroos e kärbus on juhuslikult toimuv (programmeerimata) raku surm erinevate kahjustavate protsesside 
tulemusel. Kahjustavateks faktoriteks võivad olla paljud välised tegurid (hüpoksia, hüpotermia, madal pH, 
kiiritus jt), mis mõjustavad otseselt või kaudselt rakumembraanide seisundit.
Apoptoos on reguleeritav raku surma protsess, kus käivituvad raku enesehävutusmehhanismid – erinevate 
mõjutuste tulemusena võivad rakutuumas muutuda aktiivseks raku hävitamise eest vastutavad geenid. 
Apoptoos erineb nekroosist selle poolest, et siin ei toimu muutusi rakumembraanides. Apoptoosi tulemusena 
moodustuvad üksikud plasmamembraaniga ümbritsetud raku fragmendid (apoptootilised kehakesed), mis 
fagotsüteeritakse väga kiiresti makrofaagide poolt. Kuivõrd rakuosiste vabanemist ei toimu, siis ei teki lokaalset 
põletikureaktsiooni. 
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KORDAMISKÜSIMUSED

Membraansete organellide hulka kuuluvad:
mitokondrid
mikrofi lamendid
Golgi kompleks
mikrofi brillid
tsentrosoomid

Rakukontaktid on:
desmosoom
ribosoom
dermatoom
lüsosoom

Mittemembranoossete organellide hulka kuuluvad:
Golgi kompleks
tsentrosoomid
mikrofi lamendid
peroksüsoomid

Raku valendikupoolse pinna moodustised on:
mikrohatud
harjasääris
stereotsiiliad
lüsosoomid
ripsmed

Millised alljärgnevad väited kehtivad mitokondrite 
kohta:

sisaldavad DNA-d
on ehitunud sise- ja välismembraanist 
välismembraanist nöörduvad ära proteolüütili-
si ensüüme sisaldavad põiekesed 
on raku membraansed organellid

Raku tsütoskeleti moodustavad:
endoplasmaatilise retiikulumi ja golgi 
kompleksi tsisternide kompleksid 
mikrotuubulid, mikrofi lamendid (aktiini fi la-
mendid), intermediaarsed fi lamendid 

1.
A.
B.
C.
D.
E.

2.
A.
B.
C.
D.

3.
A.
B.
C.
D.

4.
A.
B.
C.
D.
E.

5.

A.
B.
C.

D.

6.
A.

B.

Tsentriooli sein koosneb:
9 mikrotuubulite dubletist
9 mikrotuubulite tripletist

Kondenseerunud kromatiini (kromatiini tihedat 
massi, mis on raku interfaasis valgusmikroskoobis 
nähtav tavaliselt paiknemas tuumamembraani ja 
ka tuumakese lähedal) nimetatakse: 

heterokromatiin
eukromatiin

Mis alljärgnevatest väidetest on õige mitootiliselt 
jaguneva raku kohta?

G1 perioodi nimetatakse presünteetiliseks 
perioodiks
nii profaas kui metafaas toimuvad rakutsükli s 
perioodi jooksul
anafaasis kaotavad kromosoomid omavahelised 
sidemed ja kaugenevad teineteisest vastaspoo-
luste suunas
telofaasis lõpeb mitoosikäävi moodustumine 
ja maksimaalselt lühenenud kromosoomiod 
reastuvad ekvatoriaaltasandil

Apoptoos on:
juhuslikult toimuv raku surm, mille 
tulemusel raku välismembraan laguneb 
ja rakkudevahelisse ruumi satuvad raku 
tsütoplasma komponendid
programmeeritud rakusurmaprotsess, kus 
käivituvad raku enesehävitusmehhanismid ja 
mille tulemusel moodustuvad membraaniga 
ümbritsetud raku fragmendid

7.
A.
B.

8.

A.
B.

9.

A.

B.

C.

D.

10.
A.

B.



Ehituslike ja talituslike tunnuste alusel jagatakse koed neljaks põhitüübiks: epiteel-, side-, 

lihas- ja närvikude.

Epiteelkude on piiritlevaks koeks.

Sidekude on sisekeskkonna koeks.

Lihaskude on kontraktsioonivõimeliseks koeks.

Närvikude on erutumus- ja erutusjuhtimisvõimeliseks koeks. 
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KUDEDE ARENGULISED ISEÄRASUSED







ÜLDISELOOMUSTUS

Koed on ühtse tekke, struktuuri ja talitlusega rakkude 
ja nende rakkude poolt produtseeritava rakkudevahelise 
aine kogumikud.

Hulkraksed organismid koosnevad erinevatest evo-
lutsioonilise arengu tulemusel moodustunud kudedest. 
Evolutsioonilise arengu käigus on toimunud organismi 
sise- ja väliskeskkonna piiritlemine, liikumis- ja reagee-
rimisvõime kujunemine e arenguliselt kujunesid välja 
organismi elementaarfunktsioonid, milleks on piiritle-
mine, sisekeskkonna moodustamine, toestamine, kont-
raktsioonivõime, erutuse vastuvõtt ja juhtimine.

KUDEDE PÕHITÜÜBID

Elementaarfunktsioonide põhjal jaotatakse koed nelja 
põhigruppi (jn 3.1, 3.2):

 piiritlevad epiteelkoed, mis jagunevad  katte- ja 
 näärmeepiteeliks.
 Sisekeskkonna koed e sidekoed. Sellesse ulatuslikku, 
nii  troofi liste kui  toestustavate kudede gruppi 
kuuluvad  veri ja  lümf,  kohev ja  tihe sidekude, 
 mesenhüüm ja  sültjas sidekude,  retikulaarne 
sidekude ja  rasvkude,  kõhrkude ja  luukude.
 Kontraktsioonivõimelised lihaskoed, mille hulka 
kuuluvad  silelihaskude,  skeleti- e vöötlihaskude ja 
 südamelihaskude.

1.

2.

3.

Koed,
histos 3
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Joonis 3.1 Kudede põhitüübid ja nende alajaotus.

Joonis 3.2 Kudede põhitüübid. Epiteelkude, Van Gieson (a). Sidekude, H&E, resortsiin-fuksiin (b). Silelihaskude, H&E (c). Närvikude, H&E (d). 

(a)

(b)

(c)

(d)

Koed

Epiteelkude

Katteepiteel

Näärmeepiteel

Sidekude

Veri ja lümf

Kohev ja tihe
sidekude

Mesenhüüm
Sültjas sidekude

Retikulaarne
sidekude

Lihaskude

Silelihaskude

Skeletilihaskude

Südamelihaskude

Närvikude

Närvikude
kitsamas mõttes

Neurogliia
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Joonis 3.3 Kudede geneetiline klassifi katsioon. Kudede, organite ja nende algosade kujunemine erinevatest lootelehtedest ja nende de-

rivaatidest. (Moore K. L, Persaud T. V. N. järgi, muudetult)

Pea lihased, 
kehatüve ja 
jäsemete skeleti-
lihaskude, skelett 
(v.a kolju), 
pärisnahk (dermis), 
sidekude

Kolju
Pea sidekude
Dentiin

Urogenitaalsüsteem Siseorganite side- ja lihaskude
Pleura, perikardi ja peritoneumi serooskiht
Primordiaalne süda
Vere- ja lümfi rakud
Põrn
Neerupealise koor

Embrüoblast

Epidermis, karvad, 
küüned, na-
hanäärmed, 
rinnanääre
Hüpofüüsi eesosa 
(adenohüpofüüs)
Hambaemail
Sisekõrv
Silmalääts

Neuraalhari  Neuraaltoru

Neuroektoderm             Pinnaektoderm

Kesknärvisüsteem
Reetina
Pineaalnääre (kä-
binääre)
Hüpofüüsi tagaosa 
(neurohüpofüüs)

Entoderm Mesoderm Ektoderm

Kraniaalsed ja sen-
soorsed ganglionid 
ja närvid
Neerupealise säsi
Pigmentrakud
Neelukaare kõhred
Pea mesenhüüm ja 
sidekude

Epiblast

Trilaminaarne embrüoketas

Trahhea, bronhide ja 
kopsude epiteliaalne osa

Seedetrakti, maksa, pank-
rease, kusepõie ja loote 
kusejuha epiteel

Neelu, kilpnäärme, 
trummiõõne, kuulmetõri, 
tonsillide ja kõrvalkilp-
näärme epiteliaalne osa

Pa
ra

ks
ia

al
ne

 m
es

od
er

m

In
te

rm
ed

ia
ar

ne
 m

es
od

er
m

La
te
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ne
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m

Pe
a



Peatükk 3 KUDEDE ÜLDISELOOMUSTUS 63

Erutuse vastuvõtmise ja edasikandmisvõimega 
närvikude.  Närvikude omakorda jaguneb 
 närvikoeks kitsamas mõttes ja  neurogliiaks.

Selle klassifi katsiooni aluseks on kudede ehitus ja 
talitlus, millest tuleneb mõiste morfoloogilis-füsioloo-
giline klassifi katsioon. Epiteelkudedele on iseloomulik 
rakkudevahelise aine praktiline puudumine, asukoht 
organismi või organi pinnal või valendike vooderda-
mine. Sidekude seevastu iseloomustab suhteliselt rohke 
põhiaine olemasolu. Sidekude toestab organismi ja seob 
organite alaosad tervikuks. Lihaskoele on iseloomulik 
kontraktiilsete elementide esinemine, mistõttu see kude 
tagab organismi liikumisvõime. Närvikude võimaldab 
organismil reageerida pidevalt muutuvatele sise- ja välis-
keskkonna tingimustele ehk teisisõnu närvikude kont-
rollib organismi kui terviku funktsioneerimist.

KUDEDE ARENGULISED 
ISEÄRASUSED

Kui läheneda kudedele arengubioloogilisest seisukohast, 
siis selgub, et tavalistes tingimustes ühesuguse ehituse ja 
talitlusega koed võivad eritingimustes (nt vigastus või 
haigus) käituda erinevalt ja omandada täiesti uued tun-
nused. See tuleneb asjaolust, et koeliikide arenemine kul-
geb erinevalt. Kudede arengul põhinevat klassifi katsiooni 
nimetatakse geneetiliseks klassifi katsiooniks. Nii näiteks 
areneb epiteelkude mitme lootelehe alusel: nahka kattev 
epiteel areneb ektodermist, seedetrakti epiteel suures osas 
endodermist, veresooni vooderdav epiteel mesodermist, 
mõnede meeleelundite epiteel (reetina pigmentepiteel, 
membranoosse sisekõrva epiteel) aga neuroektodermist. 
Samas on kõik sidekudede alaliigid vaatamata nende ehi-
tuslikele ja talitluslikele iseärasustele pärit mesenhüü-
mist – mesodermist varakult diferentseeruvast koest (pea 
mesenhüüm, kraniofatsiaalne mesenhüüm e ektome-
senhüüm võib osaliselt areneda neuroektodermist pärit 
neuraalharjast). Lihaskude areneb kas mesodermist ja 
mesenhüümist või ektodermist ning närvikude ainult 
neuroektodermist (jn 3.3). 

Koed ei ole organismis üksteisest isoleeritud. Puhast 
kude on võimalik saada ainult koekultuuri tingimustes. 
Tavaliselt on koed omavahel põimunud ja ühe või teise 
struktuuri koelist kuuluvust on võimalik kindlaks teha 
mõnikord üpris keerukate mikroskoopiliste uuringutega. 
Näiteks kompaktsetes organites võib põhifunktsiooni 
täita epiteelilaadne kude, kuid organi toese moodustab 
sidekude. Iga organ on varustatud veresoontega, viimaste 
seintes paiknevad silelihasrakud ja kogu organismi talit-
luse ühtsuse tagavad regulatoorsed mehhanismid, millest 
on olulisimaks närvisüsteem. Seega ulatuvad organisse 
ka närvisüsteemi elemendid. Skeletilihase funktsionaal-

4. selt aktiivse osa moodustavad vastava lihaskoe kiud, kuid 
nende vahele jääb sidekude, kus paiknevad jällegi vere-
sooned ja närvisüsteemi struktuurid. Samas koed on 
erinevates organites erineva ehitusega, mis on tingitud 
organite erinevatest funktsionaalsetest vajadustest. Nt 
seedetraktis prevaleerib katteepiteelist prismaatiline epi-
teel, hingamisteedes mitmerealine ripsepiteel, kuseteedes 
transitoorne epiteel. Seega kudedele on omane organ-
spetsiifi lisus. Rakud ja koed spetsialiseeruvad arengu väl-
tel kindla funktsiooni täitmiseks. Mida kõrgemalt on 
organismid arenenud, seda enam on progresseerunud 
üksikute kudede eripärad. 

Kudedele on omane regeneratsioonivõime, kuid see 
on erinevatel kudedel erinev. Näiteks ei regenereeru 
üldse neuronid1, kuid nende jätked võivad vigastuse-
järgselt uuesti kasvada. Regeneratsioon võib olla füsio-
loogiline või reparatiivne. Füsioloogiline regeneratsioon 
toimub organismis pidevalt ja selle käigus asendatakse 
vananenud koed uutega. Füsioloogilise regeneratsiooni 
tagavad kudedes olevad kambiaalsed rakud, tüvirakud, 
mis vajadusel hakkavad kiiresti paljunema ja diferent-
seeruma. Selleks on organites olemas vastavad tsoo-
nid: maos näärmekael, sooltes krüptide põhjad, nahas 
epidermise basaalkiht jne. Tüvirakkudele on seejuu-
res iseloomulik, et nad säilitavad oma populatsiooni, st 
jagunemisel tekkivatest tütarrakkudest osa jäävad edasi 
tüvirakkudeks, teine osa aga diferentseeruvad spetsiifi lis-
teks rakkudeks. Kudede võimet taastuda vigastuse järg-
selt nimetatakse reparatiivseks regeneratsiooniks, mille 
võime on kudedel erinev. Tavaliselt regenereeruvad hästi 
epiteel, sidekude, silelihaskude, halvemini või praktiliselt 
üldse mitte kõhrkude ja vöötlihaskude. Närvikoe puhul 
on võimalik närvikiudude regeneratsioon, millel põhi-
neb perifeersete närvide vigastusejärgne paranemine. 
Reparatiivne regeneratsioon toimub ühelt poolt ole-
masolevate jagunemisvõimeliste rakkude paljunemisel, 
teiselt poolt tüvirakkude kiirel paljunemisel ja diferent-
seerumisel. Sidekoes peetakse kambiaalseteks rakkudeks 
veresoonte ümber asuvaid adventitsiaalrakke ja perit-
süüte, mis võivad diferentseeruda mitmes suunas. Rege-
neratsiooni käigus funktsioneerivad koos mitmed koelii-
gid, mis on omavahelises sõltuvuses. Näiteks ei parane 
haav enne kui haavapõhi on täitunud sidekoega ja alles 
siis järgneb haava kattumine epiteelkoega. Reparatiivne 
regeneratsioon on allutatud regulatoorsetele mehha-
nismidele ja selle kvaliteet sõltub närvisüsteemi seisun-
dist, humoraalsest regulatsioonist ja looma individuaal-
setest omadustest (vanus, üldseisund, toitumus jne).

1 Täiskasvanud organismis on uute neuronite moodustumist täheldatud 
ainult kahes aju piirkonnas: subventrikulaartsoonis ja hipokampuse 
hammaskääru subgranulaartsoonis.
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 Epiteelkude pärineb mitmest algest, erinevalt teistest 
põhikudedest võivad epiteelkoe alaliigid areneda kolmest 
erinevast lootelehest: ekto-, ento- ja  mesodermist.  Ekto-
dermist moodustub nahka kattev epiteel.  Entodermaalse 
päritoluga on seedetrakti epiteel (magu, peen-, jämesool 
jt). Tsölonefrodermaalse päritoluga on serooskesti kattev 
epiteel. Neuroektodermaalse päritoluga on mõningate 

Epiteelkoed jaotatakse  katteepiteeliks ja  näärmeepiteeliks. 

Katte- e pinnaepiteel, epithelium superfi ciale, on piiritlev kude.

Epiteelirakkudele on iseloomulik polaarne diferents: raku apikaalne ja basaalne osa on 

erineva ehitusega.

Epiteelkude moodustab basaalmembraani.

Epiteelkoes on väga vähe rakkudevahelist ainet ja epiteelirakud seostuvad omavahel 

erinevate rakuliiduste abil.

Näärmeepiteel, epithelium glandulare, koosneb sekretoorsetest epiteelirakkudest.

Näärmeepiteelist moodustunud näärmeid jaotatakse mitme klassifi katsiooni alusel.
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KATTEEPITEEL 

NÄÄRMEEPITEEL







meeleelundite ehitusse kuuluvad epiteelkoed (jn 3.3).
Epiteelkude katab organismi välispinda, siseorga-

nite limaskesta ja moodustab näärmeid. Vastavalt sellele, 
kas esikohal on kattefunktsioon või sekretsioon, jaota-
takse epiteelkoed katteepiteeliks, epithelium superfi ciale, 
ja näärmeepiteeliks, epithelium glandulare. Katteepiteel 
eraldab välis- ja sisekeskkonna, omab tähtsat kaitsefunkt-

Epiteelkude,
textus epithelialis 4
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Tabel 4.1 Epiteelkoe morfoloogia, funktsioon ja paiknemine

Tüüp Pindmise kihi 
rakkude kuju Funktsioon Paiknemine

 Ühekihilised epiteelid

 Ühekihiline lameepiteel Lamedad Toodab vähesel 
määral vedelikku

Vere- ja lümfi soonte sisepind, 
kopsualveoolid, pleuraal- ja 
peritoneaalõõs, Bowmani kapsli 
parietaalne leste ja Henle ling neerudes

 Ühekihiline kuupepiteel Kuubilised
Sekretsioon, 
absorbtsioon, 
kaitse

Kogumistorukesed, proksimaalsed ja 
distaalsed tuubulid neerus, ovaariumi 
pind, kilpnäärme folliikulid, reetina 
pigmentepiteel, näärmete juhad

 Ühekihiline 
prismaatiline epiteel Prismaatilised

Absorbtsioon, 
sekretsioon, 
kaitse

Seedetrakt, emakas, munajuhad, 
näärmete juhad

Mitmerealine ripsepiteel Prismaatilised
Sekretsioon, 
absorbtsioon, 
kaitse

Trahhea, bronhid, munandimanus, 
seemnejuha

 Mitmekihilised epiteelid

 Mitmekihiline 
sarvestumata lameepiteel Lamedad, tuumaga Kaitse Seede- ja reproduktiivsüsteemi 

mõned osad, kornea, kõri

 Mitmekihiline 
sarvestunud lameepiteel Lamedad, tuumata Kaitse

Naha ja naha derivaatide pind (v.a 
karvad), mäletsejaliste söögitoru, 
mäletsejaliste eesmagu

 Mitmekihiline 
kuupepiteel Kuubilised Absorbtsioon, 

sekretsioon
Seganäärmete suured juhad, higinäärmete 
juhad, anaalkanal, emasureetra, 
hingamisteede proksimaalne piirkond

 Mitmekihiline 
prismaatiline epiteel Prismaatilised

Absorbtsioon, 
sekretsioon, 
kaitse

Mõne seganäärme suured juhad, 
silmalau konjunktiiv, ülemineku 
piirkond ühekihilise/mitmerealise ja 
mitmekihilise sarvestunud epiteeli vahel

 Transitoorne epiteel 
Suured kõrged (kokku-
tõmbunud epiteel), lamedad 
(väljaveninud epiteel)

Kaitse Kuseorganid 

siooni, toitainete imendamise või jääkainete väljutamise 
kaudu osaleb ainevahetuses. Näärmeepiteel osaleb sek-
retsioonis, tema rakud moodustavad erinevate omadus-
tega sekreeti. Epiteelkoele on iseloomulik rakkudevahe-
lise aine vähesus, mistõttu epiteelirakud on omavahel 
tihedas kontaktis ja neid seovad erinevad rakuliidused e 
-kontaktid. Selline tihe epiteelirakkude paigutus plaat-

jateks kihtideks on otstarbekas, kuna vastasel korral ei 
oleks võimalik täita kaitse- ja kattefunktsiooni. 

Enamus epiteelirakkudest on 20–40 μm läbimõõ-
duga, kuid on ka suuremaid kuni 100 μm rakke. Epi-
teelirakkude väliskuju varieerub ulatuslikult – rakk võib 
olla lame, epitheliocytus planus, nende rakkude kõrgus on 
väiksem kui laius; kuubiline, epitheliocytus cuboideus, kus 
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Joonis 4.1 Epiteelide jagunemine. 

kõrgus ja laius on ligikaudu võrdsed või kõrgprismaati-
line, epitheliocytus prismaticus, kus kõrgus ületab laiuse. 
Kui epiteel sisaldab ainult ühesuguse kujuga rakke, siis 
on ta isomorfne, kui rakud on aga mitmesuguse kujuga, 
siis anisomorfne. Rakutuumade kuju on kas ümmargune 
või ovaalne, kusjuures tuuma kuju vastab reeglina raku 
kujule. Kui kuubilistes rakkudes on ümar rakutuum, siis 
lamedates epiteelirakkudes on ka rakutuum lamendu-
nud. Prismaatilistes epiteelirakkudes on rakutuum ellip-
soidse kujuga ja tuumade pikitelg on alati paralleelne 
rakkude pikiteljega. Epiteelirakkudes paiknevad kõik 
üldised organellid ja lisaks neile veel tonofi brillid. Orga-
nellide hulk rakus sõltub selle talitlusest: näärmerakku-
des on eriti väljendunud endoplasmaatiline retiikulum ja 
Golgi kompleks, katteepiteelis aga tonofi brillid.

Epiteelkoele on iseloomulik polaarne diferents, s.t 
rakkude apikaalne ja basaalne osa on erineva ehitusega. 
Eriti ilmekalt väljendub see ühekihilistes epiteelides. Epi-
teelkoed on avaskulaarsed, seal ei esine veresooni, eran-
diks on sisekõrva soonjutt, stria vascularis. Seetõttu pea-
vad hapnik, toitained ja metaboliidid difundeeruma 
rakkudeni epiteelialuse sidekoe kapillaaridest. Kui on 
tegemist paksu mitmekihilise epiteeliga, siis ulatub vere-
sooni sisaldav sidekude papillidena epiteeli sisse. Sellega 
suureneb epiteeli ja allasuva sidekoe kontaktpind. Reeg-
lina jääb epiteelirakkude alla õhuke valgusmikroskoo-
bis homogeenne basaalmembraan, mille moodustavad 
erinevad valgud (kollageen, laminiin, fi bronektiin jt). 
Epiteelkoes ei esine teisi koeliike, seetõttu kasutatakse 
epiteelkoe puhul ka väljendit puhaskude. Siiski võivad 
epiteelkoes esineda paiguti vere valgelibled ja mõnda liiki 
retseptorid. 

KATTE- e PINNAEPITEEL,
EPITHELIUM SUPERFICIALE

Lähtudes rakukihtide arvust eristatakse ühekihilisi ja 
mitmekihilisi epiteele (jn 4.1, tabel 4.1), rakkude kujust 
lähtuvalt eristatakse lame-, kuup- ja prismaatilist epiteeli. 
Epiteelid jagunevad ühekihilisteks ja mitmekihilisteks.

Ühekihilise epiteeli korral kontakteeruvad kõik 
rakud basaalmembraaniga, mitmekihilise epiteeli korral 
teevad seda ainult basaalkihi rakud. Seega mitmekihilise 
epiteeli korral toetuvad basaalmembraanile basaalkihi 
rakud, nende peal omakorda asetsevad juba järgnevad 
rakukihid. 

Ühekihilised epiteelid jagunevad sõltuvalt rakkude kujust:
ühekihiline lameepiteel, epithelium simplex 
squamosum; 
ühekihiline kuupepiteel, epithelium simplex cuboideum;
ühekihiline prismaatiline epiteel, epithelium simplex 
columnare;
mitmerealine ripsepiteel, epithelium 
pseudostratifi catum.

1.

2.
3.

4.

Ühekihiline lameepiteel

Ühekihiline kuupepiteel

Ühekihiline prismaatiline epiteel

Mitmekihiline sarvestunud lameepiteel

Mitmerealine ripsepiteel

Transitoorne epiteel
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Mitmekihilised epiteelid jagunevad sõltuvalt pind-
mise kihi rakkude kujust: 

mitmekihiline sarvestumata lameepiteel, epithelium 
stratifi catum squamosum non cornifi catum, 
mitmekihiline sarvestunud lameepiteel, epithelium 
stratifi catum squamosum cornifi catum,
mitmekihiline prismaatiline epiteel, epithelium 
stratifi catum columnare,
mitmekihiline kuupepiteel, epithelium stratifi catum 
cuboideum,
transitoorne epiteel, epithelium transitionale.

ÜHEKIHILINE LAMEEPITEEL,
EPITHELIUM SIMPLEX SQUAMOSUM

Ühekihiline lameepiteel koosneb ühest lamedate rakkude 
kihist (jn 4.2, tabel 4.1). Kindlates asukohtades looma 
organismis nimetatakse ühekihilist lameepiteeli spetsiifi -
liselt kas endoteeliks või mesoteeliks. Veresoonte, lümfi -
soonte ja südame sisepinda katvat ühekihilist lameepiteeli 
nimetatakse endoteeliks, endothelium. Pikliku kujuga 
lamedad endoteelirakud kinnituvad basaalmembraanile, 
tuum paikneb rakus tsentraalselt ja selles kohas on rakk 
kõrgem ning võlvub valendiku suunas. Endoteelirak-
kude tsütoplasmas on hulgaliselt pinotsütoosipõiekesi, 
kuid teiste organellide hulk on väike. Endoteel regulee-
rib ainete ning hapniku ja süsihappegaasi transporti vere 
ja teiste kudede vahel. Samuti on endoteelil oluline roll 
veresoonte sisepinna kaitsel, kahjustunud endoteeli kor-
ral võib kahjustuse piirkonnas moodustuda verevormele-
mentidest tromb. Kõhu- ja rinnaõõnt vooderdavat ja seal 
paiknevate organite välispinda katvat ühekililist lame-
epiteeli nimetatakse mesoteeliks, mesothelium. Mesoteel 
katab ka perikardi e südamepauna. Rasvikust valmistatud 
histoloogilistes preparaatides on mesoteliotsüüdid näh-

1.

2.

3.

4.

5.

Joonis 4.3 Ühekihiline kuupepiteel. Neeru kogumistorukesed 

(pikilõik), küülik, Van Gieson (a). Kilpnäärme folliikulid, transgeenne 

hiir, H&E (b).

(a)

(b)

Joonis 4.2 Ühekihiline lameepiteel, mesoteel, karmiin + 

hõbetatud.

tavad ebakorrapäraste, sakiliste rakupiiridega rakkudena, 
mis võivad sisaldada 23 tuuma (jn 4.2). Teisi organeid 
katva mesoteeli rakud on korrapärasema kujuga, rakus 
on tavaliselt üks tuum ja tsütoplasmas on vähesel mää-
ral organelle. Mesoteliotsüütide apikaalsel pinnal võivad 
paikneda mikrohatud või ripsmed, kuid need struktuu-
rid on jälgitavad ainult läbivalgustavas (TEM) või ska-
neerivas (SEM) elektronmikroskoobis. Mesoteel hoiab 
siledana serooskesta pinda, et vältida organitevahelist 
hõõrdumust. Mesoteliotsüüdid toodavad vähest seroos-
vedelikku, mis eritatakse organite valendikku ja hiljem 
toimub selle tagasiimendamine. 

ÜHEKIHILINE KUUPEPITEEL, 
EPITHELIUM SIMPLEX CUBOIDEUM

Ühekihilise kuupepiteeli (jn 4.3ab, tabel 4.1) moodustab 
üks kiht kuubilisi rakke ja kõik rakud kinnituvad alumise 
osaga basaalmembraanile. Ümara kujuga tuumad paik-
nevad rakus keskel, raku apikaalsel pinnal võivad paik-
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neda mikrohatud või ripsmed. Ühekihiline kuupepiteel 
vooderdab neerudes nefroni proksimaal- ja distaaltuu-
buleid ning säsis paiknevaid kogumistorukesi. Selle epi-
teeliga on kaetud munasarjade pind, kilpnäärme follii-
kulid ja väikesed brobhioolid. Ühekihiline kuupepiteel 
on tavaliselt seotud sekretsiooniga või absorbtsiooniga. 
Nt neeru tuubulite proksimaalses osas on rakkude api-
kaalsel pinnal selgelt väljendunud tihe harjasääris, mille 
moodustavad 2 μm kõrgused mikrohatud. Harjasääris 
võimaldab organismile vajalike ainete tagasiimendumist 
primaarsest uriinist. Neeru tuubulite epiteelirakkude 
basaalses osas paiknevad rohkearvulised mitokondrid, 
mis moodustavad basaalse jutilisuse, striatus basalis, ja 
varustavad aktiivselt funktsioneerivaid rakke energiaga. 

ÜHEKIHILINE PRISMAATILINE EPITEEL, 
EPITHELIUM SIMPLEX COLUMNARE

Ühekihilist prismaatilist epiteeli esineb seedetraktis, 
emakas ja munajuhas. Ühekihilise prismaatilise epiteeli 
(jn 4.4, tabel 4.1) moodustab üks kiht kõrgeid rakke ja 
kõik rakud kinnituvad basaalmembraanile. Prismaati-
lise epiteeli rakkude laius on väiksem kui nende kõrgus. 
Ühekihilises prismaatilises epiteelis eristatakse erinevaid 
rakuliike. Nii eristatakse maos (koduloomade ühekamb-
rilises maos, mitmekambrilises maos ainult libediku osas) 
ja sooltes esinevas ühekihilises prismaatilises epiteelis nt 
äärisrakke, karikrakke ja endokrinotsüüte. Pikkade ääris-
rakkude tuum on piklik-ovaalse kujuga, raku apikaalne 
pind on kaetud ligikaudu 2 μm kõrguse äärisega, mille 

Joonis 4.4 Ühekihiline prismaatiline epiteel, kass, PAS + Van 

Gieson. Äärisrakud (1), karikrakud (2), harjasääris (3).

11

22

33

moodustavad mikrohatud ja pealt katab seda glükokaa-
lüks. Glükokaalüks ja mikrohattude membraan sisalda-
vad fermente, mis osalevad seedimises. Äärisrakkude api-
kaalsel pinnal paiknevad mikrohatud on rakumembraani 
väljasopistused ning suurendavad oluliselt raku pinda, mis 
on tähtis tegur vee ja toitainete adsorptsioonil sooleva-
lendikust. Selle funktsiooni tõttu nimetatakse äärisrakke 
ka adsorptiivseteks rakkudeks. Karikrakkude apikaalset 
pinda täidab limatilk, raku tuum on kolmnurkne, keskelt 
nõgusa kujuga ja paikneb basaalselt. Karikrakkudes moo-
dustuv lima katab epiteeli pinda ja kaitseb teda ning all-
pool paiknevaid kudesid kahjulike mõjutuste eest. Soolte 
krüpte katvas ühekihilises prismaatilises epiteelis paikne-
vad lisaks veel ääriseta rakud. Ääriseta rakud on epiteeli 
kambiaalsed rakud, mis on võimelised prolifereeruma ja 
diferentseeruma teisteks epiteelirakkudeks – nii ääris- kui 
karikrakkudeks. Endokrinotsüütide (enteroendokriinrak-
kude) tsütoplasmas esinevad sekretoorsed sõmerad sisal-
davad mitmeid parakriinseid ja endokriinseid hormoone 
(vt ptk Endokriinorganid). Emakas ja munajuhas moo-
dustavad ühekihilise prismaatilise epiteeli aktiivselt liiku-
vate ripsmetega varustatud ripsrakud ja sekretoorse ise-
loomuga ripsmeteta rakud (vt ptk Emassuguorganid).

MITMEREALINE RIPSEPITEEL, 
EPITHELIUM PSEUDOSTRATIFICATUM

Mitmerealist epiteeli (jn 4.5ab, tabel 4.1) leiame hin-
gamisorganitest. Kõik selle epiteeli rakud kinnituvad 
basaalmembraanile, kuid kõikide rakkude apikaalne osa 
ei ulatu epiteeli vabale pinnale. Mitmerealises epiteelis 
eristatakse ripsrakke, karikrakke, kiilrakke, endokrino-
tsüüte ja basaalrakke. Erinevate rakkude tuumad paik-
nevad eri kõrgustel, tekitades mitmerealisuse mulje. 
Epiteeli kõige rohkearvulisemad rakud on äärisrakud, 
mis ulatuvad oma apikaalse osaga välispinnani. Rak-
kude apikaalsel pinnal paikneb hulgaliselt ripsmeid, 
rakutuumad on pikliku kujuga ja moodustavad kõr-
gema rakutuumade rea. Karikrakkudel paikneb apikaal-
ses osas mutsiine sisaldav limatilk, sellest allpool suur, 
kolmnurkne rakutuum. Karikrakkude tuumad moo-
dustavad epiteelis teise rakutuumade rea. Ripsrakkude 
vahel paiknevad pikliku kujuga kiilrakud e vaherakud, 
mille apikaalne osa ei ulatu epiteeli vabale pinnale. Kiil-
rakkude tuuma kuju on piklik, tuumad moodustavad 
kolmanda rakutuumade rea. Kiilrakud on diferentseeru-
vad rakud, millest moodustuvad nii rips- kui ka karik-
rakud. Alumise rakutuumade rea moodustavad mada-
late basaalrakkude tuumad. Madalate endokriinrakkude 
tsütoplasmas esinevad sekretoorsed sõmerad sisaldavad 
mitmeid bioaktiivseid aineid. Lisaks eelpoolnimetatud 
rakkudele võib teatud hingamisteede alaosades leida 
mitmerealises ripsepiteelis veel teisigi rakutüüpe (vt ptk 
Hingamisorganid).
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MITMEKIHILINE SARVESTUMATA 

LAMEEPITEEL, EPITHELIUM STRATIFICATUM
SQUAMOSUM NON CORNIFICATUM

Mitmekihiline sarvestumata lameepiteel esineb mõnin-
gates seedesüsteemi piirkondades (seedetrakti algusosas, 
suuõõnes ja söögitorus ning lõpuosas, aanuses), sugu-
teedes (tupes) ja katab silma sarvkesta, cornea, eesmist 
pinda. Mitmekihiline sarvestumata lameepiteel (jn 4.6, 
tabel 4.1) koosneb kolmest kihist: 

pindmine kiht, stratum superfi ciale, 
ogakiht, stratum spinosum, ja 
basaalkiht, stratum basale. 

Mitmekihilises sarvestumata lameepiteelis kinnitub 
basaalmembraanile hemidesmosoomidega ainult alu-
mine, basaalkiht. Basaalrakud on prismaatilised, inten-

1.
2.
3.

Joonis 4.6 Mitmekihiline sarvestumata lameepiteel, H&E. 

Pindmine kiht (1), ogakiht (2), basaalkiht (3). 

2233 11

siivselt värvuva tsütoplasmaga rakud. Basaalkihi rakkude 
vahel leiame ka mitootiliseks jagunemiseks võimelisi 
tüvirakke ja nende arvelt toimub ülemiste kihtide epi-
teelirakkude uuenemine. Ogakihi moodustavad eba-
korrapärase polügonaalse kujuga ja väikeste ogataoliste 
jätketega rakud. Ultrastruktuursetel uuringutel ilmneb, 
et rakkudevahelised „ogakesed” on moodustunud rakke 
omavahel tugevalt seostavate desmosoomide poolt. Oga-
kihi rakud paiknevad basaalkihi rakkude peal. Basaalse 
ja ogakihi rakkude tsütoplasmas paiknevad rohkearvuli-
sed tonofi brillid, mis on moodustunud keratiini sisalda-
vatest tonofi lamentidest. Pindmise kihi lamedad rakud 
paiknevad mitmes reas. Pindmise kihi rakkudel on lame-
dad tuumad, tsütoplasma sisaldab väheseid organelle. 
Vananedes eemaldatakse pindmise kihi rakud epiteeli 
pinnalt. Joonis 4.5 Mitmerealine ripsepiteel, skeem (a); Heidenhaini 

raudhematoksüliin (b).

Ripsrakud

Karikrakud

Kiilrakud

Basaalrakud

(a)

(b)
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MITMEKIHILINE SARVESTUNUD 
LAMEEPITEEL, EPITHELIUM STRATIFICATUM 
SQUAMOSUM CORNIFICATUM

Mitmekihiline sarvestunud lameepiteel (jn 4.7abc; tabel 
4.1) katab naha pinda, ninapeeglit, seedekanali algus-
osa (karedat toitu söövatel loomadel), küüsi, küüniseid, 
kapju, sõrgu. Mitmekihilist sarvestunud lameepiteeli 
nimetatakse ka epidermiseks, epidermis. Epidermises 
eristatakse kuni viit kihti: 

basaalkiht, stratum basale, 
ogakiht, stratum spinosum, 
sõmerkiht, stratum granulosum, 
läikekiht, stratum lucidum, ja 
sarvkiht, stratum corneum. 

Maksimaalsed viis kihti esinevad nn paksu naha epi-
dermises (loomadel varbapadjandid, suu ümbrus kärsa, 
ninapeegli näol; küünised, sarvtohlud, kabjad, sõrad), 
mujal nn õhukeses nahas on epidermis õhem ja koosneb 
neljast kihist (puudub läikekiht ja sarvkiht on oluliselt 
õhem). Basaalkihi moodustavad prismaatilise kujuga 
intensiivselt värvuva tsütoplasmaga rakud, nende vahel 
paiknevad tüvirakud. Tüvirakud on võimelised jagu-
nema, nendest moodustuvad kõrgemal asuvate kihtide 
epiteelirakud. Selle omaduse tõttu nimetatakse basaal-
kihti ka kasvukihiks, stratum germinativum. Ogakihi 
rakud on omavahel ühenduses rohkearvuliste rakukon-
taktidega – desmosoomidega. Rakkudel on ogataolised 
jätked, heledas tsütoplasmas paiknevad ümarad tuu-
mad ja tsütoplasma sisaldab tonofi lamente. Basaalkihis 
ja ogakihis paiknevad ka pigmentrakud – melanotsüü-
did, nende tsütoplasma sisaldab looduslikult värvilise 
pigmendi melaniini sõmeraid. Melanotsüütide üma-
rad rakukehad paiknevad basaalkihis, kuid nende pikad 
jätked ulatuvad ogakihi rakkude vahele. Ogakihi üle-
mistes rakukihtides sünteesitakse lipiide, mis pakitakse 
membraaniga ümbritsetud sõmeratesse (lamellaarkeha-
kesed). Lipiidide lamellidel on oluline roll epidermise 
veebarjääri kujundamisel. Epidermise sõmerkihis paik-
nevad lamedama kujuga epiteelirakud, rakkude tsüto-
plasma sisaldab hulgaliselt  keratohüaliini sõmeraid. Läi-
kekihi moodustab mitu rida lamedaid rakke, rakkude 
tsütoplasmas paiknevad keratohüaliinist ja tonofi brilli-
dest moodustunud struktuurid. Paksus sarvkihis on sar-
vestumisprotsess kaugele arenenud, lamestunud rakud 
on kaotanud tuuma ja organellid ning sisaldavad ainult 
keratiinifi lamente. Keratiinifi lamendid muudavad pind-
mise sarvkihi väga vastupidavaks ja kulumiskindlaks, 
ogakihi lamellaarkehakestest pärinevaid ja lamedate rak-
kude vahele jäävaid ruume täitvad lipiidid muudavad 
kihi veele läbimatuks. 

1.
2.
3.
4.
5.

Joonis 4.8 Mitmekihiline sarvestunud lameepiteel, H&E (a–c). 
Sarvkiht (1), läikekiht (2), sõmerkiht (3), ogakiht (4), basaalkiht (5).
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(b)
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(c)
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Joonis 4.8 Transitoorne epiteel, karmiin-pikroindigokarmiin.

TRANSITOORNE EPITEEL, 
EPITHELIUM TRANSITIONALE

Mitmekihiline transitoorne epiteel (jn 4.8, tabel 4.1) 
esineb kuseorganites. Selles mitmekihilises epiteelis 
eristatakse kolme kihti: 

basaalkihti, stratum basale, 
vahekihti, stratum intermedium, ja 
pindmist kihti, stratum superfi ciale. 

Transitoorsele epiteelile on iseloomulik epiteeli pak-
suse oluline varieeruvus sõltuvalt kuseorganite funktsio-
naalsest seisundist. Nt kusepõies ei ole transitoorse epi-
teeli rakukihtide arv konstantne. Ühel ja samal loomal 
varieerub epiteelis rakukihtide arv ja see sõltub kusepõie 
täitumusest. Täitunud kusepõie korral on epiteelirakud 
lamedamad ja pindmine kiht on õhem, tühjas põies on 
rakud kõrgemad ja kihtide arv on väiksem ning sellised 
muutused on võimalikud tänu rakkudevahelistele kon-
taktidele. Kõige alumise, basaalkihi rakud kinnituvad 
basaalmembraanile. Rakud on väiksed, sisaldavad üma-
rat tuuma ja tumedat tsütoplasmat. Vahekihi moodus-
tavad kumera apikaalse pinnaga rakud. Nende rakkude 
basaalne osa on kiilukujuline ja ulatub teiste rakkude 
vahele, tsütoplasma on hele ja rakus on üks tsentraalselt 
paiknev tuum. Pindmise kihi rakkude kuju on varieeruv, 
nendes rakkudes võib olla kaks ja isegi kolm rakutuuma. 
Pindmise kihi rakkude kuju sõltub sellest kas organi sein 
on väljavenitatud või mitte. Väljavenitamata seina kor-
ral on kuplitaoliselt valendikku võlvuvad pindmise kihi 
rakud suuremad kui vahekihi rakud ja nende tuumad on 
orienteeritud paralleelselt epiteeli vaba pinnaga. Väljave-
nitatuse korral muutuvad pindmise kihi rakud lameda-
mateks, epiteel muutub tervikuna õhemaks, kuid epiteel 
jääb ikkagi mitmekihiliseks (tavapärase nelja kuni kuue 
rakukihi asemel võib eristada kolme rakukihti). Pindmise 

1.
2.
3.

kihi rakkude pinda katab histoloogilistes preparaatides 
intensiivsemalt värvuv tsütoplasma riba e krusta. Tran-
sitoorne epiteel on mõjutatav väliskeskkonnast ja epitee-
lirakkude eluiga on lühike. Epiteeli uuenemine toimub 
tänu basaalkihis paiknevatele tüvirakkudele.

KATTEEPITEELI REGENERATSIOON

Katteepiteel on sõltuv väliskeskkonna mõjust ning see-
tõttu on epiteelirakkude eluiga suhteliselt lühike. Katte-
epiteeli regeneratsioon võib olla kas füsioloogiline või 
reparatiivne. Füsioloogiline regeneratsioon toimub pide-
valt ning selle käigus asenduvad vanad epiteelirakud 
suhteliselt kiiresti uutega. Epiteelkoe tüvirakud on või-
melised jagunema ja diferentseeruma looma kogu elu-
perioodi jooksul. Mitmekihilistes epiteelides paiknevad 
tüvirakud basaalkihis, mitmerealises epiteelis on tüvi-
rakkudeks basaalrakud, ühekihilistes epiteelides paikne-
vad tüvirakud kindlates regioonides (nt krüptide epiteel, 
maonäärmete kaelaosa epiteel). Tüvirakud on olulised 
ka reparatiivse regeneratsiooni korral kui uued epiteeli-
rakud moodustuvad trauma käigus kahjustatud piirkon-
nas. Naha vigastumisega kaasneva epidermise ulatusli-
kuma trauma korral toimub reparatiivne regeneratsioon 
(haava paranemine) mitme teineteisele järgneva etapi 
jooksul (põletik, fi broblastide proliferatsioon ja epiteli-
seerumine). 

NÄÄRMEEPITEEL, 
EPITHELIUM GLANDULARE

Näärmeepiteel koosneb sekretsioonile spetsialiseerunud 
rakkudest. Näärmerakud kas sünteesivad selliseid aineid, 
mis on vajalikud organismi talitlemiseks (pinna katmiseks, 
niisutamiseks, seedimiseks) või selliseid aineid, mida on 
vaja organismist eemaldada.

Histoloogias kasutatakse mitmeid näärmeepiteeli 
jaotusi (tabel 4.2). Näärmed jaotatakse sekreedi 
väljutamise viisi järgi eksokriinseteks ja  endokriinseteks. 

 Eksokriinsete näärmete, glandulae exocrinae, rakud 
toodavad sekreeti, mis väljutatakse välispinnale – 
kas naha pinnale (rasunäärmed, higinäärmed) või 
epiteeliga kaetud organite valendikku (seedetrakti 
näärmed, lisasugunäärmed) (jn 4.9). Eksokriinseid 
näärmeid moodustab viimajuha, ductus excretorii, ja 
näärmete lõpposad, portiones terminales. 
Juhadeta endokriinsed näärmed, glandulae endocri-
nae, väljutavad hormoone sisaldavat sekreeti verre 
või lümfi . Endokriinsete näärmete hulka kuuluvad 
hüpofüüs, neerupealised, kilpnääre, pankrease saa-
red jt organid (nende ehitust käsitletakse põhjalikult 
peatükis Endokriinorganid). Endokriinsete näär-
mete rakud – endokrinotsüüdid, endocrinocyti, on 

•

•
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Tabel 4.2 Eksokriinsete näärmete klassifi katsioon

Näärme tüüp Jaotuse alus Paiknemine

Tubuloossed Näärme lõpposade kuju Magu, sooled, emakas, nahk

Alveolaarsed Näärme lõpposade kuju Piimanäärmed, udar

Atsinoossed Näärme lõpposade kuju Pankreas

Lihtnäärmed Juha ei hargne Higinäärmed

Liitnäärmed Juha hargneb Piimanäärmed, udar, pankreas

Hargnemata Näärme lõpposa ei hargne Mao kardia, püloorus, soolekrüptid

Hargnenud Näärme lõpposa hargneb Reproduktiivorganid

Seroossed Nõre koostise ja näärme ehituse alusel Parootis, pankreas

Mukoossed Nõre koostise ja näärme ehituse alusel Sublingvaalnääre, suulae, keelepära näärmed

Seganäärmed Nõre koostise ja näärme ehituse alusel Submandibulaarnääre

Merokriinsed Nõre väljutamise viisi alusel Raku maht oluliselt ei vähene

Apokriinsed Nõre väljutamise viisi alusel Raku maht väheneb

Holokriinsed Nõre väljutamise viisi alusel Rakk muutub sekreediks

Eksokriinsed näärmed

Lihtnäärmed

Hargnemata,
hargnenud näärmed

Tubuloossed Alveolaarsed

Liitnäärmed

Hargnemata,
hargnenud näärmed

Tubuloossed Alveolaarsed Tubulo
alveolaarsed

Joonis 4.9 Eksokriinsete näärmete jaotus.



Peatükk 4 EPITEELKUDE 73

selgete rakupiiridega ja kinnituvad basaalse osaga 
basaalmembraanile. Endokrinotsüütide tsütoplasma 
sisaldab põhilisi organelle ja sekreedisõmeraid, mil-
les sisalduvad hormoonid suunatakse endokriinsete 
rakkude põrkasid või folliikuleid ümbritsevatesse 
arvukatesse kapillaaridesse.

Järgnev näärmete jaotus kehtib ekskretoorsete näär-
mete kohta. Nagu näha, saab näärmeid klassifi tseerida 
väga erinevate printsiipide alusel. 

Sekretoorsete lõpposade kuju alusel jaotatakse näär-
med tubuloosseteks, atsinoosseteks ja alveolaarseteks 
(jn 4.10abc). 

 Tubuloossete näärmete, glandulae tubulosae, lõpp-
osad on torujad. Seedesüsteemis paiknevad tubu-
loossed näärmed (maonäärmed, soolenäärmed) on 
sirge kuluga ja kitsa valendikuga. Tubuloossed higi-
näärmed ja emakanäärmed on väänilised ja nende 
kulg on raskemini jälgitav. 
 Atsinoossete näärmete, glandulae acinosae, lõpp-
osade väliskuju on põisjas ja näärmete valendik on 
kitsas. Atsinoosne nääre on nt pankrease eksokriinne 
osa, selle väikseid sekretoorseid lõpposi nimetatakse 
atsinusteks. Atsinuse epiteelirakkude ehituses ilmneb 
selgelt polaarne diferents. Basaalselt paiknev tsüto-
plasma värvub intensiivselt ja seda nimetatakse ergas-
toplasmaks. Epiteelirakkude apikaalne osa sisaldab 
sümogeeni sõmeraid. Atsinuste viimasüsteemi kitsa 
algusosa moodustavad lamedad tsentroatsinoossed 
rakud.
 Alveolaarsetel näärmetel, glandulae alveolares, on 
lõpposade väliskuju samuti põisjas, kuid valendik 
on väga avar. Tüüpiliseks näiteks on udar, kus avara 
valendiku tõttu nimetatakse lõpposasid alveoolideks. 
Alveolaarsete näärmete epiteelirakkude kuju sõltub 
sekretsioonifaasist ja ulatub lamedast kuni prismaa-
tilise epiteelini.

Mõningate näärmete puhul võivad omavahel kom-
bineeruda erineva kujuga lõpposad. Tubuloatsinoosseks 
nimetatakse sellist nääret, mille toruja kujuga lõpposad 
kombineeruvad atsinoossete lõpposadega. Terminit 
tubuloalveolaarne nääre kasutatakse torujate lõpposade 
kombineerumisel alveolaarsete lõpposadega.

Sõltuvalt viimajuhade hargnemisest jaotatakse näär-
med  lihtnäärmeteks, glandulae simplex, ja  liitnäärme-
teks, glandulae compositae. 

Kui viimasüsteem ei hargne, siis nimetatakse selliseid 
näärmeid lihtnäärmeteks (jn 4.11). 
Kui viimasüsteem hargneb, siis nimetatakse selliseid 
näärmeid liitnäärmeteks (jn 4.12).

Näärmeid jaotatakse veel sekreedi keemilise iseloomu 
alusel. Eristatakse seroosseid, mukoosseid ja seganäärmeid. 

 Seroossed näärmed, glandulae serosae, toodavad 

•

•

•

•

•

•

Joonis 4.10 Tubuloossed näärmed, magu, kassipoeg, Rossman + 

H&E (a). Atsinoossed näärmed, pankreas, koer, H&E (b). 

Alveolaarsed näärmed, udar, lehm, H&E (c). 

(a)

(b)

(c)
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vedelat sekreeti (jn 4.13). Seroossetele näärmetele 
on iseloomulik kitsas lõpposa valendik, samuti võib 
tsütoplasma raku apikaalses ja basaalses osas olla eri-
neva koostisega.

Joonis 4.13 Seroossed näärmed, kõrvasüljenääre, H&E.

Joonis 4.11 Näärme kuju: tubuloosne lihtnääre (a), tubuloosne hargnenud lihtnääre (b, d), alveolaarne lihtnääre (c), alveolaarne hargnenud 

lihtnääre (e, f ).

Joonis 4.12 Liitnäärmete skeem: tubuloalveolaarne liitnääre (1) ja tubulaarnääre (2) (a); alveolaarne liitnääre (b). 

(d) (e) (f)

(a) (b) (c)

1

(a) (b)

2

Joonis 4.14 Seromukoossed näärmed, keelealune süljenääre, H&E. 

Seroosne lõpposa (1), mukoosne lõpposa (2). 

22
11

 Mukoossed näärmed, glandulae mucosae, toodavad 
viskoosset limarohket sekreeti. Mukoossetes näär-
metes on lõpposade valendik avar, rakupiirid on sel-
gelt väljendunud. Seganäärmed on sellised näärmed, 

•
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kus eristatakse nii seroosset kui mukoosset lõpposa. 
Sõltuvalt sellest, milline komponent domineerib, 
nimetatakse selliseid näärmeid kas seromukoosseks 
(jn 4.14) või mukoseroosseks näärmeks. Koduloo-
madel on selliseks seganäärmeks nt submandibulaar-
nääre. 

Näärmeid võib jaotada ka vastavalt sekretsiooni vii-
sile ja sellisel juhul räägime merokriinsetest, apokriinse-
test ja holokriinsetest näärmetest (jn 4.15, 4.16). 

 Merokriinsetel e ekriinsetel näärmetel, glandulae 
merocrinae s. eccrinae, ei muutu sekreedi väljutamisel 
raku maht oluliselt. Koduloomadel esinevad mero-
kriinsed näärmed nt nahas ja pankreases. Näärme-
rakkude toodetud sekreedipõiekesed paiknevad raku 
apikaalses osas, kus nad väljutatakse eksotsütoosi 
teel. 
 Apokriinsetel näärmetel, glandulae apocrinae, sek-
retsioonil raku maht väheneb. Sekreediproduktid 
suunatakse rakkude apikaalsesse ossa ja väljutatakse 
rakust. Selline sekretsioon esineb näiteks lakteerivas 
udaras ja piimanäärmetes, kus tänu apokriinsele sek-
retsioonile toimub piimalipiidide väljutamine. Apo-
kriinse sekretsiooniviisiga on ka koduloomade nahal 
paiknevad higinäärmed. 
 Holokriinsetes näärmetes, glandulae holocrinae, 
lähevad pindmise kihi näärmerakud tervikuna sek-
reedi koostisesse. Selline sekreedi väljutamine on ise-
loomulik mitmekihilise lõpposaga rasunäärmetele.

•

•

•

Joonis 4.15 Näärmete jaotus sekretsiooni alusel: merokriinne nääre (nt süljenääre) (a); apokriinne nääre (nt higinääre) (b); holokriinne 

nääre (nt rasunääre) (c).

Uus rakk

Sekretsioon

Rakk

Sekretsioon
Sekretsioon

(a) (b)   (c)

Joonis 4.16 Holokriinsed näärmed, nahk, kassipoeg, Rossman + 

Van Gieson. 

NÄÄRMEEPITEELI REGENERATSIOON

Näärmeepiteelis toimub pidevalt sekreedi moodustu-
mine ja seoses sellega ka füsioloogiline regeneratsioon. 
Füsioloogilise regeneratsiooni kiirus näärmeepiteelis on 
aga erinev – kiiresti taastuvad holokriinse sekretsiooniga 
näärmerakud, aeglasemalt kulgeb protsess apokriinse ja 
merokriinse sekretsiooniga epiteelirakkudes, kus rakud 
taastuvad rakusisese regeneratsiooni tulemusena. 
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SÜNOPSIS

KUDEDE KLASSIFIKATSIOON

Koed on ühtse tekke, struktuuri ja talitlusega rakkude ja nende rakkude poolt produtseeritava põhiaine kogumikud.
Ehituslike ja talitluslike tunnuste alusel jagatakse koed neljaks põhitüübiks:

EPITEELKUDE
SIDEKUDE
LIHASKUDE
NÄRVIKUDE

EPITEELKOE ÜLDISELOOMUSTUS

Epiteelkoe olulisemaks funktsiooniks on piiritlemine. 
Epiteel on avaskulaarne kude, mis katab organismi välispinda, vooderdab organite valendikke ja moodustab 
näärmeid. 
Epiteelkoele on iseloomulik rakkudevahelise aine vähesus, mistõttu epiteelirakud on omavahel tihedas kontak-
tis ja neid seovad erinevad rakuliidused e -kontaktid. 
Epiteelkoele on iseloomulik polaarne diferents, s.t rakkude apikaalne ja basaalne osa on erineva ehitusega.





•
•
•
•









EPITEELKOE KLASSIFIKATSIOON

Epiteel, mis koosneb ainult ühest rakkude reast ja 
milles kõik rakud kinnituvad basaalmembraanile 
kannab nimetust ühekihiline epiteel. Ühekihilise 
epiteeli rakud võivad olla erineva kõrguse ja laiu-
sega (lamedad, kuubilised, prismaatilised).
Epiteel, mis koosneb kahest või enamast rakku-
de kihtidest kannab nimetust mitmekihiline epi-
teel. 
Mitmerealine epiteel kuulub ühekihiliste epitee-
lide hulka. Selles epiteelis kinnituvad kõik rakud 
basaalse osaga basaalmembraanile, kuid kõik 
rakud ei ulatu apikaalse osaga epiteeli pinnale. 
Transitoorne epiteel on mitmekihiline epi-
teel, mis katab torujate kuseorganite limaskesta. 
Epiteeli pindmise kihi rakkude kuju sõltub orga-
nite seisundist ja võib olla lame, ümar või kupli-
taoline.









EPITEELIRAKKUDE APIKAALNE PIND

Apikaalsel pinnal võivad paikneda spetsiifi lised 
struktuurid.
Rakkude apikaalsel pinnal võivad paikneda mik-
rohatud. Nt sooletrakti epiteelis esinevate ääris-
rakkude apikaalne pind on kaetud ligikaudu 
2 μm kõrguse mikrohattudest moodustunud ääri-
sega. Mikrohattude membraan sisaldab ensüüme, 
mis osalevad seedimises. Mikrohatud suurenda-
vad oluliselt raku pinda, mis on tähtis tegur vee ja 
toitainete adsorptsioonil soolevalendikust.
Stereotsiiliad on ebaharilikult pikad (kuni 
120 μm) liikumatud mikrohatud. Neid esineb 
ainult munandimanuse- ja seemnejuha proksi-
maalse osa epiteelirakkudel ning sisekõrva sen-
soorsetel rakkudel (karvarakud).
Ripsmed jaotatakse aktiivselt liikuvateks, kinoci-
lia, ja liikumatuteks, statocilia.
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EPITEELIRAKKUDE LATERAALNE PIND: 
RAKKUDEVAHELISED ÜHENDUSED

Tiheliiduse e sulgvöötmekese põhifunktsioon on 
liita kõrvutiolevaid epiteelirakke omavahel või-
malikult tihedalt ja muuta rakkudevaheline ruum 
läbimatuks ka väikestele molekulidele.
Ankurliiduste põhifunktsiooniks on naaberrak-
ke omavahel tugevalt seostada. Selliseid liiduseid 
esineb eeskätt kohtades, kus rakkudeühendused 
peavad taluma tugevaid mehaanilisi pingeid (nt 
mitmekihilised lameepiteelid).
Rakuliiduste kompleksid. Kontakteeruvate epi-
teelirakkude külgpindade vahel võib sageli näha 
järjestikku asetsevaid erinevat tüüpi rakuliiduseid. 
Sellised rakuliiduste kompleksid on eriti olulised 
ühekihilistele kuup- ja prismaatilistele epiteeli-
dele, mis moodustavad füsioloogilisi barjääre. 
Tiheliidus sulgeb rakkudevahelise ruumi võima-
likult valendiku lähedalt, ankurliidused, kinni-
tusvöötmeke (zonula adherens), ja desmosoom 
(macula adherens), tagavad kompleksile mehaani-
lise vastupidavuse.







EPITEELIRAKKUDE BASAALNE 
PIND: BASAALMEMBRAAN

Epiteelirakkude kokkupuutumisel sidekudedega 
eraldab epiteelirakkude basaalseid pindasid side-
kudedest basaalmembraan, mis koosneb basaal- 
ja retikulaarkihist. 
Basaalkiht koosneb ligikaudu 50 erinevast valgust, 
neist olulisem on kollageen tüüp IV.
Basaalmembraani basaalkihile järgnev retikulaar-
kiht koosneb kollageen tüüp III kiududest (reti-
kulaarkiud).







Näärmeepiteel

Näärmeepiteel koosneb sekretsioonile spetsiali-
seerunud rakkudest. 
Eksokriinsete näärmete rakud väljutavad sekreeti 
otse või viimajuhade abil naha ja limaskesta pin-
nale või mõne siseorgani valendikku. 
Sekretoorsete lõpposade kuju alusel jaotatak-
se näärmed tubuloosseteks, atsinoosseteks ja 
alveolaarseteks.
Sõltuvalt viimajuhade hargnemisest jaotatakse 
näärmed lihtnäärmeteks ja liitnäärmeteks.
Näärmeid võib jaotada vastavalt sekretsiooni vii-
sile merokriinseteks, apokriinseteks ja holokriin-
seteks. 
Sekreedi keemilise iseloomu alusel jaotatakse 
näärmeid seroosseteks, mukoosseteks või sega-
tüüpi näärmeteks. 
Juhadeta endokriinsed näärmed väljutavad sek-
reeti verre või lümfi .















EPITEELKOE REGENERATSIOON

Epiteelkude kuulub pidevalt uueneva rakkudega 
kudede hulka. Regeneratsioon toimub tänu vana-
de või kahjustunud rakkude asendumisele uutega 
säilunud epiteelirakkude mitootilise jagunemise 
teel.
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Reastage epidermise kihid seestpoolt väljapoole: 
 stratum basale
 stratum corneum
 stratum spinosum
 stratum lucidum
 stratum granulosum

Mesoteel on:
ühekihiline lameepiteel
ühekihiline prismaatiline epiteel
ühekihiline kuupepiteel
mitmekihiline sarvestumata lameepiteel

Näärmete lõpposadel on avar valendik hästi näh-
tavate rakupiiridega. Intensiivselt värvunud tuu-
mad on ovaalsed või veidi nurgelised ning paik-
nevad raku baasisel. Ülaltoodud kirjeldus vastab:

mukoossetele näärmetele
seroossetele näärmetele

Epiteeliraku valendikupoolsel pinnal võivad olla:
ripsmed
mikrohatud
stereotsiiliad
desmosoomid

Mitmerealise ripsepiteeli rakud on:
karikrakud
basaalrakud
sammasrakud
endokriinrakud
astrotsüüdid
ripsrakud
kiilrakud
falangirakud

1.
A.
B.
C.
D.
E.

2.
A.
B.
C.
D.

3.

A.
B.

4.
A.
B.
C.
D.

5.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

Milliste organite valendikku vooderdab transitoor-
ne epiteel?

kusejuha
kusepõis
söögitoru
trahhea

Kõrvasüljenäärmete lõpposad on:
mukoossed
seroossed
seromukoossed

Ühekihilistes epiteelides kinnituvad kõik rakud:
basaalmembraanile
basilaarmembraanile
alumise, basaalkihi rakkudele
sidekoele

Epidermis areneb:
endodermist
mesodermist
ektodermist

Eksokriinsed näärmed jaotatakse sekretoorsete 
lõpposade kuju järgi järgmiselt:

tubuloossed näärmed 
alveolaarsed näärmed 
atsinoossed näärmed
apokriinsed näärmed

6.

A.
B.
C.
D.

7.
A.
B.
C.

8.
A.
B.
C.
D.

9.
A.
B.
C.

10.

A.
B.
C.
D.

KORDAMISKÜSIMUSED
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ÜLDISELOOMUSTUS

 Veri, sanguis, haima, koosneb  vereplasmast e rakkudeva-
helisest vedelast ainest ja  vererakkudest e vormelemen-
tidest:  erütrotsüütidest e punalibledest,  leukotsüütidest 
e valgelibledest ja  trombotsüütidest e vereliistakutest (jn 
5.1, tabel 5.1). Veri ringleb veresoontes ja tema vorm-
elemendid hõljuvad vereplasmas. Looma organismis 
täidab veri mitmeid erinevaid funktsioone: viib hap-

niku kopsudest kudedesse ja toob kudedest süsihappe-
gaasi kopsudesse, osaledes nii organismi gaasivahetu-
ses. Veri transpordib seedekanalist toitaineid kudedesse 
ja tema osalemisel toimetatakse jääkained eritusorgani-
tesse. Verega edasikantavad hormoonid tagavad orga-
nismi endokriinsüsteemi talitluse. Verel on tähtis funkt-
sioon organismi kaitsemehhanismides, kindlustades nii 

Veri on vedel sidekoe liik, mille rakke nimetatakse vormelementideks ja rakkudevahelist 

ainet vereplasmaks. 

Vere rakud (vormelemendid) on erütrotsüüdid (punalibled), leukotsüüdid (valgelibled) ja 

trombotsüüdid (vereliistakud). 

Vereplasmat, millest on eraldatud fi briin, nimetatakse vereseerumiks.

Vererakud moodustuvad punases luuüdis.









ÜLDISELOOMUSTUS

VEREPLASMA 

VERE VORMELEMENDID

KODULOOMADE VERI

LÜMF 

VERELOOME













Veri,
sanguis, haima 5
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organismi rakulise kaitse (tsellulaarne immuunsus) kui 
ka osaledes antikehade moodustumises (humoraalne 
immuunsus). Veri osaleb organismi termoregulatsiooni, 
happe-aluse ja osmootse tasakaalu kontrollis. Vererakud 
paljunevad vereloomeorganites ja kõik vere vormelemen-
did arenevad ühisest pluripotentsest tüvirakust. 

Veri peegeldab hästi organismi tervislikku seisundit – 
nii vormelementide morfoloogia kui ka vere füsioloogi-
lised ja biokeemilised näitajad muutuvad haiguslike sei-
sundite korral.

VEREPLASMA,
PLASMA SANGUINIS

 Vereplasma (jn 5.2) on õrnalt kollast värvi viskoosne 
vedelik, milles hõljuvad vere vormelemendid. Vere-
plasma sisaldab 90–93% vett ja 7–10% kuivainet. Imeta-
jate vereplasma ligikaudne pH on 7,3. Peamised plasma 
valgud on  albumiinid,  α,  β ja  γ globuliinid ning  fi brino-
geen. Albumiinid on põhilisteks vereplasma valkudeks, 
mille ülesandeks on reguleerida vere osmootset rõhku, 
siduda transpordiks erinevaid aineid nagu hormoonid 
(nt türoksiin), metaboliite (nt bilirubiin) jt. Globuliinide 
suurima fraktsiooni moodustavad γ globuliinid – immu-
noglobuliinid e antikehad, mida toodavad plasma rakud. 
Mitteimmuunglobuliinid osalevad mitmete ainete trans-
portvalkudena (nt ferritiin raua transportimisel). Fibri-
nogeen on vajalik vere koaguleerimisel tekkiva fi briini 
moodustumiseks. Kui vereplasmast on fi briin eemalda-
tud, siis nimetatakse seda  vereseerumiks. Nii albumii-
nid, mitteimmuunglobuliinid kui fi brinogeen sünteesi-
takse maksas. 

Joonis 5.1 Vere üldpilt, Pappenheim. Erütrotsüüdid, trombotsüüdid (1), segmenttuumne neutrofi il (2).

Joonis 5.2 Vere koostis. 

60%

40%

Vesi, 
elektrolüüdid, 
proteiinid, 
hormoonid, 
toitained, 
lõhustunud gaasid, 
jääkained

Leukotsüüdid

Erütrotsüüdid

Pl
as

m
a

Ra
ku

d

11

22
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Tabel 5.1 Vere vormelementide keskmine suurus (μm)

Loomaliik
Erütro-
tsüüdid

Baso-
fi ilid

Eosino-
fi ilid

Neutro-
fi ilid

Lümfo-
tsüüdid

Mono-
tsüüdid

Trombo-
tsüüdid 

Hobune 5,7 15,0 14,2 10,2 15,0 14,4 3

Veis 5,5 13,1 12,6 12,3 14,5 14,2 2,6

Siga 6,0 13,2 10,7 10,9 14,3 14,4 2,0

Lammas 4,5 12,1 12,5 10,9 14,2 14,1 2,2

Küülik 6,0 8,4 8,4 11,7 8,4 11 2,4

Koer 7,0 - 12,7 12,2 14,6 15,4 3,5

Kass 5,8 6,9 14,5 10,0 9,0 14,0 3,0

Kana 12 x 7,5 9,5 7,0 7,0 4,5 12,5 8,5 x 5,3

2,5 μm
0,75 μm

7,5 μm

(c)

Joonis 5.3 Erütrotsüüdid (nool). SEM, x8000 (a); TEM, x3700 (b); skeem (c).

(b)

VERE VORMELEMENDID

ERÜTROTSÜÜDID, ERYTHROCYTI

Imetajate  erütrotsüüdid e punalibled (jn 5.3ab, tabel 
5.1) on ümarad, keskelt veidi nõgusa kujuga tuumata 
ja enamuses organellideta rakud. Punaliblede noorvor-
mid, mille tsütoplasma sisaldab veel polüribosoome, 
nimetatakse  retikulotsüütideks. Erütrotsüütide kaksik-
nõgus e bikonkaavne kuju tagab neile suure välispind-
ala. Rakkude perifeerne osa on tumedamat värvi, kesk-
mine veidi sissevajutatud piirkond, kus algselt paiknes 
tuum, värvub heledamalt (jn 5.3c) (v.a karnivoorid ja 
hobune), mis on eriti väljendunud koera veres. Värvu-
muse erinevus on tingitud nende osade erinevast paksu-
sest – kui tsentraalse osa paksus on ligikaudu 1 μm, siis 
perifeerne osa on oluliselt paksem (1,9–2,5 μm). Erüt-
rotsüütide keskmine diameeter on loomaliigiti väga 
erinev (4,1–7 μm). Keskmise suurusega rakke nime-
tatakse  normotsüütideks, normocyti. Tervel loomal 
on enamik punaliblesid normotsüüdid. Kui raku suu-
rus ületab normi 25% ulatuses, siis nimetatakse rakku 

(a)
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Joonis 5.4 Kokkukleepunud erütrotsüüdid, Romanovski-

Giemsa.

 makrotsüüdiks, macrocytus, kui suurus on normist kuni 
25% väiksem, siis nimetatakse rakku  mikrotsüüdiks, 
microcytus. Kokkukleepunud erütrotsüüdid moodusta-
vad pikki kette, nn „raharulle” (jn 5.4). Sellised erüt-
rotsüütide ketid esinevad tavaliselt hobuse ja kassi veres 
ning harva mäletsejaliste veres.

Erütrotsüüdid hõljuvad vabalt vereplasmas ja rakku-
del puudub aktiivne liikumisvõime. Erütrotsüüdid are-
nevad vereloomeorganites ja rakkude eluiga on kuni 
120 päeva, vananenud rakkude lammutamine toimub 
põhiliselt põrnas. Erütrotsüüte ümbritseb elastne raku-
membraan, mille paksus on ligikaudu 20 nm ja mis on 
läbitav veele, aga mitte sooladele. Tänu membraani elast-
susele võivad erütrotsüüdid muuta oma kuju ja läbida 

ka väga väikese diameetriga verekapillaare. Membraani 
ehituse iseloomu määravad mitmed integraalsed proteii-
nid (nt glükoforiinid) ja perifeersed rakumembraani val-
gud (nt proteiin 4.1, spektriin ja aktiin), mis paiknevad 
võrgustikku moodustades membraani sisepinnal ja mida 
seostatakse membraani lipiidide kaksikkihiga anküriini 
vahendusel. Rakud koosnevad 60% veest ja 40% kuivai-
nest. Kuivainest moodustab 90% rakkude punase vär-
vuse tagav  hemoglobiin (Hb), mille 4–5 nm diameetriga 
tihedad sõmerad paiknevad raku tsütoplasmas. 

Hemoglobiin koosneb valgulisest komponendist  glo-
biinist ja neljast  heemist, mille tähtsaimaks komponen-
diks on raud. Just rauda sisaldav heem annab erütro-
tsüütidele iseloomuliku värvi. Hemoglobiini molekulid 
on tetrameersed ja olulisim hemoglobiini vorm HbA on 
moodustunud kahest α- ja kahest β-polüpeptiidahelast. 
Hemoglobiin transpordib hapniku kopsudest kudedesse 
(vt Kliinilised seosed). 

Imetajatel varieerub erütrotsüütide hulk tsirkuleerivas 
veres liigiti mainimisväärselt – 1...10 x 1012/l (tabel 5.2).

Kliinilised seosed. Aneemia on patoloogiline seisund, 
mida iseloomustab hemoglobiini hulga langus veres 
allapoole normaalset taset. Enamasti on  aneemia seo-
tud erütrotsüütide hulga langusega, kuid aneemia 
võib kujuneda ka normaalse erütrotsüütide hulga 
korral, kui rakud ei sisalda piisavalt hemoglobiini 
(hüpokroomne aneemia). Aneemiat võib põhjustada 
verekaotus, puudulik erütrotsüütide loome luuüdis, 
vähese hemoglobiinisisaldusega erütrotsüütide moo-
dustumine (tavaliselt seotud rauavaegusega) või kiire-
nenud erütrotsüütide lagunemine (hemolüüs).

Tabel 5.2 Vere vormelementide keskmine hulk 1 μl veres

Loomaliik
Erütro-
tsüüdid 

mln

Leuko-
tsüüdid 
tuhat

Eosino-
fi ilid
 (%)

Neutro-
fi ilid 
(%)

Basofi ilid 
(%)

Lümfo-
tsüüdid 

(%)

Mono-
tsüüdid 

(%)

Hobune 9,0 9,0 3,4 53,5 0,5 39,0 4,3

Veis 7,0 5,0–10,0 9,0 28,5 0,5 58,0 4,0

Siga 6,5 15,0–20,0 3,5 38,0 0,5 53,0 5,0

Lammas 10,5 8,0–10,0 8,0 30,0 0,5 60,0 3,0

Küülik 5,0 8,0 1,5 40,0 1,0 55,0 2,5

Koer 6,8 9,0–10,0 4,0 70,0 0,1 20,0 5,0

Kass 7,5 12,0 5,0 60,0 0,1 32,0 3,0

Kana 3,5 23,0–35,0 5,0 30,0 3,0 60,0 2,0
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LEUKOTSÜÜDID, LEUCOCYTI

 Leukotsüüdid e vere valgelibled on tuumaga, aktiivse lii-
kumisvõimega ja väga erineva ehitusega vere vormele-
mendid. Organismis täidavad leukotsüüdid kaitsefunkt-
siooni, mis väljendub rakulises kaitses ja humoraalses 
kaitses e antikehade tootmises. Leukotsüüdid on amö-
boidselt liikuvad ja võimelised väljuma veresoontest. 
Nende põhiliseks tegevuspiirkonnaks väljaspool vere-
sooni on organismi sidekoed ja limaskestad.

Leukotsüüdid jaotatakse kaheks suureks grupiks: 
tsütoplasmas sõmeraid sisaldavateks  granulotsüüti-
deks, granulocyti, ja 
ilma spetsiifi liste sõmerateta rakkudeks –  agranulo-
tsüütideks, agranulocyti. 

 Sõmerad värvuvad erinevalt ja üksikute graanulite 
suurus on varieeruv. Sõmeraid sisaldavad granulotsüü-
did jaotatakse sõmerate värvumise järgi: neutrofi ilseteks, 
eosinofi ilseteks ja basofi ilseteks (jn 5.5, tabel 5.1, 5.3). 

1.

2.

Tabel 5.3 Leukotsüüdid

Leukotsüütide 
tüüp Tuum Tsütoplasma Sõmerad Eluiga Erinevused 

Neutrofi ilsed 

Noorvormidel 
hobuserauakujuline 
või kepikujuline, 
vanematel 
segmenteerunud

Nõrgalt 
basofi ilne

Värvuvad 
neutrofi ilselt 
lillakaks

8 päeva, 
vereringluses 
8–12 tundi

Spetsiifi lised ja 
asurofi ilsed sõmerad, 
nõrk fagotsütoosivõime, 
võimelised amöboidselt 
liikuma

Eosinofi ilsed 
Noorvormidel 
kepikujuline, 
vanematel koosneb 
tuum 2–3 segmendist

Nõrgalt 
basofi ilne

Värvuvad 
punakalt

6–8 päeva, 
vereringluses 
kuni 8 tundi

Nõrk fagotsütoosivõime, 
võimelised amöboidselt 
liikuma

Basofi ilsed Z-tähe kujuline Nõrgalt 
basofi ilne

Värvuvad 
tumesiniselt

Sarnane 
neutrofi ilidega

Nõrk fagotsütoosivõime, 
sõmerad sisaldavad 
histamiini, hepariini, 
serotoniini jt 
bioaktiivseid aineid

Monotsüüdid 

Ovaalne, 
neerukujuline sügava 
sissesopistusega 
ühel küljel, 
hobuserauakujuline

Nõrgalt 
basofi ilne Puuduvad 

Vereringluses 
1–3 päeva

Vereringlusest suunduvad 
kudedesse, seal 
eluiga kuni 2 kuud

Lümfotsüüdid Ümar Basofi ilne Puuduvad 

Vereringluses 
10–13 päeva, 
mõned võivad 
eksisteerida 
aastaid

Vereringlusest 
migreeruvad kudedesse, 
eluiga sõltub spetsiifi lisest 
funktsioonist

Agranulotsüüdid jagunevad kaheks erineva funktsi-
ooni ja ehitusega grupiks: monotsüütideks ja lümfotsüü-
tideks. 

Noored granulotsüüdid on kepptuumsed rakud, 
küpse raku tuum koosneb mitmest segmendist, mis on 
ühendatud peenikeste kromatiininiitidega. 

Agranulotsüütide tuumad ei koosne segmentidest, 
vaid on ümara kujuga.

Granulotsüüdid, granulocyti

Rakkude tsütoplasmas paiknevate graanulite värvumise 
alusel eristatakse neutrofi ilseid, eosinofi ilseid ja basofi il-
seid granulotsüüte. Neutrofi ilsete granulotsüütide peeni-
kesed, raskesti jälgitavad sõmerad värvuvad nõrgalt lil-
laks. Eosinofi ilsete granulotsüütide sõmerad värvuvad 
happeliste värvidega intensiivselt lillakasroosaks, basofi il-
sete granulotsüütide suured sõmerad värvuvad aluseliste 
värvidega tumesiniseks.
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Joonis 5.6 Neutrofi ilsed granulotsüüdid, Pappenheim.

Neutrofi ilsed granulotsüüdid, granulocyti neutrophili

Enamuse leukotsüütidest koeral, kassil ja hobusel moo-
dustavad  neutrofi ilsed granulotsüüdid (jn 5.6, tabel 5.2). 
Neutrofi ilsed granulotsüüdid arenevad punases luuüdis 
ja nende rakkude eluiga on 8 päeva, kusjuures veres ring-
levad nad 8–12 tundi. Seejärel migreeruvad neutrofi il-
sed granulotsüüdid organismi kudedesse, kõige rohkem 
sidekoesse. Raku tsütoplasmas paiknevad peened sõme-
rad (hulk 50–200) diameetriga 0,2–0,8 μm, sõmerad 
värvuvad neutrofi ilselt lillakaks. Tsütoplasma pealmine 
kiht on homogeenne ja ei sisalda sõmeraid, selles kihis 
paiknevad rohkearvulised peened fi lamendid. Pealmisel 
tsütoplasma kihil moodustuvad pseudopoodid, millel on 
oluline roll neutrofi ilide amöboidses liikumises. Noortel 
rakkudel on tuum hobuseraua- või kepikujuline (kepp-
tuumne neutrofi il, 5–6% kõikidest neutrofi ilidest), vane-
matel rakkudel on tuum segmenteerunud ja moodustub 
kolmest kuni viiest segmendist. Segmendid on omava-
hel ühendatud väga peenikeste niitjate struktuuridega 
– kromatiininiitidega. Neutrofi ilide tuumas on kroma-
tiin koondunud membraani alla, rakkude tsütoplasma 
sisaldab nõrgalt arenenud tüüpilisi organelle ja rohkelt 
lüsosoome. Neutrofi ilsete granulotsüütide tsütoplasmas 
paiknevad sõmerad võib jagada kaheks liigiks:

 Spetsiifi lised sõmerad (sekundaarsed graanulid) dia-
meetriga 0,2–0,5 μm moodustavad 80–90% sõme-
ratest. Need sõmerad sisaldavad aluselist fosfataasi, 

1.

Joonis 5.5 Leukotsüüdi liigid: neutrofi il (a), eosinofi il (b) ja basofi il (c). (Samuelson Don A. järgi, muudetult)

(a) (c)(b)

lüsotsüümi, laktoferriini (antibakteriaalsed peptii-
did), kollagenaase jt ensüüme. 
 Asurofi ilsed sõmerad (primaarsed graanulid) dia-
meetriga 0,4–0,8 μm moodustavad 10–20% sõme-
ratest. Sõmerate kuju on ovaalne või ümmargune 
ja nad on neutrofi ilide lüsosoomid ning sisaldavad 
müeloperoksüdaasi, hüdrolaase, elastaase, defensiine  
ja lüsotsüümi.

2.
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Lisaks võib neutrofi ilide tsütoplasmas olla  glükogeeni 
sõmeraid, mis varustavad rakke energiaga.

Neutrofi ilsed granulotsüüdid osalevad põletikuprot-
sessides, rakud võivad väljuda veresoonest ja liikuda edasi 
põletikukolde suunas. Neile on omane kõrge fagotsü-
toosivõime, mistõttu nimetatakse neid rakke ka mik-
rofaagideks. Neutrofi ilid fagotsüteerivad ja lõhustavad 
proteolüütiliste ensüümide abil rakusiseselt mikroobe, 
vabastavad põletikku stimuleerivaid ensüüme ja puhasta-
vad kahjustatud piirkonda. Neutrofi ilsed granulotsüüdid 
on põhiline rakuvorm mäda koostises. Rakud on üheks 
oluliseks kaitseliiniks bakteriaalsete infektsioonide vastu.

Eosinofi ilsed e atsidofi ilsed granulotsüüdid,
granulocyti acidophilici

 Eosinofi ilsed granulotsüüdid (jn 5.7, tabel 5.1, 5.3) are-
nevad punases luuüdis ja rakkude eluiga on 6–8 päeva, 
seejuures veres ringlevad rakud kuni 8 tundi. Keraja 
kujuga eosinofi ilsete granulotsüütide tsütoplasma vär-
vub nõrgalt basofi ilselt ning sisaldab ümaraid 0,8 μm 
diameetriga atsidofi ilseid sõmeraid. Rakus on 50–200 
eosiiniga punakalt värvuvat sõmerat. Vanemate eosi-
nofi ilsete granulotsüütide tuumad koosnevad 2–3 seg-
mendist (segmenttuumaline eosinofi il) ja värvuvad 
kahvatult. Noorvormide tuum on painutatud kepi tao-
line – need on kepptuumsed eosinofi ilid. Eosinofi ilidel 
on organellidest nõrgalt arenenud Golgi kompleks, endo-
plasmaatiline retiikulum ja vähesel hulgal mitokondreid. 
Tsütoplasmas paiknevad sõmerad sisaldavad kristalloidi, 
mille ümber paikneb homogeenne maatriks ja memb-
raan. Kristalloidides esinev arginiinirikas põhiline aluse-
line valk MBP (ingl major basic protein) määrab sõmerate 
intensiivse atsidofi ilsuse. Spetsiifi lised sõmerad sisaldavad 
peroksüdaasi, happelist fosfotaasi, lüütilisi ensüüme ja 
histaminaasi. Eosinofi ilsete granulotsüütide ülesandeks 
on takistada histamiini vabanemist (neutraliseerida his-
tamiini toimet allergiliste reaktsioonide korral), osaleda 
immuun- ja teistes organismi kaitsereaktsioonides. Eosi-
nofi ilsete granulotsüütide põhiline aluseline valk (MBP) 
koos peroksüdaasi ja teiste ensüümide ning toksiinidega 
omavad otsest tsütotoksilist toimet parasiitide vastu (vt 
Kliiniline seos. Eosinofi ilia). Eosinofi ilsetel granulotsüü-
tidel on nõrk fagotsütoosivõime ja nad on võimelised 
amöboidselt liikuma, kuid need funktsioonid on väljen-
dunud nõrgemalt kui neutrofi ilsetel granulotsüütidel.

Kliinilised seosed.  Eosinofiilia. Eosinofiilide hulga 
tõus veres on seotud allergiliste reaktsioonidega ja 
parasiitide infektsiooniga. Kudedes leiab eosinofiile 
epiteelialuses sidekoes bronhides, seedetraktis, aga ka 
ümbritsemas parasiitide vaklu. Eosinofiilid toodavad 
aineid, mis moduleerivad põletikku inaktiveerides 
teiste rakkude poolt vabastatud leukotrieene ja hista-
miini. Kortikosteroidid (neerupealise koore hormoo-

Joonis 5.7 Eosinofi ilsed granulotsüüdid, Romanovski-Giemsa (a); 

hobune (b); veis, Pappenheim (c).

(a)

(b)

(c)
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Joonis 5.9 Lümfotsüüdid, Romanovski-Giemsa.

nid) põhjustavad kiire vere eosinofiilide arvu languse 
ilmselt vähendades nende vabastamist luuüdist vere-
ringesse.

 Basofi ilsed granulotsüüdid, granulocyti basophili

Basofi ilsete granulotsüütide (jn 5.8, tabel 5.1, 5,3) areng 
toimub punases luuüdis ning nad moodustavad kuni 
0,5% leukotsüütide üldarvust. Raku tsütoplasma on nõr-
galt basofi ilne, rakus on Z-tähe kujuline tuum, tsütoplas-
mas on nähtavad tumesinised suhteliselt suure läbimõõ-
duga 0,5 kuni 1,2 μm sõmerad, mis võivad maskeerida 
tuuma. Sõmerate diameetri muutused on seotud raku 
diferentseerumise ja funktsionaalse aktiivsusega. Baso-
fi ilseid sõmeraid ümbritseb membraan, mille all on kit-
sas elektronkontrastsuseta pilujas ruum. Basofi ilsed gra-
nulotsüüdid sisaldavad tsütoplasmas tüüpilisi organelle: 
endoplasmaatilist retiikulumi, mitokondreid ja nõrgalt 
arenenud Golgi kompleksi. 

Basofi ilsete granulotsüütide sõmerad sisaldavad his-
tamiini (suurendab veresoone seina läbilaskvust), hepa-
riini (langetab vere hüübimisvõimet), serotoniini (mõju-
tab silelihaskude, ka veresoonte seinas) ja mitmeid teisi 
bioaktiivseid aineid (põletiku mediaatoreid). Basofi i-
lid seovad veres ringlevat immunoglobuliini IgE. Järg-
misel korral, kui sama spetsiifi line allergeen (antigeen, 
mis põhjustas IgE sekretsiooni plasma rakkudes) satub 
organismi, siis basofi ilid aktiveeritakse ja toimub basofi i-
lide degranulatsioon, mille tulemusena väljutatakse his-
tamiin. Rakkudel on nõrk fagotsütoosivõime ning nad 
mõjutavad vere hüübimist. Basofi ilsed granulotsüüdid 
on sarnased, kuid mitte identsed nuumrakkude e koe-
basofi ilidega. 

Agranulotsüüdid, agranulocyti

Lümfotsüüdid, lymphocyti

 Lümfotsüüdid (jn 5.9, tabel 5.1, 5.3) koos monotsüüti-
dega kuuluvad agranulotsüütide hulka, sest rakkude tsü-
toplasma ei sisalda spetsiifi lisi sõmeraid. Koduloomade 
veres varieerub lümfotsüütide protsent leukotsüütide 
üldhulgast liigiti oluliselt (tabel 5.2).

Lümfotsüüdid jaotatakse raku mõõtmete järgi väi-
kesteks, keskmisteks ja suurteks. Väikeste lümfotsüütide 
diameeter on 4,5–8 μm ja nad moodustavad ligikaudu 
suurema osa lümfotsüütide hulgast, v.a mäletsejad. Kesk-
miste lümfotsüütide diameeter on 8–12 μm ning suur-
tel lümfotsüütidel on raku suurus 9–15 μm. Tuuma-tsü-
toplasma suhe on väikestel lümfotsüütidel enam tuuma 
kasuks. Väikeste lümfotsüütide tuum on kromatiini-
rikas ja ümmarguse kujuga. Suurte lümfotsüütide tuum 
sisaldab vähem kromatiini ja kromatiin on ühelt küljelt 
kõvasti kokku surutud. Suurte lümfotsüütide hulk veres 
on kõrgem mäletsejatel. Lümfotsüütide tsütoplasma on 
basofi ilne ja selles võib esineda vähene asurofi ilne granu-
latsioon.

Lümfotsüütide eluiga vereringluses on 10–13 päeva, 
seejärel migreeruvad lümfotsüüdid limaskestadele, kude-
desse ja liiguvad aeglaselt põletiku kolletesse. Samas lüm-
fotsüütide eluiga võib oluliselt varieeruda sõltuvalt nende 
spetsiifi lisest funktsioonist – kui mõnede lümfotsüütide 
eluiga piirdub vaid loetud päevadega, siis mõned lüm-
fotsüüdid võivad vereringes või kudedes eksisteerida aas-
taid.

Funktsionaalselt jaotatakse lümfotsüüdid kolmeks 
tüübiks:  T-lümfotsüüdid,  B-lümfotsüüdid ja  NK-rakud. 
Need rakutüübid ei erine üksteisest morfoloogiliselt, 
mistõttu eristamiseks tuleb rakendada spetsiaalseid mee-
todeid (nt spetsiifi liste pinnamarkerite määramine). 
T- lümfotsüüdid on oma nime saanud sellest, et nende 

Joonis 5.8 Basofi ilne granulotsüüt.

Tuum

Sõmerad
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diferentseerumine toimub tüümuses. T-lümfotsüüdid 
tagavad rakulise immuunsuse, kuid moduleerivad ka 
humoraalse immuunvastuse kujunemist. B-lümfotsüüte 
kirjeldati esmalt eraldi rakupopulatsioonina lindude 
kloakaalpaunas, bursa Fabricii, imetajate puhul luuüdis. 
B-lümfotsüüdid on põhilised humoraalse immuunsuse 
kandjateks (toodavad antikehi jne). Kuigi loomulikud 
tapjarakud (edaspidi NK-rakud) (ingl natural killer cells) 
arenevad samadest tüvirakkudest kui T- ja B-lümfotsüü-
did, on neil siiski erinev pinnamarkerite iseloom ning 
need rakud on programmeeritud teatud tüüpi transfor-
meerunud rakkude otseseks ründamiseks ja hävitamiseks 
(vt ptk Immuunsüsteem).

Monotsüüdid, monocyti

 Monotsüüdid (jn 5.10, tabel 5.1, 5.3) on kõige suure-
mad vere vormelemendid (diameeter vere äigepreparaa-
tides 15–20 μm), rakkude hulk moodustab 2–5% vere 
leukotsüütide üldhulgast. Monotsüütide tuuma kuju 

võib olla ovaalne, ebakorrapärane, neerukujuline sügava 
sissesopistusega ühel küljel või hobuserauakujuline. 
Tuuma kromatiin on peensõmeraline, tuumas võib olla 
1–2 tuumakest. Raku tsütoplasma on nõrgalt basofi ilne, 
selles paiknevad peened argürofi ilsed sõmerad, mis sisal-
davad hüdrolüütilisi ensüüme ja peroksüdaasi. Organel-
lidest on monotsüütidel nõrgalt väljendunud granulaar-
ne endoplasmaatiline retiikulum, lüsosoomid ja hästi 
väljendunud Golgi kompleks. Monotsüüdid on veres 
ringluses 1–3 päeva, seejärel suunduvad nad kudedesse ja 
nende eluiga on kuni kaks kuud. Monotsüüdid läbivad 
kergesti peenemate veresoonte seina. Sidekoes muutu-
vad monotsüüdid aktiivselt liikuvateks makrofaagideks. 
Rakud osalevad tsellulaarses kaitses ning tänu peroksü-
daasile on nad võimelised hävitama mikroobe.  Makro-
faagid kuuluvad organismi mononukleaarsete fagotsüü-
tide süsteemi (vt ptk Sidekude kitsamas mõttes).

TROMBOTSÜÜDID, THROMBOCYTI

 Trombotsüüdid e vereliistakud (jn 5.1, tabel 5.1, 5.3) on 
veres leiduvad korrapäratu kujuga rakufragmendid, mis 
on ära nöördunud luuüdis paiknevatest hiidtuumsetest 
rakkudest –  megakarüotsüütidest. Imetajate trombo-
tsüütide diameeter on väga varieeruv (1–12 μm) ja neil 
puudub tuum. Trombotsüüdid koosnevad tsentraalselt 
paiknevast  granulomeerist ja perifeerselt paiknevast  hüa-
lomeerist. Granulomeeris on atsidofi ilsed sõmerad, seega 
granulomeer ei vasta raku tuumale (puudub ka DNA), 
hüalomeer on basofi ilne tsütoplasma. Veres ringlevad 
trombotsüüdid on puhkeseisundis passiivselt liikuvad, 
nende eluiga on kuni 14 päeva ja vereliistakute hulk veres 
varieerub laias ulatuses – 200...400 x 109/l.

Trombotsüütides eristatakse nelja tsooni (jn 5.11):
 Perifeerse tsooni moodustab glükokaalüksiga kaetud 
rakumembraan. Perifeerne tsoon soodustab aineva-
hetust hüalomeeri ja vereplasma vahel.
 Strukturaaltsooni moodustavad mikrotuubulid, 
aktiini fi lamendid ja aktiini siduvad valgud, mis 
moodustavad rakumembraani toetava võrgustiku.
 Organellide tsoon hõlmab vereliistakute keskosa. 
Selles tsoonis paiknevad mitokondrid, peroksü-
soomid ja kolme tüüpi graanulid. α-graanulid dia-
meetriga 0,12–0,3 μm on kõige arvukamad ning 
sisaldavad fi brinogeeni, hüübimist soodustavaid 
aineid (koagulatsioonifaktoreid), mis on vajalikud 
trombide moodustamiseks. δ-graanulid on tihedad 
membraaniga ümbritsetud kehakesed diameetriga 
50–150 nm, mis sisaldavad ADP-d, ATP-d, seroto-
niini ja histamiini. λ-graanulid on sarnased lüsosoo-
midele teistes rakkudes.
 Membraantsoon sisaldab kahte tüüpi membraan-
kanaleid.

1.

2.

3.

4.

Joonis 5.10 Monotsüüt, skeem (a); Romanovski-Giemsa (b).

(b)

(a)

Golgi kompleks

Tuum
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Joonis 5.11 Trombotsüütide neli tsooni. (Ross M. H., Pawlina W. järgi, muudetult)

Avatud kanalikeste süsteem kujutab endast arengu-
lisi jäänukeid demarkatsioonikanalitest (vt Vereloome). 
Tihe tuubulite süsteem talitleb kaltsiumi ioonide depo-
neerimiskohana.

Vereliistakud on olulised  hemostaasi tagamisel. Vere-
liistakud jälgivad pidevalt veresoonte endoteeli tervik-
likkust ja kui ilmnevad veresoonteseina kahjustused, siis 
vigastuskohas paljastuv sidekude (kollageen) kutsub esile 
vereliistakute kokkukleepumise. Viimane protsess käi-
vitab vereliistakute degranuleerumise, mille tulemusel 
vabastatakse serotoniini, ADP-d jt signaalmolekule. Sero-
toniin on tugev vasokonstriktor, mis põhjustab kahjus-
tuskohas veresoonte silelihaste kontraktsiooni ja seeläbi 
vähendab verejooksu. ADP ja teised signaalmolekulid 
soodustavad vereliistakute edasist kokkukleepumist, pea-
tamaks verejooksu. Samal ajal aktiveeritud vereliistakud 
vabastavad α- ja δ-graanulite sisaldisi, mille käigus vaba-
nevad teiste ainete kõrval koagulatsioonifaktorid ja veel 
täiendavalt serotoniini. Järgnevalt vereplasmas lahustuvas 
olekus fi brinogeen muutub fi briiniks, kusjuures vereliis-
takute glükokaalüks tagab selleks muundumiseks vajaliku 
reaktsioonipinna. Kujunevasse kolmemõõtmelisse fi brii-
niniitide võrgustikku jäävad kinni erütrotsüüdid ja veel 
täiendavalt vereliistakuid ning moodustub  verehüüve.

KODULOOMADE VERI

HOBUSE VERI

500 kg kaaluval hobusel on erütrotsüütide arv veres (jn 
5.12b) 9,0 x 1012/l. Hobuse erütrotsüütide keskmine 
diameeter on 5,6–5,8 μm piires, rakkude mõõtmed ja 
hulk on suuremad ratsahobustel. Hobuse erütrotsüü-
tidele on eriti iseloomulik kokkukleepunud rakkudest 
pikkade kettide e „raharullide” moodustamine. Retiku-
lotsüüte esineb hobuse veres harva (kuni 1% punalib-
ledest). Neutrofi ilsete granulotsüütide hulk on 60–75% 
vere valgeliblede hulgast ning küpsetele rakkudele on 
iseloomulik suure segmentide arvuga (kuni 6) tuum. 
Tihti meenutab kepptuumse neutrofi ilse granulotsüüdi 
tuum hoburauda. Kabjaliste verepildi kõige iseäraliku-
mateks rakkudeks on eosinofi ilid. Hobuse eosinofi ilsed 
granulotsüüdid on väga suured rakud (kuni 22 μm dia-
meetriga), raku tsütoplasmas on hulgaliselt väga suuri 
(2–3 μm) oranžikaspunaseid sõmeraid, mis tihedalt paik-
nedes varjavad täielikult ära hallikassinaka tsütoplasma ja 
raku tuuma. Seetõttu on preparaatides väga raske mää-
rata tuuma kuju ja küpsusastet. 

Basofi ilsed granulotsüüdid on väga suured (15–21 μm 
diameetriga), raku lillakashelesinine tsütoplasma sisaldab 

Strukturaaltsoon
Aktiin 

Mikrotuubulid

Müosiin

Perifeerne tsoon
Rakumembraan

Glükokaalüks

Organellide tsoon
Lüsosoom

Glükogeen

α-graanulid

Mitokonder

δ-graanulid

Tihe tubulaarsüsteem

Membraantsoon
Avatud kanalikeste süsteem
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erineva suurusega sõmeraid. Raku tuuma moodustavad 
3–4, harvem 5 segmenti. Tuum on tihti hoburauaku-
juline, seda nii noortel, kepptuumsetel kui ka segment-
tuumsetel basofi ilidel.

Hobuse vere lümfotsüüdid on tsütoplasmavaesed 
rakud ja isegi tervetel loomadel võivad esineda lümfo-
tsüütide tsütoplasmas rohkearvulised vakuoolid. Hobuse 
monotsüütide tuum on kompaktne, kujult sageli hobu-
rauakujuline ning rakus on vähe tsütoplasmat. Trombo-
tsüütide suurus võib olla väga varieeruv: 1,8 kuni 6,6 μm 
(keskmine suurus 3 μm). Samas võivad hobuse veres olla 
väga väikesed (kuni 1 μm) ja väga suured (kuni 12 μm) 
vereliistakud.

VEISE VERI

Veise veres (jn 5.12c) on erütrotsüütide keskmine dia-
meeter 5,8 μm ja väga harva esinevad nende hulgas reti-
kulotsüüdid. Neutrofi ilsete granulotsüütide hulk veres on 
15–47% ja rakkude suurus varieerub 9,9–15,4 μm. Neut-
rofi ilsete granulotsüütide tsütoplasmas paiknevad sõme-
rad on suured, küpse raku tuuma moodustavad rohkear-
vulised segmendid (5–8). Eosinofi ilsete granulotsüütide 
hulk on küllalt kõrge, normis 6–8%. Eosinofi ilsete gra-
nulotsüütide tsütoplasma sisaldab hulgaliselt väga inten-
siivselt värvuvaid suuri sõmeraid (0,4–0,5 μm). Raku 
tuum võib olla C-kujuline ja koosneda ainult ühest seg-
mendist. Basofi ilsete granulotsüütide tsütoplasmas paik-
nevad tumelillaks värvuvad sõmerad. Veise lümfotsüü-
did on tsütoplasmarohked rakud ning veres esineb palju 
suuri lümfotsüüte. Lümfotsüütide tuum võib olla kujult 
ümar või ebakorrapärasem, ühest küljest vähesel määral 
sissevajutatud kujuga. Mõned lümfotsüüdid võivad sisal-
dada koguni kahte tuuma. Veiste monotsüütide tuum 
on kujult haraline või ristikulehekujuline ja tsütoplasma 
hulk rakus on suur. Trombotsüüdid on ebakorrapärase 
kujuga ja nende keskmine suurus on 2,6 μm.

SEA VERI

Sea vere erütrotsüütide suurus on 5–6,2 μm piires ja nor-
mis võivad punaliblede hulgas olla retikulotsüüdid ning 
isegi erütroblastid, seda eeskätt põrsastel. Leukotsüüdid 
ei erine oluliselt teiste koduloomade leukotsüütidest. 
Neutrofi ilsete granulotsüütide hulk veres on 25– 50% ja 
rakud on väga erineva suurusega – 6,6–15,4 μm. Neut-
rofi ilsete granulotsüütide tuum võib olla keerdus. Eosi-
nofi ilsed granulotsüüdid on ümarad väiksed rakud, mis 
sisaldavad tsütoplasmas intensiivselt värvuvaid suuri 
sõmeraid (kuni 1 μm diameetris). Eosinofi ilsete granu-
lotsüütide tuuma moodustavad tavaliselt kaks, harvemini 
kolm segmenti. Basofi ilsed granulotsüüdid on korrapä-
raselt ümara kujuga rakud, nende tsütoplasmas paikne-
vad intensiivselt värvuvad, küllalt suured sõmerad (kuni 

(b)

(c)

Joonis 5.12 Vere üldpilt, Romanovski-Giemsa (a); hobune, 

Giemsa (b); veis, Giemsa (c).

(a)
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1 μm diameetris). Sõmerate suurus, arvukus ja värvu-
mise intensiivsus on varieeruvad. Tihti võivad sõmerad 
olla küllaltki laiad, ümarad või ovaalsed ja nende värving 
ulatub punakaslillakast kuni tumelillani. Sea veres paik-
nevad sõmerad on hantli- või kerakujulised. Ebakorra-
pärane tuum koosneb tavaliselt kahest, harvem kolmest 
segmendist. Enamuse leukotsüütidest moodustavad sea 
veres lümfotsüüdid. Lümfotsüütide suurus on 6–15 μm 
piires ning eristatakse suuri, keskmisi ja väikseid lümfo-
tsüüte. Suurtel lümfotsüütidel paikneb ovaalse, ümara 
või neerukujulise tuuma ümber lai tsütoplasma riba. 
Väikeste ja keskmiste lümfotsüütide ümarat tuuma 
ümbritseb kitsas tsütoplasma riba. Enamus sea vere lüm-
fotsüütidest on väiksed. Monotsüütide tuuma kuju on 
ebakorrapärane, isegi piklik. Tsütoplasma hulk on suur 
ja selles võivad esineda vähesed vakuoolid. Sea trombot-
süütide suurus on keskmiselt 2 μm.

LAMBA VERI

Lamba erütrotsüüdid on väiksed, preparaadis tihedalt paik-
nevad rakud, mille tingib nende suur hulk (8...13 x 1013/l). 
Esinevad nii kääbusvormid (kuni 2,5 μm diameetriga) 
kui ka suured, kuni 8,3 μm diameetriga erütrotsüüdid. 
Väga iseloomulik lamba verele on neutrofi ilsete granulo-
tsüütide tuumade suur segmenteeritus: 8–10 ja rohkemgi 
segmenti. Lamba verepildis on see norm, mitte patoloo-
gia. Neutrofi ilsed granulotsüüdid on suured rakud, dia-
meetriga kuni 15,4 μm. Lamba veres on hulgaliselt 3– 5 
tuumasegmendiga eosinofi ilseid granulotsüüte, mille 
tsütoplasma sisaldab suurel hulgal sõmeraid. Basofi ilsed 
granulotsüüdid on eosinofi ilidest väiksemad, nende tsü-
toplasmas paiknevad suured sõmerad. Suured ja keskmi-
sed lümfotsüüdid on tsütoplasmarohked rakud, harva 
võib tsütoplasmas esineda vakuoole. Suurem osa lamba 
vere lümfotsüütidest on suured lümfotsüüdid. Mono-
tsüütide diameeter on 15–20 μm, tuuma moodustavad 
mitmed laiad segmendid või on tuum ristikulehekuju-
line. Lamba vereliistakud on väga väikesed (1,9–2,4 μm 
diameetriga).

KÜÜLIKU VERI

Küüliku erütrotsüüdid on suured (kuni 6,8 μm) ja tihti 
võib preparaadis näha retikulotsüüte (kuni 20% täis-
kasvanud loomal ja 20–80% vastsündinud küülikutel). 
Neutrofi ilsete granulotsüütide tsütoplasma sisaldab roh-
kearvuliselt suuri sõmeraid, mis värvuvad intensiivselt 
punaseks. Neutrofi ilsete granulotsüütide tuum on eba-
korrapäraselt ümar. Eosinofi ilsed granulotsüüdid sisal-
davad tsütoplasmas rohkearvulisi intensiivselt värvuvaid 
suuri sõmeraid (kuni 1,5 μm diameetriga). Sõmerates on 
eristatav tumepunaselt värvuv perifeerne ja heledamalt 
värvuv tsentraalne piirkond. Segmenttuumse basofi ilse 

granulotsüüdi tuum koosneb 3–5 segmendist. Küüliku 
lümfotsüütidel ja monotsüütidel ei ole erilisi liigispetsii-
fi lisi tunnuseid. Vereliistakud on rohkearvulised, nende 
keskmine suurus on 2,4 μm diameetrit ja trombotsüüdi 
kromomeer värvub intensiivsemalt.

KOERA VERI

Koera veres (jn 5.13a) on erütrotsüüdid võrreldes teiste 
koduloomade verega võrdlemisi suured (keskmine dia-
meeter 7 μm, vahemik 5–9 μm) ning normoblastide 
ja retikulotsüütide arv on väike. Tänu erütrotsüütide 
bikonkaavsele pinnale on nende keskmine osa oluli-
selt heledam ning see on kõige paremini nähtav koera 
veres. Neutrofi ilsete granulotsüütide hulk veres on väga 
kõrge – 60...80%, rakkude keskmine suurus on 12,2 μm 
ja segmenteeritud neutrofi ili tuum koosneb 3–5 segmen-
dist. Koeral on neutrofi ilsete granulotsüütide tsütoplas-
mas paiknevad sõmerad kõige väiksemad. Eosinofi ilsed 
granulotsüüdid on vähe segmenteeritud tuumaga, tsüto-
plasmas paiknevad keskmise suurusega ümarad sõmerad 
(0,5–1,0 μm). Basofi ilsetes granulotsüütides on selgelt 
eristatav tuum, tsütoplasmas esineb vähesel hulgal eri-
neva suurusega ümaraid sõmeraid. Tervel koeral on veres 
basofi ilsete granulotsüütide hulk väga väike. Koera lüm-
fotsüüdid sisaldavad vähesel hulgal tsütoplasmat, selles 
võivad harva esineda vakuoolid. Enamik lümfotsüüte on 
väiksed, ekstsentriliselt paikneva ümara tuumaga rakud. 
Koera monotsüütide tuuma kuju on ovaalne, raku tsü-
toplasma värvub heledalt ja moodustab väljaulatuvaid 
ümaraid jätkeid, mistõttu monotsüüdi kuju on ebakor-
rapärane. Monotsüütide läbimõõt on 15–20 μm. Koera 
trombotsüüdid on väiksed.

KASSI VERI

Kassi veres (jn 5.13b) on erütrotsüüdid väga erineva suu-
rusega ja nende läbimõõt ulatub 3,2 μm kuni 7,5 μm. 
Harva võib kassi veres esineda normoblaste ja retikulo-
tsüüte. Neutrofi ilsetele granulotsüütidele (9–12 μm) on 
iseloomulikud väga peened sõmerad tsütoplasmas, mis 
võivad paikneda kitsa ringina ainult raku perifeerias. 
Valgeverelibledest on neutrofi ilsed granulotsüüdid kassi 
veres kõige arvukamad rakud. Kassi veres võib neutrofi il-
sete granulotsüütide tuum olla keerdunud kujuga. Eosi-
nofi ilsed granulotsüüdid on keskmise suurusega rakud, 
nende tsütoplasmas võivad esineda suured (1,0–1,5 μm) 
kepikujulised sõmerad. Basofi ilsete granulotsüütide hulk 
kassi veres on väike ning rakud erinevad oluliselt teiste 
imetajate rakkudest. Basofi ilsed granulotsüüdid on suu-
red (6,9 μm diameetriga), tumeda tsütoplasmaga rakud 
ja väheste väikeste nõrgalt värvuvate sõmeratega. Kassi 
lümfotsüütidel on neerukujuline tuum ja tsütoplasma 
sisaldab vähesel hulgal sõmeraid. Monotsüütide tuum 
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on kompaktne, ovaalne; rakk ise võib olla ebakorrapä-
rase kujuga. Kassi vereliistakute suurus on väga variee-
ruv: 0,8 μm kuni hiidvormideni, mille suurus võib olla 
kuni 10 μm.

KANA VERI

Lindude erütrotsüüdid (jn 5.13c) erinevad imetajate 
erütrotsüütidest selle poolest, et isegi täiskasvanud vorm 
sisaldab tuuma. Lindude erütrotsüüdid on imetajate 
erütrotsüütidest suuremad ja ellipsoidse kujuga rakud. 
Kana erütrotsüütide suurus on 11...13 x 7...8 μm, 
tuuma suurus 5...6 x 3...4 μm. Trombotsüüdid (kesk-
mine suurus 8,5 x 5,3 μm) sisaldavad samuti tuuma. 
Leukotsüüdid on väiksemad kui imetajatel. Leukotsüü-
tide leidmist preparaadis raskendavad tuuma sisalda-
vad erütrotsüüdid ja trombotsüüdid, mis tihti muuda-
vad raskesti loetavaks kogu verepildi. Lümfotsüüte ja 
monotsüüte on kana veres vähesel hulgal.

LÜMF, LYMPHA

 Lümf on õrnalt kollakas vedelik, mis ringleb lümfi ka-
pillaarides ja lümfi soontes. Lümfi  moodustavad  plasma, 
plasma lymphae, ja vormelemendid. Võrreldes vereplas-
maga sisaldub lümfi plasmas vähem proteiine, mille 
seas on ülekaalus albumiinid.  Lümfi  vormelementi-
dest moodustavad suurema osa (kuni 98%) lümfotsüü-
did, oluliselt vähem on lümfi s teisi leukotsüüte. Lümfi  
puhastamine ja rikastumine lümfotsüütidega toimub 
lümfi sõlmedes, mis asuvad lümfi soonte teel. Lümfi , mis 
ei ole veel läbinud lümfi sõlmi, nimetatakse perifeerseks. 
Lümfi sõlmi läbinud lümf on vahelmine lümf, rinnaju-
has ja paremas lümfi juhas voolavat lümfi  nimetatakse 
tsentraalseks lümfi ks. 

VERELOOME

Vere vormelementide moodustumist nimetatakse  vere-
loomeks e hematopoeesiks (jn 5.14, 5.15) ja selles erista-
takse järgmisi ridu:  erütrotsütopoees,  granulotsütopoees, 
 lümfotsütopoees,  monotsütopoees ja  trombotsütopoees. 
Erütrotsütopoeesi käigus moodustuvad ja küpsevad erüt-
rotsüüdid, granulotsütopoeesi käigus toimub neutrofi il-
sete, eosinofi ilsete ja basofi ilsete granulotsüütide moo-
dustumine ja küpsemine. Lümfotsüüdid moodustuvad 
lümfotsütopoeesi, monotsüüdid monotsütopoeesi ja 
trombotsüüdid trombotsütopoeesi käigus. 

Kõik vere vormelemendid arenevad luuüdis pluri-
potentsest tüvirakust. Tüvirakud ühelt poolt säilita-
vad oma populatsiooni ja teiselt poolt diferentseeruvad 
kaheks multipotentseks eellasrakuks – ühiseks müeloid-

Joonis 5.13 Vere üldpilt, koer, Giemsa (a), kass , Giemsa (b), kana, 

H&E (c).

(b)

(c)

(a)
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Joonis 5.14 Vereloome etapid. 

Pluripotentne tüvirakk

Ühine müeloidne 
polüpotentne eellasrakk

Granulotsüütide/
monotsüütide eellasrakk

Megakarüotsüütide/
erütrotsüütide eellasrakk

Lümfoidrea polüpotentne 
eellasrakk

Lümfoblast

Müelopoees Monopoees Trombopoees Erütropoees

Granulotsüüdid

eosinofi ilid
basofi ilid
neutrofi ilid

•
•
•

Monotsüüdid Trombotsüüdid 
(vereliistakud)

Erütrotsüüdid

Lümfopoees

B-lümfotsüüdid T-lümfotsüüdid NK-rakud
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(c)

(d)

seks multipotentseks eellasrakuks ja lümfoidrea multi-
potentseks eellasrakuks, mis on võimeline diferentsee-
ruma B-lümfotsüüdiks, T-lümfotsüüdiks ja NK-rakuks. 
Ühine müeloidne multipotentne eellasrakk diferentsee-
rub omakorda kaheks eellasrakuks – granulotsüütide/
monotsüütide eellasrakuks, millest lähtub granulotsüto-
poees ja monotsütopoees ja megakarüotsüütide/erütro-
tsüütide eellasrakuks, millest lähtub trombotsütopoees 
ja erütrotsüpoees. Tüvirakud ja kõik eellasrakud näevad 
tavapreparaatides ühtemoodi välja (sarnanevad suurtele 
lümfotsüütidele). Seega morfoloogiliselt neid rakuvorme 
eristada ei ole võimalik ja rakutüüpide identifi tseerimi-
seks peab kasutama spetsiaalseid meetodeid.

ERÜTROTSÜTOPOEES

 Erütrotsütopoeesi (jn 5.17) käigus diferentseeruvad vere 
tüvirakkudest mitme etapi kaudu erütrotsüüdid. 

Erütrotsütopoeesi esimesteks morfoloogiliselt erista-
tavateks rakkudeks on suured  proerütroblastid (diamee-
ter 12–15 μm). Rakkudel on suur, ümar selgelt eristatava 
tuumakesega tuum. Proerütroblastidel on lai tsüto-
plasma riba, mis värvub histoloogiliste värvidega baso-
fi ilselt. Proerütroblastid jagunevad, moodustades väik-
semaid (diameeter 10–12 μm) rakke, mida nimetatakse 
 basofi ilseteks erütroblastideks. Viimased moodustavad 
punases luuüdis basofi ilsete erütroblastide gruppe, mis 
jagunedes annavad veel pisemaid rakke –  polükroma-
tofi ilseid erütroblaste (jn 5.16). Polükromatofi ilsete 
erütroblastide tsütoplasmas hakkab ladestuma hemo-
globiin. Tänu sellele, et hemoglobiin värvub atsidofi il-
selt, muutub ka erütroblastide tsütoplasma reaktsioon. 
Mitme polükromatofi ilse erütroblastide põlvkonna järel 
tekivad  atsidofi ilsed erütroblastid ja peale organellide 
kaotamist moodustuvad neist normoblastid.  Normo-
blastid sisaldavad tumedat püknootilist tuuma, nad enam 
ei jagune ja kujunevad tuuma väljatõukamise teel  reti-

Joonis 5.15 Vereloome, luuüdi, koer (a, b); kass (c); merisiga (d). H&E.

(a)

(b)
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kulotsüütideks. Retikulotsüüdid sisaldavad veel polüri-
bosoome, järgmine erütropoeesi rea rakk –  erütrotsüüt 
ei sisalda enam polüribosoome ja on täidetud täielikult 
ainult hemoglobiini poolt. Erütrotsüüdid lähevad vere-
ringesse luuüdi laiade kapillaaride seinte kaudu.

GRANULOTSÜTOPOEES

 Granulotsütopoeesi (jn 5.18) käigus moodustuvad vere 
tüvirakkudest läbi mitme etapi granulotsüüdid. 

Esimesed morfoloogiliselt eristatavad rakud –  müe-
loblastid on suured ning nende suures tuumas on kro-
matiin väga peenelt laiali jaotatud ja nähtavad on tuu-
makesed. Müeloblastid hakkavad diferentseeruma ja 
järgmine rakuvorm on  promüelotsüüt. Promüelotsüü-
did on suured, ümara või veidi ühelt poolt sissevajuta-
tud tuumaga rakud. Rakutuuma, milles on üks või enam 
tuumakest, ümbritseb hele tsütoplasma riba, milles esi-
nevad primaarsed graanulid, mis värvuvad polümorfselt 

Joonis 5.16 Erütroblast, kass (a), koer (b), H&E.

(a)

(b)

Joonis 5.17 Erütrotsütopoeesi skeem. Selle protsessi käigus 

moodustuvad proerütroblastidest mitme etapi jooksul vere 

punalibled e erütrotsüüdid.

Polükromatofiilne erütroblast

Proerütroblast

Basofiilne erütroblast

Normoblast

 Erütrotsüüt
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Joonis 5.18 Granulotsütopoeesi skeem.

(punased ja sinised). Promüelotsüütide mitootilise jagu-
nemise käigus moodustuvad pisemad rakud – müelo-
tsüüdid, mis samuti aktiivselt jagunedes annavad aluse 
kolmele erinevale granulotsüütide tüübile: neutrofi ilsed, 
eosinofi ilsed ja basofi ilsed. Juba müelotsüütidele on ise-
loomulik graanulite esinemine tsütoplasmas. Varajas-
tel müelotsüütidel on tsütoplasmas suuremad ja hilis-
tel müelotsüütidel väiksemad graanulid. Müelotsüütide 
tuum on ümara või õrnalt sisserõhutud kujuga. Järgmi-
sed müelopoeesi rea rakud on metamüelotsüüdid, mis on 
juba küpsemad rakuvormid. Nendel rakkudel on neer-
jas tuum, raku tsütoplasma sisaldab suurt arvu spetsiifi -
lisi graanuleid. Metamüelotsüüdid enam ei jagune, nad 
diferentseeruvad nooremateks kepptuumseteks granulo-
tsüütideks, viimased omakorda segmenttuumseteks gra-
nulotsüütideks. 

LÜMFOTSÜTOPOEES

 Lümfotsütopoees toimub punases luuüdis ja kloneeri-
mine (paljundamine) lümfoidses koes. Vere tüvirakust 
moodustub lümfoidrea polüpotentne eellasrakk ja järg-
nevas etapis moodustub  lümfoblast – suur rakk, mille 
tuumas on üks või mitu tuumakest. Lümfoblastide jagu-
nemisel moodustuvad lümfotsüüdid. Lümfotsüütide 
kujunemisel tuumad muutuvad väiksemaks, tuumakesed 
vähemmärgatavateks ja rakk tervikuna muutub väikse-
maks. Luuüdis ja tüümuses rakud sünteesivad spetsiifi lisi 
pinnavalke, mis iseloomustavad vastavalt T- ja B-lümfo-
tsüüte. Küpsed ja funktsionaalselt aktiivsed T- ja B-lüm-
fotsüüdid on tavaliselt suuremad kui äsjamoodustunud 
lümfotsüüdid.

Granulotsüüdid

Metamüelotsüüdid

Basofi ilne Neutrofiilne Eosinofiilne

Müeloblast

Müelotsüüdid

Promüelotsüüt
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MONOTSÜTOPOEES

 Monotsütopoees algab vere tüvirakust, seejärel moodustub 
ühine müeloidne multipotentne eellasrakk ja sellest 
omakorda diferentseerub granulotsüütide/monotsüütide 
eellasrakuks, millest kujuneb juba  monoblast. Mono-
blastid on suured ümarad rakud, mille vähem konden-
seeritud tuuma kromatiin sisaldab kahte tuumakest ja 
raku perifeerias paikneb kitsas tsütoplasma riba. Mono-
blastide jagunemisel moodustuvad  promonotsüüdid (jn 
5.21d) – suure ümara tuumaga rakud. Monotsütopoeesi 
rea viimane rakk on  monotsüüt – ovaalse, ebakorrapä-
rase, neerukujulise või hoburauakujulise tuumaga suur 
rakk.

TROMBOTSÜTOPOEES

Vereliistakud e trombotsüüdid (jn 5.1, 5.19) moodustu-
vad luuüdis. Ühisest müeloidsest multipotentsest eellas-
rakust diferentseerub megakarüotsüütide/erütrotsüütide 
eellasrakk, millest moodustuvad juba megakarüotsüütide 
eellasrakud. Viimastest kujunevad  megakarüoblastid ja 
neis omakorda  megakarüotsüüdid (jn 5.20). Vereliista-
kud moodustuvad megakarüotsüütide tsütoplasmast ära-
nöördumise teel ja ühest hiidtuumsest rakust võib moo-
dustuda kuni 1000 trombotsüüti. Trombotsütopoees 
koosneb mitmest etapist, kus tüvirakust moodustuvad 
läbi mitme etapi vereliistakud (jn 5.21). Megakarüo-
blastid on suure diameetriga (~30 μm) lapiku tuumaga 
rakud ja nende tsütoplasma on basofi ilne. Endomitoo-
side tulemusel nendes rakkudes toimub DNA replikat-
sioon, millele ei järgne karüokineesi ega tsütokineesi. 
Kuivõrd kromosoomide duplikatsioon toimub ilma 
tuuma ja raku jagunemiseta, siis selle tulemusel muutu-
vad rakud polüploidseteks. Järgnevate etappide jooksul 
( promegakarüotsüüt, megakarüotsüüt) toimub tuuma 
segmenteerumine ning rakus suureneb oluliselt tsüto-
plasma hulk. Suured hiidtuumsed rakud (diameeter 
50– 70 μm) on kergesti eristatavad äigepreparaatides. 
Tsütoplasmale on iseloomulik väikeste sõmerate esine-
mine ja ultrastruktuuri uurimisel on nähtavad plasma-
membraani sissesopistused, mis jagavad tsütoplasma väi-
kesteks alaosadeks. Need sissesopistused on vereliistakute 
demarkatsiooni kanaliteks, mille kaudu toimub vereliis-
takute nöördumine megakarüotsüütidest. Trombotsüü-
tide loomet reguleerib renaalse päritoluga glükoproteiin, 
hormoon trombopoetiin.

Joonis 5.21 Megakarüoblast (a), promegakarüotsüüt (b), 

megakarüotsüüt (c), promonotsüüt (d). 

Joonis 5.20 Megakarüotsüüt, kass, H&E.

(d)(b)

(c)(a)

Joonis 5.19 Trombotsüütide moodustumine megakarotsüüdist. 
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SÜNOPSIS

ÜLDISELOOMUSTUS

Veri koosneb vererakkudest e vormelementidest, mis on ümbritsetud vedela rakkudevahelise aine e vereplasma 
poolt. 
Vere vormelementideks on erütrotsüüdid e punalibled, leukotsüüdid e valgelibled ja trombotsüüdid e 
vereliistakud.





VEREPLASMA

Vereplasma on õrnalt kollast värvi vis-
koosne vedelik, milles hõljuvad vere vor-
melemendid. 
Peamised plasma valgud on albumiinid, 
α, β ja γ globuliinid ning fi brinogeen. 
Kõik vereplasma valgud (v.a γ globulii-
nid) moodustatakse maksas.
Vereseerum on vereplasma, millel puu-
dub hüübimisvõime.









Erütrotsüüdid (punalibled)

Imetajate punased verelibled e erütro-
tsüüdid on ümarad, keskelt veidi nõgusa 
kujuga tuumata ning enamuses organelli-
deta rakud. Rakud koosnevad 60% veest 
ja 40% kuivainest. Kuivainest moodus-
tab 90% rakkude punase värvuse tagav 
hemoglobiin (Hb). 
Hemoglobiini moodustavad valguline 
komponent – globiin ja rauda sisaldav 
komponent heem.
Hemoglobiini abil transpordivad erütro-
tsüüdid hapniku kopsudest kudedesse.
Erütrotsüütide normaalne eluiga on kuni 
120 päeva.









Leukotsüüdid (valgelibled)

Leukotsüüdid jaotatakse kaheks grupiks: 
tsütoplasmas sõmeraid sisaldavateks granulotsüütideks 
(neutrofi ilsed, eosinofi ilsed, basofi ilsed), 
ilma spetsiifi liste sõmerateta rakkudeks – agranulotsüü-
tideks (lümfotsüüdid, monotsüüdid). 
Enamuse leukotsüütidest koeral, kassil ja hobusel moodus-
tavad neutrofi ilsed granulotsüüdid.
Neutrofi ilsete granulotsüütide tsütoplasmas paiknevad 
sõmerad võib jagada kaheks liigiks: spetsiifi lised sõmerad 
(sisaldavad aluselist fosfataasi, fagotsütiini, laktoferriini, his-
taminaasi, laminiini jt) ja asurofi ilsed sõmerad (sisaldavad 
müeloperoksüdaasi, hüdrolaase, elastaase, lüsotsüümi).
Eosinofi ilsete granulotsüütide tsütoplasmas paiknevad 
50–200 sõmerat, mis sisaldavad fosfolipiide, lipoproteiide 
ja oksüdatiivseid ensüüme.
Basofi ilsed granulotsüüdid moodustavad kuni 0,5% leu-
kotsüütide üldarvust. Basofi ilsete granulotsüütide sõmerad 
sisaldavad histamiini (suurendab veresoone seina läbilask-
vust), hepariini (langetab vere hüübimisvõimet), seroto-
niini (mõjutab silelihaskude, ka veresoonte seinas) ja mit-
meid teisi bioaktiivseid aineid (põletiku mediaatoreid).
Lümfotsüütide tsütoplasma ei sisalda spetsiifi lisi sõmeraid. 
Koduloomade veres varieerub lümfotsüütide protsent leu-
kotsüütide üldhulgast liigiti oluliselt. Lümfotsüüdid jaota-
takse raku mõõtmete järgi väikesteks, keskmisteks ja suur-
teks. Funktsionaalselt jaotatakse lümfotsüüdid kolmeks 
tüübiks: T-lümfotsüüdid, B-lümfotsüüdid ja NK-rakud.
Monotsüüdid on kõige suuremad vere vormelemendid 
ning rakkude hulk moodustab 2–5% vere leukotsüütide 
üldhulgast. Veresoontest väljudes muutuvad monotsüü-
did makrofaagideks.



1.

2.













Trombotsüüdid

Trombotsüüdid e vereliistakud on veres leiduvad korrapäratu kujuga, erineva suuruse ja tuumata rakufragmendid. 
Trombotsüüdid koosnevad tsentraalselt paiknevast granulomeerist ja perifeerselt paiknevast hüalomeerist.
Trombotsüütidel on oluline roll hemostaasi tagamisel.
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VERELOOME 

Vereloome e hematopoees algab varajasel embrüonaalsel perioodil ning selles eristatakse erütrotsütopoeesi 
(erütrotsüütide moodustumine), leukotsütopoeesi (leukotsüütide moodustumine) ja trombotsütopoeesi (vere-
liistakute moodustumine). 
Täiskasvanud loomadel paiknevad vereloome tüvirakud punases luuüdis. Tsütokiinide ja kasvufaktorite toimel 
diferentseeruvad tüvirakud ühiseks müeloidseks eellasrakuks, millest moodustuvad megakarüotsüüdid, erütro-
tsüüdid, neutrofi ilid, eosinofi ilid ja basofi ilid ning lümfoidseks eellasrakuks, millest moodustuvad T- ja B-lüm-
fotsüüdid ning NK rakud.
Erütrotsütopoeesi käigus moodustuvad proerütroblastidest basofi ilsed erütroblastid, seejärel polükromatofi il-
sed erütroblastid, siis normoblastid, retikulotsüüdid ja lõpuks küpsed punaliblede vormid – erütrotsüüdid. 
Erütrotsütopoeesi jooksul muutuvad rakud väiksemaks, tsütoplasma värvumus muutub basofi ilsest atsidofi ilse-
maks tingituna hemoglobiini järjest suurenevast akumuleerumisest. Küps erütrotsüüt moodustub tuuma rakust 
väljatõukamisel.
Trombotsütopoeesi käigus kujunevad luuüdis paiknevatest polüploidsetest megakarüotsüütidest tsütoplasma 
nöördumise teel trombotsüüdid e vereliistakud. 
Granulotsütopoeesi käigus moodustuvad vere tüvirakkudest läbi mitme etapi (müeloblast, promüelotsüüt, 
metamüelotsüüt) segementtuumsed neutrofi ilsed, eosinofi ilsed ja basofi ilsed granulotsüüdid. 
Lümfotsütopoees toimub punases luuüdis ja kloneerimine (paljundamine) lümfoidses koes.
Monotsütopoeesi käigus moodustuvad vere tüvirakust läbi mitme etapi (monotsüütide eellasrakud, monoblas-
tid, promonotsüüdid) monotsüüdid.
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KORDAMISKÜSIMUSED

Veri koosneb:
vere vormelementidest
kollageensetest kiududest
vereplasmast

Imetajate küpsetel erütrotsüütidel:
on piklik-ovaalse kujuga tuum
tuum puudub
on ümara kujuga tuum
on segmenteerunud tuum

Arengult nooremateks neutrofiilsete 
granulotsüütide vormideks on:

kepptuumalised vormid
segmenttuumalised vormid

Lümfotsüütidele on iseloomulik:
segmenteerunud tuum
ümar tuum
painutatud kepi kujuline tuum

Retikulotüüt on:
degenereeruv erütrotsüüdi vorm 
erütrotsüüdi noorvorm

Milline järgnevatest rakkudest ei ole 
granulotsütopoeesi rakurea liige:

normoblast
promüelotsüüt
neutrofi ilne metamüelotsüüt
metamüelotsüüt
müeloblast

1.
A.
B.
C.

2.
A.
B.
C.
D.

3.

A.
B.

4.
A.
B.
C.

5.
A.
B.

6.

A.
B.
C.
D.
E.

Trombotsüütide granulomeerid 
sisaldavad DNA-d 
ei sisalda DNA-d

Megakarüotsüütidest tekivad:
lümfotsüüdid
erütrotsüüdid
trombotsüüdid e vereliistakud
monotsüüdid

Millised alljärgnevad rakud on granulotsütopoeesi 
rakurea liikmed?

müeloblast
agranulotsüüt
promüelotsüüt
metamüelotsüüt
lümfoblast

Järjestada arengulises järjekorras erütropoeesi rea 
rakud: 

normoblast
proerütroblast
erütrotsüüt
basofi ilne erütroblast
polükromatofi ilne erütroblast
retikulotsüüt

7.
A.
B.

8.
A.
B.
C.
D.

9.

A.
B.
C.
D.
E.

10.

A.
B.
C.
D.
E.
F.
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Sidekude kitsamas 
mõttes,
textus connectivus sensu strictio

ÜLDISELOOMUSTUS

Sidekoed on oluliste omavaheliste erinevustega mesen-
hümaalset päritolu kudede grupp. Sellesse gruppi kuu-
luvad erineva ehitusega koed: vedel sidekude e veri, 
sidekude kitsamas mõttes e  pärissidekude,  toestusfunkt-
siooniga kõhrkude ja  luukude (jn 6.1). Sidekoes paikne-
vad erinevad rakud laiali mahukas rakkudevahelises aines 
e  intertsellulaarses substantsis (jn 6.30). Sidekoe inter-
tsellulaarse substantsi moodustavad  amorfne põhiaine 
ja kiud. Sidekoel on looma organismis oluline roll – ta 
täidab troofi list, toestavat, plastilist ja kaitsefunktsiooni. 
Troofi line funktsioon on seotud erinevate koestruktuu-
ride toitainetega varustamise, ainevahetuses osalemise ja 
organismi sisekeskkonna homeostaasi tagamisega. Selles 
protsessis on oluline roll amorfsel põhiainel, mille kaudu 

Sidekude sisaldab rakke, kiude ja amorfset põhiainet.

Sidekoed liidavad, ümbritsevad ja kaitsevad teisi kudesid.

Sidekude kitsamas mõttes e pärissidekude jaotatakse kiudsidekudedeks ja eriomadustega 

sidekudedeks.







ÜLDISELOOMUSTUS

SIDEKOE RAKUD

SIDEKOE INTERTSELLULAARNE SUBSTANTS

SIDEKOE TÜÜBID









toimub vee, soolade jt toitainete transport. Sidekoe kait-
sefunktsioon väljendub organismi kaitses vigastuste eest 
ja võõrkehade isoleerimises. Kaitsefunktsiooni tagavad 
luukude (füüsiline kaitse) ning makrofaagid ja immuun-
rakud osalemisega rakulise ja humoraalse immuunsuse 
protsessides. Toestava funktsiooni täidavad sidekoe 
 kiud – kollageensed,  retikulaarsed ja  elastsed kiud, mis 
moodustavad kõikide organite kiulise toese. Organismi 
tasandil on olulise toestusfunktsiooniga kõhrkude ja eriti 
luukude tingituna rakkudevahelise aine mineraliseeru-
misest. Plastiline sidekoe funktsioon väljendub koe või-
mes muutuda vastavalt elukeskkonna muutustele, osa-
leda organite vigastuste korral paranemisprotsessides ja 
regeneratsioonis.

6
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Joonis 6.1 Sidekoe jagunemine.

SIDEKOE RAKUD

FIBROBLASTID, FIBROBLASTI

 FIBROTSÜÜDID, FIBROCYTI

 Fibroblastid on sidekoe olulisimad rakud. Nad arenevad 
embrüonaalsel perioodil mesenhüümirakkudest, peale 
sündi aga kambiaalsetest rakkudest (nt mesenhümaalsed 
tüvirakud). Fibroblastid sünteesivad sidekoe põhiaine 
ja kiudude peamisi komponente: kollageeni, elastiini, 
proteoglükaane ja glükoproteiine. Fibroblastid tagavad 
regeneratsiooni ja sidekoe stabiilsuse. Fibroblastid eksis-
teerivad diferentseeruvate rakkude reana, kus algselt 
vähediferentseerunud fi broblastid muutuvad aktiivseteks 
rakkudeks, mis toodavad kõiki sidekoe ekstratsellulaarse 
maatriksi komponente. Väheaktiivseid, soikeseisundis 
rakke nimetatakse fi brotsüütideks. 

 Vähediferentseerunud fi broblastidel on ovaalne, 
kahe tuumakesega tuum ja rohkesti pikijätkeid (jn 6.2). 
Rakkude suurus on 20–25 μm, tsütoplasma sisaldab nõr-
galt arenenud organelle: Golgi kompleksi, granulaarset 
endoplasmaatilist retiikulumi, mitokondreid, rohkesti 
vabu ribosoome ja palju RNA-d. Vähediferentseerunud 
fi broblastide funktsionaalne aktiivsus on madal.

 Diferentseerunud fi broblastid on suuremad eba-
korrapärase kujuga haralised rakud diameetriga kuni 

Golgi kompleks

Endoplasmaatiline retiikulum

Mitokondrid

Joonis 6.2 Noor  fi broblast. 

Sidekoed

Veri ja lümf Pärissidekoed

Kiudsidekoed

Kohev sidekude Tihe sidekude

Vormitu tihe
sidekude

Vormunud tihe
sidekude

Eriomadustega
sidekoed

Mesenhüüm

Retikulaarne
sidekude

Sültjas sidekude

Rasvkude

Skeletikoed

Kõhrkoed

Hüaliinne
kõhrkude

Elastne kõhrkude

Fibroosne
kõhrkude

Luukoed

Põimikluukude

Lamellaarne
luukude
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40– 50 μm (jn 6.3). Ovaalne eukromatiinne tuum on hele 
ja sisaldab tavaliselt ühte, harvem kahte tuumakest. Erine-
valt vähediferentseerunud fi broblastidest on diferentsee-
runud rakkude Golgi kompleks ja granulaarne endoplas-
maatiline retiikulum hästi arenenud, kompleksi tsisternid 
võivad olla märkimisväärselt laiad. Rakkudes on mõõdu-
kal hulgal mitokondreid ja lüsosoome. Diferentseerunud 
fi broblastid on aktiivselt funktsioneerivad rakud.

Fibrotsüüdid on võrreldes fi broblastidega väiksemad, 
käävja kujuga haralised rakud (jn 6.4, 6.5). Heterokro-
matiinne tuum hõlmab suurema osa raku mahust, tsü-
toplasmasse jääb vähesel määral organelle, vakuoole, 
sisaldistest lipiidi ja glükogeeni. Valkude süntees fi bro-
tsüütides on nõrk.

MÜOFIBROBLASTID, MYOFIBROBLASTI

 Müofi broblastid on morfoloogiliselt sarnased fi broblasti-
dele, rakud on võimelised sünteesima lisaks kollageenile 
ka teisi valke. Müofi broblastid sarnanevad samaaegselt 
silelihaskoe rakkudega, sest sisaldavad kontraktsiooni-
võimelistest valkudest fi brille, kuid neis on erinevalt sile-
lihasrakkudest hästi arenenud endoplasmaatiline retii-
kulum. Müofi broblastid ilmnevad arvukamalt haavade 
paranemisel moodustuvas sidekoes, kus neil on oluline 
roll armkoe kootumisel. 

PERITSÜÜDID, PERICYTI

Morfoloogiliselt on fi broblastidele/fi brotsüütidele sar-
nase ehitusega  peritsüüdid, mis arenevad mesenhüümi-
rakkudest. Peritsüüdid on rakud, mis ümbritsevad oma 
jätketega korvitaoliste struktuuridena verekapillaare. 
Peritsüüdid on ümbritsetud sama basaalmembraaniga, 
mis ümbritseb endoteeli, täpsemalt jäävad peritsüüdid 

Joonis 6.3 Fibroblast. 

Joonis 6.4 Fibrotsüüt. 
Joonis 6.5 Fibrotsüüdid, H&E.

Endoplasmaatiline retiikulum

Tuum

Golgi kompleks

Mitokondrid

Mitokondrid

Endoplasmaatiline retiikulum

Golgi kompleks

Tuum
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Joonis 6.6 Kohev sidekude, Heidenhaini raudhematoksüliin. Elastsed kiud (1), histiotsüüt (2), fi broblast (3).

kapillaaride endoteelirakke ümbritseva basaalmembraani 
sopistustesse (jn 6.7). Peritsüüte loetakse mesenhümaal-
seteks tüvirakkudeks ja oletatakse, et peritsüüdid võivad 
vajadusel diferentseeruda veresoonte silelihasrakkudeks 
või endoteelirakkudeks.

MAKROFAAGID, MACROPHAGI

Arvukuselt teine rakuvorm fi broblastide järel on  makro-
faagid (jn 6.6, 6.9). Fagotsütoosivõimeliste rakkudena 
on makrofaagidel oluline roll organismi tsellulaarses 
kaitses. Punases luuüdis paiknevatest vere tüvirakkudest 
moodustuvad monotsüüdid, mis väljudes sidekoesse 
diferentseeruvad makrofaagideks. Eristatakse paiga-
lisi makrofaage, macrophagi stabiles, e histiotsüüte, his-

Joonis 6.7 Peritsüüt (nool), Heidenhaini raudhematoksüliin. Joonis 6.8 Kupff eri rakk (nool), maks, rott, trüpaansinine.

tiocyti, ja vabu e liikuvaid makrofaage, macrophagi noma-
dici seu liberi. Rakud on suured (10–20 μm) ja kujult 
erinevad: lamedad, piklikud, ovaalsed, ebakorrapäraste 
rakupiiridega ning neil võivad olla jätked. Makrofaagide 
basofi ilne tsütoplasma sisaldab palju vakuoole ja põhi-
lisi organelle – mitokondreid, endoplasmaatilist retiiku-
lumi, Golgi kompleksi ja iseloomulikult rohkelt lüso-
soome. Viimased sisaldavad erinevaid hüdrolüütilisi 
ensüüme (proteaasid jt) ja osalevad aktiivselt rakusise-
ses seedimises. Lisaks toodavad aktiveeritud makrofaagid 
olulisel määral erinevaid tsütokiine (nt IL-6, TNF-α jt), 
mis reguleerivad põletikulisi protsesse. Makrofaagidel on 
oluline roll koekahjustuste paranemise esmastel etappi-
del, kus põletikulise reaktsiooni käigus toimub makro-
faagide arvukuse kasv, seda nii paigaliste makrofaagide 

22

11

33

22
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Joonis 6.9 Makrofaagide eriliike. Kupff eri rakk maksas (a), A-tüüpi sünoviaalrakk (b), mikrogliia rakk (c), alveolaarmakrofaag (d), osteoklast 

(polünukleaarne makrofaag) (e).

Sinusoid

(a)

(b)

Kapillaar

Alveool

(d)

(c)

Kapillaar

(e)
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proliferatsiooni kui ka verest väljarändavate monotsüü-
tide diferentseerumise tulemusel.

Koos teiste fagotsütoosivõimeliste rakkudega moo-
dustavad sidekoe makrofaagid organismi makrofaagide 
süsteemi ( mononukleaarne fagotsütaarne süsteem). Kui 
makrofaagidel on reeglina üks tuum, siis teatud makro-
faagide süsteemi kuuluvad rakud võivad olla hulgituum-
sed (luukoes paiknevad osteoklastid ja võõrkeha ümbrit-
sevad hiidrakud on mitmetuumalised rakud).

MONONUKLEAARNE
FAGOTSÜTAARNE SÜSTEEM

Mononukleaarse fagotsütaarse süsteemi hulka kuuluvad 
kõik organismi rakud, mis on fagotsütoosivõimelised (jn 
6.9). Sellesse süsteemi kuuluvad vere monotsüüdid; side-
koe makrofaagid (histiotsüüdid); võõrkeha ümbritse-
vad hiidrakud ja osteoklastid; närvikoe mikrogliiarakud; 
vereloomeorganite (punane luuüdi, lümfoidsed organid) 
makrofaagid; maksa sinusoidides paiknevad Kupff eri 
rakud; kopsu- ja serooskelmete makrofaagid. Kõik need 
rakud on võimelised aktiivselt fagotsüteerima (nt bak-
tereid või koerususid), kuid neil on ka spetsiifi line roll 
immuunsüsteemis. Täpsemalt on makrofaagid immuun-
süsteemis antigeeni esitavateks rakkudeks (APC, ingl 
antigen presenting cells), mis töötlevad antigeeni ja esita-
vad seda oma pinnal koos peamise koesobivuskompleksi 
valguga selliselt, et T-lümfotsüüt oleks võimeline seda ära 
tundma (vt ptk Immuunsüsteem). 

NUUMRAKUD, MASTOCYTI

 Nuumrakud, mastocyti, e koebasofi ilid, basophili textus, 
e labrotsüüdid, labrocyti, on suured ebakorrapärase või 
ovaalse kujuga rakud (jn 6.10). Nuumrakkudele on ise-
loomulik arvukate suurte basofi ilsete sõmerate esinemine, 
mis võivad histoloogilistes preparaatides maskeerida 
rakus tsentraalselt paiknevat tuuma. Kuivõrd sõmerad 
sisaldavad rohkelt sulfateeritud glükoosaminoglükaane, 
siis nuumrakkude sõmerad värvuvad metakromaatiliselt 
(metakromaasia all mõeldakse mõnede aluseliste värvai-
nete nagu näiteks toluidiinsinine või altsiaansinine värvi 
muutumist sinisest lillakaspunaseks; jn 6.10b). Rakkude 
esiletoomiseks sidekoes sobivad ka mõned teised värvin-
gud, nt Brachet´ meetod, mille puhul sõmerad värvu-
vad punaselt (jn 6.10c). Rakkudel võivad olla lühikesed 
jämedad jätked, mis võimaldavad nuumrakkudel amö-
boidselt liikuda. Nuumrakud takistavad vere hüübimist, 
osalevad põletikulistes protsessides ja immuunreaktsioo-
nides. Rakud paiknevad loomadel näiteks seedeaparaadi 
organite kestade sidekoes, emassuguorganeid ja veresooni 
ümbritsevas sidekoes, mis näitab nuumrakkude oluli-
sust kaitserakkudena mikroorganismide võimaliku sisse-
tungi avastamisel. Raku organellidest on hästi väljendu-

Joonis 6.10 Nuumrakk, skeem (a), toluidiinsinine (b), Brachet´ 

järgi (c).

(c)

(b)

(a)

Sekreedisõmerad

Kristallid

Golgi 
kompleks

Endo-
plasmaa-
tiline 
retiikulum

Mitokondrid

Tuum

(a)
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Joonis 6.11 Melanotsüüdid, nahk, konn, eosiin.

nud Golgi kompleks ja granulaarne endoplasmaatiline 
retiikulum, hulgaliselt on tiheda maatriksiga mitokond-
reid. Nagu juba eespool rõhutatud, paiknevad nuumrak-
kude tsütoplasmas basofi ilselt värvuvad sõmerad, mille 
hulk ja suurus rakus varieeruvad. Sõmerad ümbritsevad 
rakus tsentraalselt paiknevat ovaalse kujuga kompaktset 
tuuma. Sekreedisõmerate suurus on 0,3– 1,5 μm, nad 
sisaldavad mitmeid bioloogiliselt aktiivseid aineid, nende 
hulgas hepariini, histamiini, hüaluroonhapet, seriini pro-
teaase (nt trütaas), eosinofi ilset ja neutrofi ilset kemotak-
tilist faktorit ning mõnedel loomadel serotoniini. Kui 
eespoolnimetatud bioaktiivseid aineid vabastatakse graa-
nulitest nuumrakkude degranuleerumisel, siis rida muid 
põletikumediaatoreid ei deponeerita sõmeratesse, vaid 
sünteesitakse ainult nuumrakkude aktiveerimisel. Sellis-
teks nuumrakkudes sünteesitavateks mediaatoriteks on 
leukotrieenid, kasvaja nekroosi faktor TNF-α, mitmed 
interleukiinid (IL) ja prostaglandiinid (PG). Nuumrak-
kude degranulatsioonil vabaneval hepariinil on hüübi-
mis- ja põletikuvastane toime. Hepariini antagonist on 
histamiin, mis kutsub esile verekapillaaride laienemise 
ja tõstab nende läbilaskvust, tekitades seega lokaalseid 
paistetanud piirkondi. Nuumrakud reguleerivad side-
koe amorfse põhiaine viskoossust, osalevad anafülaksias, 
allergilistes reaktsioonides ja reguleerivad fi broblastide 
talitlust. Nuumrakkude hulk looma organismis ei ole 
püsiv, vaid on muutuv ja sõltub organismi füsioloogili-
sest seisundist. 

MELANOTSÜÜDID, MELANOCYTI

 Melanotsüüdid e pigmentrakud, cellulae pigmentosae, 
on ebakorrapärase rakukehaga ja suure hulga lühikeste, 
hargnevate jätketega rakud (jn 6.11). Melanotsüütide 
tsütoplasma sisaldab palju pigmendi melaniini sõmeraid 
suurusega 15–25 nm ja ribosoome. Rakkudes on hästi 
väljendunud karedapinnaline endoplasmaatiline retiiku-
lum ja Golgi kompleks, mis osalevad melaniini sünteesis. 

ADIPOTSÜÜDID, ADIPOCYTI e 
RASVARAKUD, LIPOCYTI

 Adipotsüüdid on rakud, mis on võimelised salvestama 
suurel hulgal looma organismile vajalikku rasva. Rasva 
kasutatakse organismi energiat moodustavates protsessi-
des ning ehituslikul otstarbel. Adipotsüüdid paiknevad 
sidekoes kas gruppidena või üksikult veresoonte lähe-
duses. Tihedalt koos paiknevad rohkearvulised adipo-
tsüüdid moodustavad rasvkoe. Ümarad rakud on väga 
erineva suurusega (10–120 μm) ja sisaldavad ühte neut-
raalset lipiiditilka (jn 6.12), mis koosneb triglütseriidi-
dest. Lipiiditilka ümbritseb õhuke tsütoplasma kiht, mis 
sisaldab vähesel hulgal kolesteriini, fosfolipiide jt aineid 
ning kus paiknevad nõrgalt arenenud organellid. Pikliku 

Joonis 6.12 Adipotsüüdid, H&E.

Joonis 6.13 Plasmarakk, H&E. 
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kujuga ja lame rakutuum on surutud perifeeriasse. Kirjel-
datud rasvarakud moodustavad organismis enamlevinud 
valge rasvkoe. Harvemesineva pruuni rasvkoe lipotsüü-
did seevastu sisaldavad hulgaliselt väikesi rasvatilgakesi ja 
iseloomulikult tsentraalselt paiknevat tuuma.

Rasva kasutamine adipotsüütidest toimub hormoonide 
(adrenaliin, insuliin), samuti ensüümide (lipaas) toimel.

PLASMARAKUD, PLASMOCYTI

 Plasmarakud (jn 6.13) moodustuvad B-lümfotsüütidest 
ning paiknevad looma organismis kõikjal, kus esineb 
lümfoidne või kohev sidekude. Plasmarakkude eluiga on 
kuni üks kuu ja rakkude ülesandeks on immunoglobu-
liinide süntees. Kujult on plasmarakud kas ümarad või 
ovaalsed 7–20 μm suurused rakud. Rakud ei ole võime-
lised amöboidselt liikuma. Rakus on üks ekstsentriliselt 
paiknev tuum, kus kromatiin võib paikneda radiaalselt 
orienteeritud känkudena ja moodustada plasmarakku-
dele iseloomuliku nn kodartuuma. Plasmarakkude tsü-
toplasma on basofi ilne, selles paiknevad lisaks enamusele 
põhiorganellidele vabad ribosoomid, lüsosoomid ja multi-
vesikulaarsed kehakesed, samas on tuuma läheduses tsü-
toplasma oluliselt heledam. Heledama tsütoplasma piir-
kond kannab nimetust rakuõu, siin paiknevad tugevalt 

väljaarenenud Golgi kompleks ja tsentrioolid. Plasma-
rakkudes on eriti hästi arenenud granulaarne endo-
plasmaatiline retiikulum, kus toimub antigeeni sattumisel 
organismi antikehade – γ-globuliinide – süntees. Plasma-
rakkudele on iseloomulik kõrge sünteesi kiirus ja antike-
hade sekretsioon. Hästi väljendunud sekretoorne aparaat 
võimaldab sünteesida ja sekreteerida mitu tuhat immuno-
globuliini molekuli sekundis. Plasmarakkude hulga suu-
renemine toimub looma organismis põletiku ja infekt-
sioonprotsesside, samuti allergiliste reaktsioonide korral.

SIDEKOE INTERTSELLULAARNE 
SUBSTANTS

Sidekoe intertsellulaarse substantsi moodustavad kiud ja 
amorfne põhiaine.

SIDEKOE KIUD

Sidekoe kiud on moodustatud valkudest, mis polüme-
riseeruvad pikkadeks struktuurideks. Sidekoe kolm kiu-
dude tüüpi on kollageensed, elastsed ja retikulaarsed 
kiud (tabel 6.1).

Tabel 6.1 Sidekoe kiud

Elastsed kiud Kollageensed kiud Retikulaarsed kiud

Kiudude jämedus Peened Ø 0,2–1 μm Jämedad Ø 1–10 μm Peened Ø 0,5–2 μm

Kiudude orientatsioon
Anastomoseeruvad 
omavahel, võivad 
moodustada kimpe 
ja membraane

Põimuvad omavahel, 
moodustavad kimpe 

Anastomoseeruvad 
omavahel

Vastupidavus Vastupidavad kahjustavatele 
faktoritele Vastupidavad Vastupidavad 

Uuringuks sobivad 
värvingud Orseiin, resortsiin-fuksiin Fuksiin, Van Gieson, 

hõbeimpregnatsioon, PAS Hõbeimpregnatsioon 

Ristivöötsuse esinemine Ristivöötsus ei ole nähtav Ristivöötsus on nähtav Ristivöötsus on nähtav

Venivus Venivad Tõmbetugevad Vähesel määral venivad

Moodustav valk Elastiin, proliin, glütsiin, 
desmosiin, isodesmosiin Kollageen Kollageen tüüp III
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Kollageensed kiud, fi brae collagenosae

 Kollageensed kiud (jn 6.14) annavad sidekoele tuge-
vuse ja vastupidavuse. Kiud kulgevad sidekoes mitmetes 
suundades ja moodustavad erineva diameetriga kimpe. 
Värvuselt on kollageensed kiud valged ja nad liimistu-
vad keetmisel, millest tulenebki kollageensete kiudude 
nimetus (ld colla liim; kollageensed kiud – liimitekita-
vad kiud). Kollageensed kiud on tugevad, kuid halvasti 
venivad kiud. Tugeval suurendusel mikroskopeerimisel 
on kollageensetes kiududes nähtav ristivöötsus, mis on 
tingitud kiududes naaberfi brillide nihkumisest ¼ võrra 
üksteise suhtes. Kollageense kiu diameeter on 1–10 μm 
(tabel 6.1) ja iga kiud koosneb paljudest  kollageensetest 

fi brillidest, fi brillae collagenosae. Kollageensed fi brillid 
omakorda koosnevad veel väiksematest struktuuridest – 
 mikrofi brillidest. Kollageeni molekulid moodustavad 
mikrofi brille, kus eristatakse kolme spiraalset suure glüt-
siini sisaldusega polüpeptiidide ahelat (α-ahelad, mis 
moodustavad tripletse heeliksi) (jn 6.15). Kollageenide 
sünteesi esmased etapid toimuvad fi broblastide orga-
nellides, kuid lõplikult moodustuvad kollageensed kiud 
rakuvälises keskkonnas (jn 6.16). 

Kiudude põhikomponent on  kollageen, mis on orga-
nismis enimlevinuimaks valguks. Kollageenid moo-
dustavad ligikaudu kolmandiku kõikidest täiskasvanud 
organismi valkudest ja nad jagunevad mitmeks tüübiks. 

Joonis 6.15 Kollageeni α-ahel.  Kollageeni α-ahela iga kolmas aminohape on glütsiin. Ahelas järgneb glütsiinile sageli proliin ja eelneb 

hüdroksüproliin. Mõned aminohapped (nt glutamiinhape, leutsiin ja fenüülalaniin) eelistavad skeemil kujutatud positsiooni X ja teised (nt 

arginiin, glutamiin ja lüsiin) positsiooni Y. (Ross M. H., Pawlina W. järgi, muudetult)

Joonis 6.14 Kollageensed kiud. Pikilõikes (a), ristilõikes (b), TEM. 

(a) (b)
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Joonis 6.16 Kollageensete fi brillide moodustumine. Kollageensete fi brillide moodustumise esimesed etapid toimuvad fi broblastide si-

sekeskkonnas. Prokollageeni α-ahelad moodustuvad fi broblastide hästiarenenud granulaarse endoplasmaatilise retiikulumi ribosoomidel, 

signaalpeptiidid suunavad nad tsisternidesse, kus vastav peptidaas eemaldab signaaljärjestuse ja moodustub prokollageeni ahel, mille ots-

tes on globulaarsed propeptiidid. Olukorras, kus polüpeptiidid ei ole veel helikaalse konfi guratsiooniga toimub proliini- ja lüsiinijääkide hüd-

roksüülimine, mille toimumiseks on vajalik vitamiin C. Osa hüdroksülüsiinijääke glükosüülitakse/galaktosüülitakse. Disulfi idsidemete teke 

propeptiidides käivitab kolme ahela kokkukäändumise tripletseks heeliksiks (prokollageeni molekuliks). Õigesti kokkukäändunud prokolla-

geeni molekulid suunatakse Golgi kompleksi, kus nad pakitakse sekretoorsetesse põiekestesse ja väjutatakse rakust. Viimased etapid kolla-

geensete fi brillide moodustumisel toimuvad rakuvälises keskkonnas, rakkude poolt moodustatud koopalaadsetes sopistes. Vastavad pep-

tidaasid eemaldavad eksotsüteeritud prokollageeni molekulide signaaljärjestuse, moodustuvad kollageeni molekulid, mille otstesse jäävad 

lühikesed mittehelikaalsed telopeptiidid. Kollageeni molekulid reastuvad ridadesse ja pakuvad iseeneslikult ots-otsaga kokku pikisuunaliselt 

ning veerandsammuse nihkega ka külgsuunaliselt. Kollageeni molekulid stabiliseeruvad seejärel kovalentsete ristsidemetega, mis moodus-

tuvad lüsiini ja hüdroksülüsiini aldehüüdgruppide vahel, kusjuures protsessi käivitab lüsiini oksüdaas. Tulemuseks on väga korrapärase ehitu-

sega fi brillide teke, mida iseloomustab korrapärase 68 nm sammuga ristivöötsuse esinemine. (Mescher A., Junqueira L. C. järgi, muudetult)

Prokollageeni molekulide eksotsütoos rakuvälisesse ruumi. 
Prokollageeni peptidaasid lõikavad ära enamuse mitteheli-
kaalsetest terminaalpeptiididest, misjärel toimub transfor-
matsioon lahustumatuteks kollageeni molekulideks, mis 
agregeeruvad moodustamaks kollageenseid fi brille

Fibrillaarne struktuur kindlustub kovalentsete ristisidemete
moodustumisega kollageeni molekulide vahel, mida kata-
lüüsib ensüüm lüsiini oksüdaas

Sekretoorsed põiekesed transpordivad lahustuvad prokolla-
geeni molekulid mikrotuubulite ja mikrofi lamentide
abil raku pinnale (võlvjatesse sopistustesse)

Lahustuva prokollageeni pakkimine sekretoorsetesse põie-
kestesse

Prokollageeni molekulide moodustumine (tripletne heeliks)

Osade hüdroksülüsiinijääkide glükosüülimine ja galaktosüü-
limine

Lahustuva prokollageeni transport Golgi kompleksi

Proliini- ja lüsiinijääkide hüdroksüülimine tsütoplasmavõr-
gustikus. C-vitamiinist sõltuv protsess

Mittehelikaalsed propeptiidid

Prokollageeni α-ahelate süntees propeptiididega mõlemas
otsas. Signaalpeptiidide lisamine

mRNA moodustumine iga α-ahela tüübile

Rakusisene keskkond

OH Gal-Glu

gER

ortpõiekesed

ompleks

oolid

oorsed põiekesed

Rakuväline keskkond

ageeni 
aasid

g

Kollageeni molekulid

Prokollageeni
peptidaasid

gg
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Joonis 6.17 Retikulaarne sidekude. Retikulaarse sidekoe 

skemaatiline joonis, kus on kujutatud ainult retikulaarrakke ja 

retikulaarkiude. Retikulaarrakud toodavad III tüüpi kollageenist 

ehitunud retikulaarkiude (argürofi ilseid kiude), mis jäävad rakkude 

tsütoplasma poolt ümbritsetuks.

Siiani on identifi tseeritud 29 erinevat tüüpi kollageene 
sõltuvalt neid moodustavate kolme α-ahela kombineeru-
misest. Aminohapped paiknevad ahelates kindla perioo-
dilisusega. Erinevad kollageenide tüübid on tähistatud 
rooma numbritega vastavalt nende avastamise järjekor-
rale. Enamlevinumad kollageenide tüübid on iseloo-
mustatud tabelis 6.2. Kui üks osa kollageenidest osaleb 
fi brillide (tüübid I, II, III, V, XI) moodustamisel, siis 
ülejäänud osa kollageenidest kuulub võrgustikke moo-
dustavate, seostavate ja ankurdavate kollageenide (mit-
tefi brillaarsete kollageenide) hulka. I tüüpi kollageen 
on levinuim kollageeni tüüp (90% organismi kollagee-
nidest). Kollageen I on moodustanud jämedad, suure 
vastupanuvõimega tõmbejõududele kollageensed kiud 
pärisnahas, kõõlustes, ligamentides, fastsiates, luukoes, 
dentiinis, silma skleeras ja organite kihnudes. II tüüpi 
kollageenist on ehitunud survejõududele hästi vastupi-
davad kollageensed kiud kõhrkoes. III tüüpi kollageenist 
on ehitunud retikulaarsed kiud. IV tüüpi kollageen see-
vastu fi brille ei moodusta, vaid hoopis on basaalmemb-
raanide võrgustikulaadset tugistruktuuri moodustav valk 
(vt ptk Epiteelkude). 

Retikulaarsed kiud, fi brae reticulares 

 Retikulaarsed kiud (jn 6.17) ei ole nähtavad hemato-
ksüliin-eosiiniga värvitud preparaatides ja kiudude vär-
vimiseks kasutatakse hõbetamist, mille tulemusel kiud 
ilmestuvad mustja võrgustikuna (jn 6.18). Seetõttu nime-
tatakse retikulaarseid kiude hõbedalembesteks e argüro-
fi ilseteks kiududeks (kr argyros hõbe). Retikulaarsed kiud 
on peenemad (diameetriga 0,5–2 μm) kui kollageensed 
kiud (tabel 6.1). Peamiselt moodustab retikulaarseid 
kiude III tüüpi kollageen ja suur hulk süsivesikuid, mis 
annavad nendele kiududele mitmeid eriomadusi nagu 
eespoolnimetatud argürofi ilia. Võrreldes kollageensete 
kiududega on retikulaarsed kiud suurema vastupanu-

võimega hapete, aluste ja seedeensüümide suhtes. Olles 
ehitunud kollageenist esineb retikulaarsete kiudude fi b-
rillidel samuti 68 nm ristivöötsus (analoogselt I tüüpi 
kollageenist ehitunud kollageensetele fi brillidele). 

Retikulaarsed kiud esinevad toestava võrkja stroo-
mana vereloomeorganite nagu luuüdi, lümfi sõlmede ja 
põrna (kuid mitte tüümuse) retikulaarses sidekoes, kus 
retikulaarrakud toodavad kiude, mida rakud jäävad ümb-
ritsema. Sellisel moel rakud isoleerivad kiude ülejäänud 

Tabel 6.2  Kollageeni tüübid

Kollageeni tüüp Lokalisatsioon Struktuur Sünteesi koht

I Pärisnahk, kõõlused, luu Jämedad kiud Fibroblastid, odontoblastid, 
osteoblastid, kondroblastid

II Kõhrkude Peenemad fi brillid Kondroblastid

III
Retikulaarne 
sidekude, veresoonte 
sein, silelihaskude, 
endoneurium

Peened fi brillid Retikulaarrakud, silelihasrakud, 
Schwanni rakud

IV Basaalmembraan Fibrillid puuduvad Epiteelirakud, lihasrakud, 
Schwanni rakud
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Joonis 6.18 Retikulaarsed kiud, lümfi sõlm, kass, hõbetatud.

koekomponentidest (jn 6.18). Enamikus muudes asu-
kohtades toodavad retikulaarkiude fi broblastid. Samas 
on sellele põhireeglile mõned erandid. Üheks erandiks on 
perifeersete närvide endoneurium, kus Schwanni rakud 
sünteesivad retikulaarkiude. Samuti toodavad retiku-
laarseid ja kollageenseid kiude silelihasrakud veresoonte 
keskkestas e meedias ja seedekanali lihaskestas.

Kohevas sidekoes esineb retikulaarsetest kiududest 
võrgustik sidekoe ja epiteeli piirialal (basaalmembraani 
retikulaarkiht, vt ptk Epiteelkude, basaalmembraan). 
Samuti ümbritsevad retikulaarsed kiud rasvarakke e adi-
potsüüte, väikseid veresooni, närve ja lihasrakke. Samuti 
leidub retikulaarseid kiude oluliselt embrüonaalsetes 
kudedes. Retikulaarsete kiudude rohkus on koe küp-
susastme indikaatoriks. Nii leidub retikulaarseid kiude 
palju haavaparanemise ja armkoe moodustumise algstaa-
diumis, pakkudes esmast mehaanilist toestust värskelt 
moodustunud intertsellulaarsele substantsile. Embrüo-
naalsete kudede küpsemisel või haavaparanemise edene-
misel asenduvad retikulaarsed kiud järkjärgult mehaanili-
selt oluliselt tugevamate I tüüpi kollageenist kiududega.

Elastsed kiud, fi brae elasticae

 Elastsete kiudude esinemine sidekoes määrab koe veni-
tatavuse ja elastsuse. Elastsed kiud, mis moodustavad 
hargneva kolmemõõtmelise võrgustiku, on peened, hästi 
venivad, kuid vähem tõmbetugevamad ja vastupida-
vamad kui kollageensed kiud. Sidekudedes paiknevad 
elastsed kiud läbipõimunult kollageensete kiududega, 
mis kaitsevad kudesid liigse väljavenitamise ja rebene-
mise eest. Elastsete kiudude diameeter on 0,2–1,0 μm 
(tabel 6.1), kuid see võib ulatuda ka mitme mikromeet-
rini (nt udara sidemes). 

Elastseid kiude toodavad paljuski samad rakud, mis 
sünteesivad kollageenseid ja retikulaarseid kiude, eeskätt 

Joonis 6.19 Elastsed kiud, unearter, vasikas, resortsiin-fuksiin. 

fi broblastid, aga ka silelihasrakud. Elastsetes kiududes ei 
ole ristivöötsust, nendele kiududele on iseloomulik fi bril-
laarne struktuur. Erinevalt kollageensetest kiududest 
koosnevad elastsed kiud kahest struktuursest komponen-
dist, elastiinist ja seda ümbritsevast fi brilliini mikrofi bril-
lidest. Elastiin on valk, mis sarnaselt kollageenile sisaldab 
palju proliini ja glütsiini, kuid erinevalt kollageenist lei-
dub elastiinis väga vähe hüdroksüproliini ja hüdroksü-
lüsiini ei leidu üldiselt. Glütsiini juhuslik paiknemine 
muudab elastiini molekuli hüdrofoobseks, võimaldades 
kiudude juhuslikku keerdumist. See võimaldab elastse-
tel kiududel väljavenitatavate jõudude toimimise lõppe-
des taaskeerduda ja kokku tõmbuda tagasi algsesse seisu. 
Elastiin sisaldab kahte unikaalset aminohapet, desmo-
siini ja isodesmosiini, mis on olulised kovalentsete side-
mete kujunemisel elastiini molekulide vahel. Kovalentsed 
sidemed seovad elastiini molekule omavahel kas desmo-
siini või isodesmosiini ristsidemetega. Teine struktuurne 
komponent, 10 nm fi brilliini mikrofi brillid on moodus-
tunud fi brilliinist ja mitmetest teistest glükoproteiinidest. 
Elastsete kiudude moodustumise (elastogeneesi) alg-
etapis kujunevad esmalt mikrofi brillid ja elastiin lades-
tub seejärel mikrofi brillide pinnale. Elastiin koondub 
järk-järgult mikrofi brillide vahele ja lõpuks moodustab 
suurema osa elastsetest kiududest. 

Lisaks elastsetele kiududele moodustub elastiinist veel 
elastseid lamelle. Elastsetes arterites on elastne materjal 
koondunud arterite keskkesta e meediasse, moodustades 
seal akendunud lamelle. Lamellid jäävad kontsentriliste 
kihtidena silelihasrakkude kihtide vahele. Nagu kolla-
geensed kiud, nii ka elastsed membraanid on moodusta-
tud arterite meedias silelihasrakkude, mitte fi broblastide 
poolt. Erinevalt elastsetest kiududest esineb elastsetes 
lamellides ainult elastiini amorfne komponent ja puudu-
vad fi brilliini mikrofi brillid.
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Histoloogilistes preparaatides tavapärase hematoksü-
liin-eosiin värvingu korral elastsed kiud eristuvad sideku-
dedes halvasti, mistõttu kasutatakse mitmeid spetsiaalselt 
elastsetele kiududele sobivaid värvimismeetodeid nagu 
näiteks resortsiin-fuksiin (jn 6.19). 

SIDEKOE AMORFNE PÕHIAINE,
SUBSTANTIA FUNDAMENTALIS

Sidekoe rakud ja kiud paiknevad  amorfses põhiaines, 
mis kujutab endast geeljat hüdrofi ilset massi (jn 6.20). 
See substants ümbritseb sidekoe kiude ja rakke. Amorfse 
põhiaine moodustamisel on oluline roll fi broblastidel. 
Sidekoe põhiaine osaleb metaboliitide transpordis rak-
kude ja vere vahel, võtab osa organismi toestavatest ja 
kaitsefunktsioonidest. Amorfses põhiaines on palju sul-
fateeritud glükoosaminoglükaane. Need kõrgmoleku-
laarsed ühendid on kondroitiinsulfaadid, dermataansul-
faat, keratiinsulfaat ja hepariinsulfaat. Mittesulfateeritud 
glükoosaminoglükaanidest paikneb amorfses põhiaines 
hüaluroonhape. Glükoosaminoglükaanid on tugevalt 
negatiivselt laetud tänu rohketele sulfaatrühmadele, mis 
muudab nad vee suhtes afi inseks. Komplekseerudes val-
kudega moodustavad glükoosaminoglükaanid gigantseid 
proteoglükaane, mis paljuski määravad amorfse põhiaine 
olekut ja funktsionaalsust. Amorfses põhiaines on veel 
lipiide, vere globuliine ja albumiine ning mineraalaineid. 
Amorfse põhiaine hulk sidekoes organismi erinevates 
piirkondades on varieeruv ning ta uueneb pidevalt. 

SIDEKOE TÜÜBID

ERIOMADUSTEGA SIDEKUDE

Rasvkude, textus adiposus

Loomadel esineb kahte tüüpi rasvkude:
 valge rasvkude, textus adiposus albus,
 pruun rasvkude, textus adiposus fuscus.

Valge rasvkude, textus adiposus albus

Valge rasvkude on oluliseks rasvainete kogumise kohaks 
ja ta paikneb sagaratena kohevas sidekoes (jn 6.21a). 
Valge rasvkoe hulk on individuaalne ja sõltub suurel 
määral looma toitumusest. Koe ülesanneteks organismis 
on ainevahetuse tagamine, mehaaniline kaitse ja termo-
regulatsioon (tabel 6.3). Valges rasvkoes on palju vere- 
ja lümfi kapillaare, samuti paiknevad rasvarakkude vahel 
erinevates suundades kulgevad kollageensed kiud. Lisaks 
sellele, et rasvkude on neutraalsete rasvade (triglütserii-
did jt) depooks, on rasvarakkudel oluline roll organismi 
energiavajaduse reguleerimisel. Rasvarakud on metabool-
selt väga aktiivsed rakud, mis reageerivad nii neuraalsetele 
kui hormonaalsetele mõjutustele, vabastades hormoone 
(leptiin, adiponektiin jt) ja mitmeid teisi bioaktiivseid 
aineid. Seetõttu loetakse rasvkude oluliseks endokriinseks 
koeks. Rasvkude juhib tänu unikaalsetele füüsikalistele 
omadustele halvasti soojust ja ulatuslikud rasvkoe kihid 
talitlevad isolaatoritena, mis takistavad kehasoojuse ära-
andmist. Rasvkude täidab ka ruume teiste kudede vahel 
ja aitab mõningaid organeid nende asukohas hoida, näi-
teks omab rasvkude sellist rolli neerude ümbruses. Lisaks 
retroperitoneaalruumile on rasvkude rohkelt suures rasvi-
kus ja mesenteeriumis. Kui alusnahas olev rasvkude aitab 
kujundada kehakontuure, siis mõnedes asupaikades (nt 
silmakoopad) omavad rasvapadjandid amortisaatori rolli. 

Värvuselt on kude kõrge karotiinisisalduse tõttu kol-
lakas. Rasvarakud on ümara kujuga (jn 6.21bd), nende 
suurus võib olla väga varieeruv ja rakud sisaldavad ühte 
neutraalset lipiidi tilka. Rakus on üks perifeerselt paik-
nev lame tuum, tsütoplasma ja organellide hulk on väike. 
Iga rasvarakk on ümbritsetud retikulaarkiududest retii-
kulumiga ja verekapillaaridega.

Pruun rasvkude, textus adiposus fuscus

Pruun rasvkude (jn 6.21c) esineb närilistel ja talveund 
magavatel loomadel kogu eluperioodi kestel (tabel 6.3). 
Selles koes toimub pidevalt aktiivne ainevahetus, samuti 
sisaldab kude hulgaliselt verekapillaare. Rasvkoe rakku-
des on palju erineva suurusega lipiiditilgakesi ja rakud 
on väiksemad kui valges rasvkoes. Piklik tuum paik-
neb tsentraalselt, rakkudes on arvukalt mitokondreid, 
mis sisaldavad koe värvi tingivat pigmenti tsütokroomi. 

1.
2.

Joonis 6.20 Sidekoe amorfne põhiaine, Heidenhaini 

raudhematoksüliin.
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Tabel 6.3 Valge ja pruuni rasvkoe üldiseloomustus

Valge (hele) rasvkude Pruun (tume) rasvkude

Rakud suured, lame tuum paikneb perifeerselt Rakud väikesed, piklik tuum paikneb 
tsentraalselt, rakus palju mitokondreid

Sisaldab palju karotiini Sisaldab palju pigmenti

Kollakat värvi Pruunikat värvi 

Tagab imetajatel ainevahetuse Tagab aktiivse ainevahetuse

Mehaaniline kaitse, osaleb termoregulatsioonis Osaleb termoregulatsioonis

Hulk individuaalne Hulk individuaalne

Sisaldab veresooni, lümfi kapillaare Väga rikkalik verevarustus

Joonis 6.21 Rasvkude. Keel, siga, H&E (a); rasvaraku kuju, H&E (b); pruun rasvkude, aordi ümbrus, rott, H&E (c); rasvarakud, H&E (d). Tuum (1), 

rakumembraan (2).

(a)

(b)

(c)

(d)

11

22
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Pruun rasvkude on loomade organismis oluliseks soojus-
regulaatoriks, mis võimaldab talveund magavatel looma-
del säilitada vajalikku kehatemperatuuri. 

Retikulaarne sidekude, 
textus connectivus reticularis

 Retikulaarse sidekoe (jn 6.22) moodustavad retikulaar-
kiud ja retikulaarrakud. Rakud ja kiud, moodustavad 
retiikulumi, reticulum, millest on tulnud ka koe nime-
tus. Haralistel, heleda tsütoplasma ja suure tsentraalselt 
paikneva tuumaga retikulaarrakkudel on pikad, peened 
jätked. Jätkete kaudu on rakud omavahel ühenduses, 
moodustades vereloomeorganites (luuüdi, lümfi sõlm, 
põrn, tonsillid) laialdase toestava retiikulumi e organi 
strooma. Retikulaarset sidekude leidub ka soolte limas-
kesta päriskihis, hambapulbis jm. Retikulaarrakud sün-
teesivad 0,5– 2 μm diameetriga retikulaarkiude. Kiud on 
argürofi ilsed ja värvuvad hästi hõbedasooladega. 

Sültjas sidekude, textus mucosus

 Sültjas sidekude (jn 6.23) esineb imetajate lootel tiinuse 
ja poegimise ajal nabaväädis, täiskasvanud loomade orga-
nismis see sidekoe tüüp puudub. Koele on iseloomulik 
rohke intertsellulaarse substantsi hulk, mida sültja konsis-
tentsi tõttu nimetatakse ka  Whartoni süldiks. Intertsellu-
laarne substants sisaldab IV tüüpi kollageeni, laminiine, 
heparaansulfaati ja tiinuse hilisemas faasis moodustu-
vad koes peened kollageensed kiud. Sültja sidekoe rakud 
diferentseeruvad mesenhüümi rakkudest kogu embrüo-
naalse perioodi jooksul. Rakud on pikkade jätketega, 
pikliku või kolmnurkse kujuga, sisaldavad ühte tuuma.

Mesenhüüm, mesenchyma

 Mesenhüümi e lootevahekude (jn 6.24ab) peetakse emb-
rüonaalseks koeks, samas arvatakse, et kude säilib mõnin-
gal määral ka peale sündi. Haralise kujuga mesenhümaalse 

Joonis 6.22 Retikulaarne sidekude, kass, lümfi sõlm, H&E.

Joonis 6.23 Sültjas sidekude, siga, nabaväät, H&E.

Joonis 6.24 Mesenhüüm, H&E (a, b).

(a)

(b)
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Joonis 6.25 Kohev sidekude, siga, Heidenhaini raudhematoksüliin.

Joonis 6.26 Tihe vormitu sidekude, H&E.

Joonis 6.27 Tihe vormunud sidekude, H&E.

koe rakud on omavahel ühenduses jätkete kaudu. Inter-
tsellulaarne substants koosneb praktiliselt ainult hüalu-
roonhapperikkast põhiainest, sest kollageenseid kiude 
on minimaalselt. Rakkudele on omane kõrge mitootiline 
aktiivsus ja võime diferentseeruda teisteks rakuvormi-
deks. Mesenhüümirakud on võimelised diferentseeruma 
kõikideks erinevateks sidekudede rakutüüpideks. Sellise 
arengulise aspekti tõttu nimetatakse sidekudesid teine-
kord ka mesenhümaalseteks kudedeks (mesenhüümist 
arenevad lisaks sidekudedele ka mõned teised kudede 
alatüübid nagu endoteel, mesoteel, silelihasrakud jt). 
Madala diferentseerumisastmega rakke (mesenhümaal-
seid tüvirakke), mis tagavad reparatiivset regeneratsiooni, 
on looma organismis kogu eluea jooksul.

KIUDSIDEKUDE

 Kiudsidekude jaguneb:
kohevaks sidekoeks, textus connectivus fi brosus laxus 
seu textus connectivus collagenosus laxus, ja 
tihedaks sidekoeks, textus connectivus fi brosus 
compactus. Tihe sidekude jaguneb:

tihe vormitu sidekude, textus connectivus 
collagenosus (fi brosus) compactus irregularis,
tihe vormunud sidekude, textus connectivus colla-
genosus (fi brosus) regularis.

 Kohev sidekude, textus connectivus fi brosus 
laxus seu textus connectivus collagenosus laxus

Kohevas sidekoes (jn 6.25, 6.28) eristatakse amorfset 
põhiainet, kiude ja rakke. Kiududest esinevad kohevas 
sidekoes kollageensed, elastsed ja retikulaarsed kiud. 
Kohev sidekude sisaldab rikkalikult rakke, neist kõige 
rohkem on koes amorfse põhiaine ja kiudude sünteesis 
osalevaid fi broblaste. Kohevas sidekoes võivad paikneda 
ka fi brotsüüdid, makrofaagid, retikulaarrakud, plasma-
rakud, nuumrakud, melanotsüüdid, peritsüüdid, vere 
rändrakkudest leukotsüüdid, eriti lümfotsüüdid. Looma 
organismis on kohevat sidekude väga palju, ta ümbritseb 
kompaktseid organeid, veresooni, lümfi sooni ja närve, 
lisaks aitab organitel säilitada organismis kindlat asu-
kohta. Kohevat sidekude võib leida õõnesorganite kesta-
des ja kihtides, kompaktsetes organites aitab ta moodus-
tada organi toest e stroomat. 

Tihe sidekude, textus connectivus 
fi brosus compactus

 Tihe sidekude on olulise toestus- ja kaitsefunktsioo-
niga sidekoe alaliik, kus selgelt domineerivad tõmbe-
tugevad kollageensed kiud ja rakke, peamiselt fi broblaste 
on suhteliselt vähe. Võrreldes koheva sidekoega on tihe 
sidekude jäigem ja oluliselt vastupidavam mehaaniliste 
jõudude suhtes. Sõltuvalt kollageensete kiudude orien-

1.

2.

a)

b)
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Joonis 6.28 Kohev sidekude.

tatsioonist jaotatakse tihe sidekude kaheks alavormiks: 
tihe sassiskiuline e vormitu sidekude ja tihe paralleelkiu-
line e vormunud sidekude.

 Tihe vormitu sidekude, textus connectivus 
collagenosus (fi brosus) compactus irregularis

Tihedas vormitus sidekoes (jn 6.26) eristatakse ebakor-
rapäraselt paigutunud kollageensete kiudude kimpe ja 
elastseid kiude. Tänu kollageensete kiudude poolt moo-
dustatud tihedale kolmemõõtmelisele võrgustikule on 
antud koeliik võimeline vastu panema mehaanilistele 
mõjutustele kõikvõimalikest suundadest. Tihe sassiskiu-
line sidekude esineb pärisnaha e dermise retikulaarkihis, 
organite kapslites e kihnudes ja õõnesorganite submu-
koosas. Tihti paikneb tihe sassiskiuline sidekude kõrvuti 
koheva sidekoega, kusjuures üleminek ühelt tüübilt tei-
sele on sujuv ja piir tiheda ja koheva sidekoe vahel võib 
olla mõnevõrra tinglik.

 Tihe vormunud sidekude, textus connectivus 
collagenosus (fi brosus) regularis

Tihedas vormunud sidekoes (jn 6.27) domineerivad 
paralleelselt paiknevad kollageensete kiudude kimbud, 
selline kude esineb näiteks kõõlustes. Kimpude vahel 

on vähesel hulgal amorfset põhiainet ja rakkudest fi bro-
tsüüte. Fibrotsüütide jätked paiknevad kollageensete kiu-
dude kimpude vahel, rakke nimetatakse tihti ka kõõlus-
rakkudeks, tendinocyti. Kollageensete kiudude kimp, mis 
on teisest kimbust eraldatud fi brotsüütide kihiga, kan-
nab nimetust I järgu kõõluskimp. Mitu I järgu kimpu, 
mida ühendab kohevast sidekoest ümbris e endotenoo-
nium, moodustavad II järgu kõõluskimbu. II järgu kõõ-
luskimbud võivad omakorda moodustada veel suuremaid 
III ja IV järgu kimpe. Väljastpoolt on kõõlused kaetud 
sidekoelise ümbrisega e peritenooniumiga. Endotenoo-
niumis ja peritenooniumis paiknevad kõõluseid toitvad 
veresooned ja innerveerivad närvid.

 Fibroossed membraanid. Tihe vormunud sidekude 
moodustab fi broosseid membraane, mille kollageensete 
kiudude kimbud kulgevad paralleelselt teineteisele. Kim-
pude kulg kihtides on erinev – kimbud võivad kulgeda 
ühest kihist teise, moodustades nii tihedalt läbipõimu-
nud struktuure. Lisaks kollageensetele kiududele paik-
nevad fi broossetes membraanides ka elastsed kiud. Sel-
line sidekude moodustab fastsiaid, aponeuroose, mõnede 
organite kapsleid, aju kõvakesta, skleerat jne.

Elastsed kiud
Makrofaag

Rasvarakk

Nuumrakk
Lümfotsüüt

Kapillaar

Peritsüüt

Neutrofi ilne
granulotsüüt

Plasmarakk

Fibroblast

Kollageensed 
kiud



Peatükk 6  SIDEKUDE 119

Joonis 6.29 Sidekoe komponendid ja rakkude funktsioon.

Si
de

ku
de

Rakud

Vähediferentseerunud Vähediferentseerunud
mesenhüümirakud

Spetsialiseerunud

Intertsellulaarsubstantsi
valmistavad

Fibroblast

Fibrotsüüt

Kondroblast

Kondrotsüüt

Osteoblast

Osteotsüüt

Odontoblast

Tsementoblast

Retikulaarrakk

Absorbeerivad

Kondroklast

Osteoklast

Kaitsvad

Makrofaag

Leukotsüüdid

Plasmarakk

Reguleerivad Koebasofiilid

Intertsellulaarsubstants

Vedelik

Amorfne põhiaine

Kiud
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SÜNOPSIS

ÜLDISELOOMUSTUS

Sidekoed on mesenhümaalset päritolu väga erineva morfoloogilise ehitusega kudede grupp, kuhu kuuluvad 
vedel sidekude e veri, pärissidekude ning toestusfunktsiooniga kõhrkude ja luukude. 
Pärissidekoe e sidekoe kitsamas mõttes moodustavad kiudsidekoed (kohev ja tihe sidekude) ning eriomadustega 
sidekoed (mesenhüüm, retikulaarne sidekude, sültjas sidekude ja rasvkude).
Sidekoes paiknevad erinevad rakud, kiud ja suur hulk rakkudevahelist ainet e intertsellulaarset substantsi.
Sidekoe intertsellulaarse substantsi moodustab amorfne põhiaine. Sidekoel on looma organismis oluline roll 
– ta täidab troofi list, toestavat, plastilist ja kaitsefunktsiooni.









EMBRÜONAALNE SIDEKUDE

Mesenhümaalset kude e mesenhüümi peetakse 
embrüonaalseks koeks, samas arvatakse, et kude 
säilib mõningal määral ka peale sündi. Haralise 
kujuga mesenhümaalse koe rakud on omavahel 
ühenduses jätkete kaudu.
Sültjas sidekude esineb imetajate lootel tiinuse ja 
poegimise ajal nabaväädis, täiskasvanud loomade 
organismis see sidekoe tüüp puudub. Koele on 
iseloomulik rohke intertsellulaarse substantsi 
hulk, mida sültja konsistentsi tõttu nimetatakse 
ka Whartoni süldiks.





KIUDSIDEKUDE

Kiudsidekude jaguneb kohevaks sidekoeks ja 
tihedaks sidekoeks, viimane jaguneb omakorda 
tihedaks vormituks ja tihedaks vormunud side-
koeks.
Kohevas sidekoes eristatakse amorfset põhiainet, 
kiude ja rakke. Looma organismis on kohevat 
sidekude väga palju, ta ümbritseb kompaktseid 
organeid, veresooni, lümfi sooni ja närve, lisaks 
aitab organitel säilitada organismis kindlat asu-
kohta.
Tihedas vormitus sidekoes eristatakse ebakorra-
päraselt paigutunud kollageensete kiudude kimpe 
ja elastseid kiude. Kude sisaldab vähesel hulgal nii 
amorfset põhiainet kui ka fi brotsüüte.
Tihedas vormunud sidekoes domineerivad paral-
leelselt paiknevad kollageensete kiudude kimbud, 
selline kude esineb näiteks kõõlustes. Kimpude 
vahel on vähesel hulgal amorfset põhiainet ja rak-
kudest fi brotsüüte. 









SIDEKOE KIUD

Sidekoe kiud on moodustatud valkudest, mis 
polümeriseeruvad pikkadeks struktuurideks. 
Sidekoe kolm kiudude tüüpi on kollageensed, 
elastsed ja retikulaarsed kiud. 
Kollageensed kiud annavad sidekoele tugevuse ja 
vastupidavuse. Kiud kulgevad sidekoes mitmetes 
suundades ja moodustavad erineva diameetriga 
kimpe. Värvuselt on kollageensed kiud valged ja 
nad liimistuvad keetmisel. Kollageensed kiud on 
tugevad, kuid halvasti venivad kiud.
Retikulaarseid kiude moodustab peamiselt III 
tüüpi kollageen ja suur hulk süsivesikuid, mis sün-
teesitakse retikulaarrakkude poolt. Retikulaarseid 
kiude on palju retikulaarses sidekoes.
Elastsete kiudude esinemine sidekoes määrab sel-
le koe venivuse ja elastsuse. Elastsed kiud on pee-
ned, valgust murdvad kiud. Kiud on hästi veni-
vad, kuid vähem tõmbetugevad ja vastupidavad 
kui kollageensed kiud.
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SIDEKOE AMORFNE PÕHIAINE

Sidekoe rakud ja kiud paiknevad amorfses põhiai-
nes, mis kujutab endast sültjat hüdrofi ilset massi, 
mis ümbritseb sidekoe kiude ja rakke. 
Amorfse põhiaine moodustamisel on oluline roll 
fi broblastidel. 
Sidekoe põhiaine osaleb metaboliitide transpordis 
rakkude ja vere vahel, võtab osa organismi toesta-
vatest ja kaitsefunktsioonidest. 
Amorfses põhiaines on palju sulfateeritud glü-
koosaminoglükaane. Need kõrgmolekulaarsed 
ühendid on kondroitiinsulfaadid, dermataansul-
faat, keratiinsulfaat ja hepariinsulfaat, mis seostu-
des valkudega moodustavad proteoglükaane. 
Mittesulfateeritud ühenditest paikneb amorfses 
põhiaines hüaluroonhape. 
Kõik need ühendid mõjutavad amorfse põhiaine 
olekut ja funktsionaalsust. 
Amorfses põhiaines on veel lipiide, verest pärine-
vaid globuliine ja albumiine ning mineraalaineid. 















SIDEKOE RAKUD

Fibroblastid on sidekoe olulisimad rakud. Nad 
arenevad embrüonaalsel perioodil mesenhüümi-
rakkudest, peale sündi aga kambiaalsetest rakku-
dest. 
Fibroblastid sünteesivad sidekoe rakkudevahelist 
ainet ja kiudude komponente: kollageeni, elastii-
ni, proteoglükaane, glükoproteiine. Need rakud 
tagavad regeneratsiooni ja sidekoe stabiilsuse.
Müofi broblastid sarnanevad silelihaskoe rakkude-
ga, sest rakud sisaldavad kontraktsioonivõimelis-
test valkudest fi brille, kuid neis on erinevalt sile-
lihaskoe rakkudest hästi arenenud endoplasmaati-
line retiikulum.
Arvukuselt teine rakuvorm fi broblastide järel on 
makrofaagid. Rakkude ülesandeks on tsellulaarne 
kaitse, eelkõige fagotsütoosi teel.
Nuumrakud takistavad vere hüübimist, osalevad 
põletikulistes protsessides ja immuunreaktsioo-
nides. Rakud paiknevad loomadel näiteks seede-
aparaadi organite kestade sidekoes, emassuguor-
ganeid ja veresooni ümbritsevas sidekoes.
Adipotsüüdid on võimelised salvestama suu-
rel hulgal looma organismile vajalikku rasva. 
Rasva kasutatakse organismi energiat moodus-
tavates protsessides ning ehituslikul otstarbel. 
Adipotsüüdid paiknevad sidekoes kas gruppidena 
või üksikult veresoonte läheduses.
Plasmarakud moodustuvad punases luuüdis ja 
lümfoidorganites B-lümfotsüütidest ning paik-
nevad looma organismis kõikjal, kus esineb lüm-
foidne kude või kohev sidekude. Tootes antike-
hi on plasmarakud humoraalse immuunsüsteemi 
efektorrakkudeks.
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KORDAMISKÜSIMUSED

Milline alljärgnevatest kudedest esineb pärisnaha e 
dermise retikulaarkihis?

kohev sidekude
tihe vormunud sidekude
tihe vormitu sidekude
sültjas sidekude
mesenhüüm
retikulaarne sidekude

Millised väited kollageensete kiudude kohta on 
õiged?

kollageensed kiud on väga tõmbetugevad
kollageensed kiud on elastsed kergelt defor-
meeritavad ja väljavenitatavad
kollageensete kiudude mikrofi brillidel ei esine 
ristivöötsust
kollageensete kiudude mikrofi brillidele on 
iseloomulik korrapärane ristivöötsus
kollageeni molekulid koosnevad kolmest polü-
peptiidahelast, mis sisaldavad rohkelt glütsiini, 
hüdroksüproliini ja hüdroksülüsiini
kollageeni molekulid koosnevad kahest polü-
peptiidahelast, mis sisaldavad rohkelt lüsiini ja 
desmosiini 

Kupfferi rakud on: 
maksa sinusoidides paiknevad makrofaagid
luukoe hulgituumsed makrofaagid
närvikoe makrofaagid
kopsu alveoolide makrofaagid

Kõõlused on moodustunud:
tihedast vormitust sidekoest
tihedast vormunud sidekoest
retikulaarsest sidekoest
kohevast sidekoest

Pigmentrakud on:
ovaalsed lipofustsiinisõmeraid sisaldavad 
rakud 
hulknurksed glükogeenisõmeraid sisaldavad 
rakud 
käävjad või tähekujulised melaniinisõmeraid 
sisaldavad rakud 

1.

A.
B.
C.
D.
E.
F.

2.

A.
B.

C.

D.

E.

F.

3.
A.
B.
C.
D.

4.
A.
B.
C.
D.

5.
A.

B.

C.

Pruuni rasvkoe värvus on osaliselt tingitud 
rikkalikust veresoontevõrgustikust ja:

melaniini ulatuslikest ladestustest
tsütokroomidest väga arvukates mitokondrites 

Millised väited müofibroblastide kohta on õiged?
neil on hästiarenenud endoplasmaatiline 
retiikulum
neil on arvukalt melaniini sõmeraid
neil esinevad kontraktiilsed fi brillid
neil esinevad arvukad väikesed lipiiditilgakesed

Millised väited on õiged plasmarakkude kohta?
neil on üks ekstsentriliselt paiknev tuum, kus 
kromatiin asetseb radiaalsete känkudena
neil on mitmest segmendist koosnev tuum
nad toodavad antikehi
nad toodavad histamiini ja hepariini

Millised alljärnevatest kiududest värvuvad hästi 
hõbedaga, mistõttu neid ka argürofiilseteks 
kiududeks nimetatakse?

elastsed kiud
retikularsed kiud
skeletilihaskiud

Millised väited on õiged pruuni rasvkoe kohta?
rakus on üks perifeerselt paiknev lame tuum
ümar-ovaalne tuum paikneb rakus tsentraalselt
rakk sisaldab arvukalt väikseid lipiiditilgakesi
rakk sisaldab ühte suurt rasvatilka
rakus on väga palju mitokondreid
rakus on väga palju lüsosoome

6.

A.
B.

7.
A.

B.
C.
D.

8.
A.

B.
C.
D.

9.

A.
B.
C.

10.
A.
B.
C.
D.
E.
F.





KÕHRKUDE,
TEXTUS CARTILAGINEUS

 Kõhrkude on sidekoe vorm, mille moodustavad  kondro-
tsüütideks nimetatavad rakud ja kõrgelt spetsialiseeru-
nud ulatuslik  intertsellulaarne substants e rakkudeväline 
maatriks. Enam kui 95% kõhrede mahust moodustab 
intertsellulaarne substants, mis on selle koetüübi oluli-
seks funktsionaalseks komponendiks. Suhteliselt hajusalt 
paiknevad kondrotsüüdid on olulised intertsellulaarse 
substantsi säilitamisel, sest toodavad pidevalt selle erine-
vaid komponente. 

Kõhrkoe intertsellulaarne substants on tihe ja tugev, 
kuid siiski mõnevõrra painduv, mis annab kõhredele 
mõningase elastsuse, vetruvuse ja survetaluvuse. Kuivõrd 
kõhrkoes puuduvad veresooned, siis intertsellulaarse 
substantsi koostis on ülimalt oluline kondrotsüütide elu-
võime säilimiseks. Glükoosaminoglükaanide suur hulk 

intertsellulaarses substantsis võimaldab ainetel difundee-
ruda kõhri ümbritsevas sidekoes olevatest veresoontest 
kondrotsüütideni. Glükoosamonoglükaanid, liitudes 
hiiglaslikesse proteoglükaanide agregaatidesse, seovad 
oluliselt vett (ligikaudu 70% kõhre massist), mis hõl-
bustab difusiooni. Samas proteoglükaanide agregaadid 
seostuvad tõmbetugevate kollageensete kiudude (peami-
selt kollageen II) võrgustikega, mis annavad kõhredele 
mehaanilise tugevuse ja koormustaluvuse, mis on eriti 
oluline liigeskõhredele. Tänu kirjeldatud biofüüsika-
listele omadustele, eriti koormustaluvuse säilimisele ka 
kasvavates kõhredes, on nad oluliseks koeks loote skeleti 
arenemisel ja valdava enamiku luude moodustumisel (vt 
asendusluu arenemine).

Skeletikoed on sidekoe alaliik, mille hulka kuuluvad kõhrkude, textus cartilagineus, ja 

luukude, textus osseus, ning hamba kudedest dentiin, dentinum, ja tsement, cementum.

Skeletikoed täidavad organismis mehaanilise kaitse ja toestusfunktsiooni ning neile on 

iseloomulik tiheda rakkudevahelise aine olemasolu.

Luukude võtab osa mineraalainevahetusest.







KÕHRKUDE

LUUKUDE





Skeletikoed,
textus sceletales 7
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Kõhrkude jaguneb kolmeks erineva välimuse, mehaa-
niliste omadustega ja intertsellulaarse substantsi ehitus-
like iseärasustega alatüübiks:  hüaliinne kõhrkude,  elastne 
kõhrkude ja  fi broosne kõhrkude (kiudkõhrkude). Hüa-
liinses kõhrkoes sisaldab intertsellulaarne substants kol-
lageen II ehitunud kiude, glükoosaminoglükaane, pro-
teoglükaane ja multiadhesiivseid glükoproteiine. Elastset 
kõhrkude iseloomustab lisaks hüaliinse kõhrkoe juures 
nimetatule veel elastsete kiudude esinemine. Fibroosses 
kõhrkoes on nii kollageen II kui kollageen I ehitunud 
kiud. 

Kõhrkude on mesenhümaalset päritolu (jn 7.1). 
Mesenhüümirakud kaotavad jätked, paiknevad tihedalt 
ning koes tekib spetsiifi line pingelolek e turgor. Sellist 
koe piirkonda nimetatakse kondrogeenseks saarekeseks 
ning seal paiknevad mesenhüümirakud diferentseeruvad 
fi broblastide sarnasteks rakkudeks –  kondroblastideks. 
Kondroblastid on kõhrkoe kõige olulisemad rakud, sest 
need rakud produtseerivad intertsellulaarse substantsi 
komponente. Pidevalt intertsellulaarse substantsi tootes 
nihkuvad kondroblastid üksteisest eemale. Kui rakud on 
endatoodetud substantsiga täielikult ümbritsetud, nime-
tatakse neid kondrotsüütideks.  Kõhreõõntesse e lakuu-
nidesse sissemüüritud kondrotsüütide edasisel jagune-
misel moodustuvad kondrotsüütide isogeensed rühmad. 
Embrüonaalse arengu perioodil toimub kõhredes dife-
rentseerumine peamiselt suunaga keskosast väljaspoole, 
mistõttu arenevate kõhrede keskosas paiknevad kond-
rotsüüdid ja perifeerses osas kondroblastid.  Perikonder 
e kõhreümbris moodustub kujunevaid kõhri ümbritse-
vast mesenhüümist. Kui kõhred on juba moodustunud, 
siis järgnev kõhrede suurenemine toimub nii interstit-
siaalse kui apositsioonilise kasvu teel. Interstitsiaalne 
kasv põhineb olemasolevate kondroblastide jagunemisel, 
apositsiooniline kasv aga uute kondroblastide diferent-
seerumisel perikondrist. Mõlemal juhul tingib kõhrede 
suurenemise põhiliselt intertsellulaarse substantsi ula-
tuslik moodustumine. Sünnijärgses perioodis on kõh-
rede apositsiooniline kasv olulisem, kuigi interstitsi-
aalne kasv on kriitiliselt tähtis liigeskõhredes, kus puu-
dub perikonder kondrogeensete rakkudega ja samuti pik-
kade toruluude epifüüsiplaatides, tagamaks luude piki-
kasvu (vt endokondraalne ossifi katsioon). Kõhrkudede 
põhiaine sisaldab kolme tüüpi glükoosaminoglükaane: 
hüaluroonhape, kondroitiinsulfaat ja kerataansulfaat. 
Kondroitiin- ja kerataansulfaadid seostuvad tüvivalgu 
abil proteoglükaanide monomeerideks. Kõige tähtsa-
maks proteoglükaani monomeeriks hüaliinses kõhres on 
agrekaan. Sulfaatrühmade rohkus agrekaani molekulides 
tingib negatiivse laengu, mis seob veemolekule. Hüalu-
roohappe lineaarsed molekulid on seostusvalkude abil 
liitunud suure arvu (üle 300) agrekaani molekulidega, 
moodustades proteoglükaanide agregaate.

Organismi vananedes väheneb kõhrkoes glükoos-
aminoglükaanide hulk ja langeb hüdrofi ilsus. Toimub 

perikondri kondrogeense aktiivsuse langus ja väheneb 
regeneratsioonivõime. Kondrotsüütide organellid taand-
arenevad, rakkude hulk väheneb, samas tõuseb mineraa-
lide hulk ning kõhr muutub rabedaks ja kergesti mur-
duvaks. Mõningatel juhtudel võib põhiainesse salvestuda 
kaltsium, mida kõhrkude aga ei talu. Selle põhjuseks on 
asjaolu, et kaltsium blokeerib difusiooni ja troofi ka häi-
red muutuvad niivõrd tugevateks, et kõhrkude hävib. 
Kaltsifi tseeruv ja häviv kõhrkude võib omakorda asen-
duda luukoega.

Kõhred.  Kõhred on kõhrkoe kogumikud, mis on 
ümbritsetud perikondriga (v.a liigeskõhred) ja toituvad 
selle kaudu osmoosi teel. 

Moodustuv kõhr on kaetud kestaga, mida nimeta-
takse perikondriks. Perikondri moodustavad kaks kihti – 
 välimine e fi broosne kiht ja  sisemine e kambiaalne kiht. 
Perikondri kambiaalne kiht paikneb vastu kõhrkude 
ja sisaldab kambiaalseid rakke ning erinevas arengu-
astmes kondroblaste. Kõhre kasv toimubki kambiaalse 
kihi arvelt. Fibroosne kiht sisaldab kollageenseid ja elast-
seid kiude, selles kihis paiknevad väikesekaliibrilised vere-
sooned. 

Kondroblast, chondroblast. Kondroblastid paikne-
vad kõhrkoe alade servas ja perikondri kambiaalses kihis. 
Kondroblastid pärinevad looteeas mesenhüümi rakku-
dest, peale sündi aga sidekoe kambiaalsetest rakkudest.

Rakkude kuju on mitmesugune, preparaatides on 
rakud tugevasti deformeerunud ja neil on väikesed jät-
ked. Raku tuum on ebakorrapärase kujuga ja kromatiin 
paikneb membraani all. Organellidest on kondroblasti-
des arenenud kõik sellised, mis on vajalikud ainete sün-
teesiks ja sekretsiooniks: tugevalt arenenud granulaarne 
endoplasmaatiline retiikulum, mõõdukas Golgi komp-
leks tuuma juures, hulgaliselt vakuoole, samas on rakus 
suhteliselt vähe mitokondreid. Palju on vimentiinist 
koosnevaid intermediaarseid fi lamente. Kondroblastid 
sünteesivad intertsellulaarsubstantsi, sealhulgas kolla-

Joonis 7.1 Kõhrkoe areng, 7. päev, H&E.
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geeni ja elastiini. Ehituselt ja talitluselt on nad sarnased 
sidekoe fi broblastidele.

Kondrotsüüt, chondrocytus. Kondrotsüüdid (jn 7.2a) 
pärinevad kondroblastidest ja paiknevad küpses kõhr-
koes kõhreõõntes. Jätketega rakud paiknevad põhiaines 
üksikult või hõredalt paigutunud isogeensete gruppi-
dena, aggregationes chondrocyticae. Rakumembraan moo-
dustab püramiidjaid jätkeid, tuum on põisjas ja sopiline. 
Organellide esinemine rakus sõltub raku vanusest ‒ noo-
red rakud on sarnased kondroblastile, vanades rakkudes 
toimub organellide taandarenemine.
Kondrotsüüdid jaotatakse kolmeks erinevaks tüübiks:

 I tüüpi kondrotsüüte iseloomustab kõrge tuuma-
tsütoplasma suhe, rakus on hästi väljendunud endo-
plasmaatilise retiikulumi vakuoolid ja Golgi komp-
leks. Tsütoplasma sisaldab mitokondreid, hulgaliselt 
vabu ribosoome, glükogeeni ja lipiide. Rakkudes on 
tihti nähtavad mitoosid ning sellised rakud on üle-
kaalus arenevas kõhres. 

•

Joonis 7.2 Kondrotsüüt (a), kondroklast (b).

(a)

(b)

 II tüüpi kondrotsüütidele on iseloomulik madalam 
tuuma-tsütoplasma suhe – DNA sünteesi langus. 
Rakus on hästi arenenud granulaarne endoplasmaa-
tiline retiikulum ja Golgi kompleks. Golgi komp-
leksi komponendid kindlustavad glükoosamino-
glükaanide ja proteoglükaanide moodustamise ja 
intertsellulaarsubstantsi sünteesi. 
 III tüüpi kondrotsüütidel on kõige madalam tuuma-
tsütoplasma suhe. Granulaarne endoplasmaatiline 
retiikulum väljendub väga tugevalt ja paigutub rakus 
korrapäraselt. III tüüpi kondrotsüüdid moodusta-
vad ja sünteesivad valke, kuid rakkudel langeb võime 
sünteesida glükoosaminoglükaane.

Kondrotsüüdid on kõhrkudede peamiseks raku-
vormiks. Noored rakud sünteesivad intensiivselt inter-
tsellulaarsubstantsi. Vananedes langeb kondrotsüütide 
ainevahetuse kiirus ning vanad rakud võivad koguni 
lammutada kõhrkude.

 Kondroklast, chondroclast. Kondroklastid (jn 7.2b) 
paiknevad lammutatava kõhrkoe servades. Päritolult on 
nad paljutuumalised makrofaagid. Kondroklastid sarna-
nevad kitsamas mõttes sidekoe hiidrakkudega – need on 
võõrkeha tüüpi hiidrakud, milles on hulgaliselt tuumi. 
Kondroklastide tömbid jätked kinnituvad lammutata-
vale kõhrkoele. Kondroklastidel on suhteliselt väiksed 
tuumad, kuid neid on arvukalt (kuni 30). Rakul on mõõ-
dukas granulaarne endoplasmaatiline retiikulum ja Golgi 
kompleks. Tsütoplasmas paikneb rohkesti lüsosoome ja 
jääkkehasid. Kondroklastide ülesandeks on degeneree-
ruva kõhrkoe resorptsioon. Hiljutiste uuringute andme-
tel kondroklastid ekspresseerivad osteoklastidele sarnast 
fenotüüpi, mistõttu on võimalik, et kondroklastid on 
küpsed kõhrkude resorbeerivad osteoklastid.

HÜALIINNE KÕHRKUDE, 
TEXTUS CARTILAGINEUS HYALINUS

 Hüaliinne kõhrkude (jn 7.3ab) on makroskoopiliselt 
õrnalt sinakat-valget värvi ja vähesel määral painduv 
kude. Hüaliinses kõhrkoes on morfoloogilised sarnasu-
sed ja erinevused tingitud selle asukohast organismis. 
Enamus organismis paiknevast hüaliinsest kõhrkoest 
on kaetud perikondriga, perichondrium, mis moodus-
tab koos hüaliinse kõhrkoe plaadikesega anatoomilise 
struktuuri – kõhre (jn 7.4). Ainsa erandina ei kata peri-
konder liigeskõhresid. Perikondris e kõhreümbrises (jn 
7.5) on kaks erinevat kihti – välimine ja sisemine. Väli-
mise kihi moodustab tihe kiududerohke sidekude koos 
veresoontega. Sisemine, rakurohke kiht, on rikas kond-
roblastide ja  prekondroblastide sisalduse poolest. Kõh-
reümbrise all – kõhre ülemises kihis – paiknevad noo-
red piklikud kondrotsüüdid, sügavamates kihtides on 
rakud ümarama kujuga ja moodustavad mitmest rakust 

•

•
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11

22

Joonis 7.3 Hüaliinne kõhrkude, H&E (a, b). Kondrotsüütidest moodustunud isogeenne grupp (1), interterritoriaalsubstants (2), 

kõhreterritooriumid (3).

33

(a)

(b)
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Joonis 7.4 Perikondrikiudude ehitus. (Mescher A., Junqueira L. C. järgi, muudetult)

Joonis 7.5 Perikonder, H&E.

Perikonder

Perikondri
fi broblast

Kondroblast

Inter-
territoriaalne 
substants

Kondrotsüüt

Kõhre-
territooriumKondroitiinsulfaat

Kollageen II fi brill

Kollagee

Proteoglükaan
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koosnevaid isogeenseid rühmi (jn 7.6). Hüaliinses kõhr-
koes paiknevad kondrotsüüdid põhiaines moodustunud 
ümarates õõnsustes – kõhreõõntes, lacunae cartilagineae. 
Ümber kõhreõõnte paiknev õhuke ala värvub preparaa-
tides basofi ilselt ja seda kollageen VI sisaldavat struk-
tuuri nimetatakse  kõhrekihnuks, matrices pericellulares. 
Kõhrerakke ümbritsev põhiaine on preparaatides samuti 
nähtav intensiivsemalt värvununa ja kannab nimetust 
 rakuõu e rakuterritoorium, territorium cellulare. Rak-
kude vahel paikneb   interterritoriaalsubstants, mis sisal-
dab hulgaliselt kollageenseid kiude. Kiudude jämedus on 
15–45 nm ja neid moodustab peamiselt II tüüpi kolla-
geen. Kui kiudude põhikomponendiks on II tüüpi kol-
lageen, siis teised vähemesinevad nn kõhrespetsiifi lised 
kollageenid (tüüp IX, XX ja XI) omavad kindlaid funkt-
sionaalseid ülesandeid fi brillide suuruse määramisel, 
seostumisel proteoglükaanidega jne.  Glükoosaminoglü-
kaanidest sisaldab hüaliinse kõhrkoe põhiaine peamiselt 
hüaluroonhapet, kondroitiinsulfaati ja kerataansulfaati. 
Kondroitiin- ja kerataansulfaat kinnituvad tüvivalgule, 
moodustades proteoglükaanide monomeeri. Hüaliin-
ses kõhrkoes on põhiliseks proteoglükaani monomeeriks 
agrekaan, mille iga molekul sisaldab umbes 100 kond-
roitiinsulfaadi ja 60 kerataansulfaadi ahelat. Sulfaatrüh-
made olemasolu annab agrekaani molekulidele tugeva 
negatiivse laetuse, mis omakorda põhjustab afi insuse vee-
molekulidele. Sellest tuleneb hüaliinsele kõhrkoele ise-
loomulik kõrge veesisaldus (60–80%). Igale lineaarsele 
hüaluroonhappe molekulile kinnituvad seostusvalgu abil 
üle 300 agrekaani molekuli, moodustades hiiglaslikke 
proteoglükaanide agregaate.
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Joonis 7.7 Elastne kõhrkude, resortsiin-fuksiin. Elastsed kiud (1), 

kondrotsüüdid (2). 

ELASTNE KÕHRKUDE,
TEXTUS CARTILAGINEUS ELASTICUS

 Elastne kõhrkude (jn 7.7) paikneb piirkondades, kus 
ta peab taluma paindumist ja olema vetruv (kõrvalesta-
kõhred, kõripealise- e kõrikaanekõhr, väliskuulmekäigu 
kõhr, väikeste bronhide kõhretükikesed jt). Elastne kõhr-
kude on läbipaistmatu ja kollakat värvi. Elastses kõhr-
koes paiknevad intertsellulaarsubstantsis kollageensete 
kiudude kõrval erinevates suundades kulgevad rohkear-
vulised elastsed kiud, mis moodustavad ümber kõhrerak-
kude tiheda võrgustiku. Elastses kõhrkoes on kõhrerakke 
vähem kui hüaliinses, rakud paiknevad kas üksikult 
või moodustavad kahest rakust koosnevaid isogeenseid 
gruppe. Elastne kõhrkude sisaldab vähem lipiide, glüko-
geeni ja kondroitiinsulfaate kui hüaliinne kõhrkude.

Joonis 7.6 Kõhrkoe isogeenne rühm.

Lipiid

Glükogeen

Kõhrekihn

VI tüüpi
kollageeni võrgustik

Rakuterritoorium

Isogeenne rühm
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Joonis 7.9 Hüaliinne (a), elastne (b), fi broosne kõhrkude (c). 

(a) (b) (c)

FIBROOSNE KÕHRKUDE,
TEXTUS CARTILAGINEUS FIBROSUS

 Fibroosne kõhrkude esineb liigesketastes ja meniskites, 
lülivaheketastes ja loomade vaagnaliiduses, aga ka koh-
tades, kus kõõlused kinnituvad luudele. Kõikides nendes 
kohtades peavad fi broossest kõhrkoest struktuurid vastu 
panema deformeerivatele jõududele, mistõttu neid võib 
mõneti vaadelda amortisaatoritena.

Fibroosse kõhrkoe (jn 7.8) põhimassi moodustavad 
paralleelselt paiknevate kollageensete kiudude kimbud 
(domineerivad I tüüpi kollageenist kiud, kuid esineb ka 
II tüüpi kollageenist kiude). Kondrotsüüdid paiknevad 
kõhreõõntes tavaliselt üksikult või moodustavad väikseid 
isogeenseid gruppe. Kondrotsüütide tsütoplasma on tihti 
vakuoliseeritud. Fibroosne kõhrkude on üleminekuvorm 
tiheda sidekoe ja hüaliinse kõhrkoe vahel. Paralleelselt 
ümaratuumalistele kondrotsüütidele esineb fi broosse 
kõhrkoe alades lamedate väljavenitatud tuumadega fi bro-
blaste. Kui I tüüpi kollageensed kiud on iseloomulikud 
sidekoele, siis II tüüpi kollageensed kiud hüaliinsele kõhr-
koele. Samad proportsioonid I ja II tüüpi kollageenide 
vahel fi broosse kõhrkoe erinevates paiknemiskohtades 
varieeruvad oluliselt. Erinevalt hüaliinsest ja elastsest 
kõhrkoest ei ole fi broossest kõhrkoest kõhred ümbritse-
tud perikondriga.

KÕHRKOE REPARATIIVNE
REGENERATSIOON

Kõhrkude talub väga hästi nii pikaajaliselt kui vahel-
duvalt toimivate survejõudude toimet. Kui siiski kõhr 
vigastub, siis ilmneb kõhre väga halb taastumisvõime ‒ 
isegi väikesed kõhrevigastused paranevad visalt. Kõhrede 
halva regeneratsioonivõime põhjuseks on veresoonte 
puudumine kõhrkoes ja küpsete kondrotsüütide piiratud 
proliferatsioonivõime. Kõhrevigastuste paranemine läh-
tub perikondri kondrogeensetest rakkudest, mis võivad 
hakata tootma uut kõhrkude. Paraku vähegi suuremate 
vigastuste korral moodustub hoopiski tihe sidekude, mis 
täidab defekti.

LUUKUDE, 
TEXTUS OSSEUS

Luukude kuulub tugikudede hulka, mis tagab orga-
nismile toese. Luudele kinnituvad lihased ja seeläbi on 
luud otseselt seotud ka organismi liikumisfunktsiooniga. 
Nagu teisedki koed, koosnevad ka luukoed rakkudest ja 
rakkudevahelisest ainest. Intertsellulaarsubstants koos-
neb kiududest, mis on ehitunud I tüüpi kollageenist ja 
ligi 70% anorgaanilisi ühendeid sisaldavast põhiainest, 
seejuures mineraalainetest on peamiseks kaltsiumfosfaat 
hüdroksüapatiidi kristallidena [Ca10(PO4)6(OH)2]. Võr-
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Joonis 7.8 Fibroosne kõhrkude (a, b), H&E. Kollageensed kiud (1), 

kondrotsüüdid (2).

(a)

(b)



Peatükk 7 SKELETIKOED 131

Joonis 7.10 Tüüpilise toruluu ehitus. (Moss, R. T.)

reldes teiste tugikudedega on just siin väljendunud enam 
anorgaaniline komponent, mis tingib ka luude tugevuse. 
Luukoe kõrgele mineralisatsioonile vaatamata toimuvad 
luukoes pidevalt muutused – uuendatakse luukoe ainelist 
koostist, lammutatakse ja moodustatakse uut luukude. 
Tänu kõrgele mineraalainete sisaldusele täidab luukude 
organismis kaltsiumi ja fosfaatide depoo rolli. Arvestades 
luukoes pidevalt toimuvaid ümberehitusprotsesse, on 
võimalik vajadusel luudest vabastada nii kaltsiumi kui 
fosfaate, millega tagatakse nende ainete vajalik tase veres. 
Luukoe seisund muutub sõltuvalt looma vanusest, füüsi-
lisest koormusest jt teguritest. 

Luukoes esineb kolme tüüpi rakke –  osteoblastid, 
 osteotsüüdid ja  osteoklastid. Osteoblastid on rakud, mis 
toodavad intertsellulaarse substantsi komponente – nii 
amorfset põhiainet kui kollageenseid fi brille. Kui osteo-
blastid ümbritsevad end sekreteeritud substantsiga muu-
tuvad nad osteotsüütideks. Osteotsüüdid on põhilisteks 
luukoe rakkudeks (ligikaudu 95% kõikidest luukoe rak-
kudest), mis paiknevad intertsellulaarses substantsis ole-
vates luulakuunides ja mille jätked ulatuvad luukanali-
kestesse. Luukanalikesed kulgevad läbi mineraliseerunud 
luusubstantsi, mis võimaldab naaberrakkude jätketel 
omavahel kontakteeruda. Kuivõrd metaboliidid ei suuda 
difundeeruda läbi kaltsifi tseerunud luusubstantsi, siis 
ainete liikumine osteotsüütide ja kapillaaride vahel sõltub 
täielikult väga kitsastest silinderjatest liikumisteedest luu-
kanalikestes. Osteoklastid on hulgituumsed hiidrakud, 
mis arenevad erinevalt osteoblastidest ja osteotsüütidest 
vereloome tüvirakkudest (granulotsüütide/monotsüütide 
eellasrakkudest). Makrofaagidena osalevad osteoklastid 
luukoe resorbeerimisel ja remodelleerimisel. 

Luukude jaotatakse kaheks tüübiks: põimikluukude, 
textus osseus reticulofi brosus, ja lamellaarne luukude, textus 
osseus lamellosus.

LUUKOE EHITUS

Põimikluukude, textus osseus reticulofi brosus

 Põimikluukude, textus osseus reticulofi brosus, esineb emb-
rüol esmaselt moodustuva luukoena, mis ehitub seejä-
rel ümber  lamellaarseks luukoeks. Täiskasvanud looma-
del (kõrgematel selgroogsetel) esineb põimikluukude 
väga üksikutes kohtades nagu mõnede kõõluste kinni-
tuskohtades luudele. Samuti moodustub põimikluu-
kude täiskasvanud loomal luumurdude paranemisel, kus 
luufragmente esmaselt konsolideerib kiirelt moodustuv 
põimikluukude, mis järgnevas remodelleerumise faasis 
ehitub ümber lamellaarseks luukoeks. Põimikluukoes 
puudub lamellaarne ehitus, kude on esindatud jämedate, 
erinevas suunas orienteeritud kollageensete kiudude kim-
pudega. Lisaks ebakorrapärasele kollageensete kiudude 

Proksi-
maalne 
epifüüs

Metafüüs

Diafüüs

Metafüüs

Distaalne
epifüüs

Liigeskõhr 
liigese pinnal

Epifüüsijoon

Käsnollus

Plinkollus

Luuüdikanal

Periost
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paigutusele iseloomustab põimikluukude lamellaarse luu-
koega võrreldes madalam mineraalainete sisaldus ja suu-
rem osteotsüütide osakaal, mis näitab, et põimikluukude 
on kiiremini moodustunud ja on mehaaniliselt nõrgem.

Lamellaarne luukude, textus osseus lamellosus

Erinevalt põimikluukoest on lamellaarne luukude (jn 
7.11) äärmiselt korrapärase struktuuriga, mille ehituse 
aluseks on  lamellid e õhikud. Lamellaarses luukoes 
eristatakse plink- ja käsnollust.  Plinkollus (kompaktaine) 
esineb toruluude diafüüsis ja lamedate luude väliskihis 
ning koosneb  osteonide e Haversi süsteemist.  Käsnollus 
(käsnaine) paikneb toruluude mõlemas otsas, lühikestes 
luudes (käsnluud) ja lamedate luude keskosas (jn 7.10). 
Käsnollus koosneb luupõrkadest ja erinevalt plinkollusest 
ei moodusta osteonide süsteemi (jn 7.12).

Luu diafüüsis eristatakse välimisi üld- e generaal-

lamelle ja sisemisi üld- e generaallamelle. Nende vahel 
paiknevad keskmist kihti moodustavad osteonid (jn 
7.11). Sisemised üldlamellid on hästi väljendunud ainult 
neis piirkondades, kus luu kompaktaine on vahetus 
ühenduses luuüdi õõnega. Nendes luude piirkondades, 
kus kompaktaine läheb üle spongioossubstantsiks, muu-
tuvad sisemised üldlamellid spongioossubstantsi põrkade 
lamellideks (jn 7.11).

Osteonid, osteoni

Toruluudes on eraldatavad pikisuunas kulgevad silinder-
jad moodustised, mida nimetatakse osteonideks (jn 7.11, 
7.13).  Osteonid koosnevad kontsentriliselt paigutunud 
luulamellidest. Lamellides on I tüüpi kollageensed kiud 
orienteerunud paralleelselt, samas naaberlamellis samuti 
paralleelselt kulgevad kiud on kõrvaloleva lamelli kiu-
dude suhtes täisnurga all (jn 7.11). Selline ülimalt korra-
päraselt vahelduv ehitus annab lamellaarsele luukoele eri-

Substantia compacta 

Luulamellid Haversi 
kanalite ümber ja üld-
lamellid luu ümber

Osteonum 
(Haversi süsteem)
Sharpey kiud

Periosteum

Substantia spongiosa

Canalis osteoni 
(Haversi kanal)

Volkmanni kanal
(perforeeriv kanal)

Joonis 7.11 Luu lamellaarne mikroehitus ja verevarustus. (Moss, R. T.)
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lise tugevuse. Osteonide vahel paiknevad vahelamellid, 
mis on tekkinud luukoe pideva ümberehituse käigus ja 
kujutavad endast osasid varem eksisteerinud osteonidest. 
Luupinna ja üdiõõne poolt katavad osteone välimised ja 
sisemised generaallamellid.

Osteoni ehitus. Osteoni (jn 7.14) keskel paikneb 
kanal, millel on mitu nimetust:  tsentraalkanal, canalis 
centralis, e osteoni kanal, canalis osteoni, e Haversi kanal. 
Osteoni kanalis paiknevad veresooned, närvid ja neid 
ümbritsev sidekude. Ümber kanali paiknevad osteoni e 
Haversi lamellid, lamellae ossea. Lamellide vahele jäävad 
luulakuunid, lacunae osteocyti, kus paiknevad rakud – 
osteotsüüdid. Seejuures on lakuuni mõõtmed mõnevõrra 
suuremad kui osteotsüüdi mõõtmed. Vahele jääb pilujas 
ruum, milles liigub koevedelik. Osteotsüüdid on jätke-
tega ühenduses naaberlamellides olevate samasuguste 
rakkudega. Rakkude jätked paiknevad peenikestes kana-
likestes, mis sisaldavad lisaks jätketele ka koevedelikku. 
Ühinenud jätkete piirkonnas on võimalik elektrolüü-
tide ja madala molekulaarmassiga ainete üleminek ühest 
rakust teise. Selline süsteem tagab luukoes kõige peenema 
tsirkulatsiooni ja häired selles viivad luukoe kahjustuseni. 
Naaberosteonide kanalid on omavahel ühendatud risti-
suunaliselt  perforeerivate e Volkmanni kanalitega, mille 
ümber ei ole kontsentriliste lamellide süsteemi. Perforee-
rivates kanalites kulgevad veresooned seovad omavahel 
nii osteonide tsentraalkanalites paralleelselt toruluu piki-
teljega kulgevaid veresooni kui ka periostist ja endostist 
lähtuvaid veresooni (jn 7.11, 7.13, 7.17).

Osteoni moodustumine. Esialgu moodustuvad kül-
laltki õhukesed luutrabeekulid, mille ümber paikneb 
sidekude koos vahetult luuga kontakteeruvate osteo-
geensete rakkudega. Viimased sünteesivad põhiainet, 
sulunduvad sellesse ning moodustub uus lamell. Samal 
ajal diferentseeruvad pinnale uued osteogeensed rakud, 
mis moodustavad järgmise lamelli.

Luukoe rakud

Osteoblastid, osteoblasti

 Osteoblastid on luukoe noorrakud. Rakkude ülesandeks 
on luu orgaanilise maatriksi süntees ja selle sekreteeri-
mine enda ümbrusesse selliselt, et raku jätkete ümber 
moodustuksid kanalikesed. Luu mineraliseerumisel täi-
davad osteoblastid olulist rolli. Arenguliselt eristatakse 
mitmeid osteoblastide vorme, kuid nende diferentseeri-
mine ei ole lihtne ja seetõttu võib see erinevatel autoritel 
olla kirjeldatud erinevalt. Osteoblastid on suured rakud 
(15–20 μm) ja nende ümmargune, ovaalne või silinder-
jas kuju sõltub suurel määral raku arenguastmest. Raku 
tuum paikneb rakus ekstsentriliselt ja asub võimalikult 
kaugel luusubstantsi moodustavast raku poolusest. Tsü-
toplasma on basofi ilne, kuid on piirkondi, kus basofi il-
sus puudub ja need piirkonnad vastavad Golgi komp-

Joonis 7.14 Toruluu ristilihv, osteon, fuksiin. Haversi kanal (1), 

osteoni lamellid (2), luulakuunid (3), luukanalikesed (4).
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Joonis 7.12 Käsnollus.
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Joonis 7.13 Luukude, osteonid. Haversi kanal (1), Volkmanni 

kanal (2). 
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leksi asukohale. Rakud on varustatud rohkete jätketega, 
mis on nähtavad ainult erivärvingutega värvitud prepa-
raatides. Rakkude jätkete kaudu on naaberrakud oma-
vahel ühenduses ja jäävad ühendusse ka siis, kui osteo-
blastid sulunduvad enda poolt sünteesitud põhiainesse 
ja muutuvad osteotsüütideks. Osteoblaste on vaja dife-
rentseerida plasmarakkudest, millel on samuti basofi ilne 
tsütoplasma, fi broblastidest ja kondroblastidest. Põhiline 
reegel osteoblastide äratundmisel on see, et need rakud 
on eranditult seotud luukoega ja asuvad selle pinnal. 
Osteoblastid on sekretsioonivõimelised rakud, nendes 
on hästi arenenud polaarse paigutusega endoplasmaa-
tiline retiikulum. Golgi kompleks esineb tsütoplasmas 
paiguti ja sisaldab suuri põiekesi. Raku apikaalses osas 
jõuavad põiekesed pinnani, suunduvad isegi rakust välja 
ja on nähtavad raku ümbruses. Põiekesed sisaldavad kas 
fi brillaarseid struktuure (prekollageen) või amorfset sisu 
(ensüümid jne). 

Osteoblastid on polariseerunud rakud: intertsellu-
laarse substantsi komponente sekreteeritakse raku sellelt 
pinnalt, mis on kontaktis olemasoleva luumaatriksiga. 
Moodustunud veel mitte mineraliseerunud substants, 
mida nimetatakse osteoidiks jääb selle tulemusel osteo-
blastide kihi ja olemasoleva luupinna vahele (jn 7.15). 
Luu apositsiooniline kasv viiakse lõpule järgneva kalt-
siumisoolade ladestumisega värskelt moodustunud subs-

tantsi. Kaltsifi tseerumisel mängib olulist rolli osteo-
blastide poolt sünteesitav polüpeptiid osteokaltsiin, mis 
koos mitmete teiste erinevate glükoproteiinidega seostub 
Ca+ ioonidega, tõstes nende lokaalset kontsentratsiooni. 
Samuti sekreteeritavad osteoblastid membraaniga ümb-
ritsetud põiekesi, mis sisaldavad rohkelt aluselist fosfa-
taasi ja teisi ensüüme. Nende ensüümide aktiivsuse tule-
musel tõuseb lokaalselt PO4- ioonide kontsentratsioon. 
Lokaalselt kõrge kaltsiumi- ja fosfaatioonide kontsent-
ratsiooni tingimustes muutuvad põiekesed hüdroksüa-
patiidi kristallide moodustumise kolleteks. Järgnevalt 
kristallid kasvavad kiiresti tänu mineraalainete lisandu-
misele, mille tulemusena moodustub ühtlaselt kaltsifi t-
seerunud kollageenseid kiude ja proteoglükaane sisaldav 
substants.

Osteotsüüdid, osteocyti

 Osteotsüüdid (jn 7.16, 7.17) on osteoblastide otsesed 
järglased. Sellest momendist alates, mil osteoblast sulun-
dub enda poolt sünteesitud põhiainesse, räägime osteo-
tsüüdist. Osteotsüüt on suure ümara tuumaga ja pikkade 
jätketega rakk, mis paikneb luulakuunis. Luulakuunid on 
tühimikud põhiaines, kus liigub koevedelik. Osteotsüü-
did ei ole lakuuni seinaga tihedas kontaktis, sinna vahele 
jääb pilujas ruum. Osa osteotsüüdi jätkeid kinnitub 
lakuuni seinale, suurem osa aga paikneb nende ümber 

Joonis 7.15 Mineraliseerumine.
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moodustunud kanalikestes. Kanalikestes tsirkuleerib 
pidevalt koevedelik. Kanalikeste sein kuni lakuunini ei 
ole mineraliseerunud, vahele jääb õhuke mineraliseeru-
mata põhiaine kiht. Nagu osteoblastid, nii on ka osteo-
tsüüdid omavahel ühenduses jätkete kaudu. Kanalikesed 
ja neis paiknevad ning omavahel ühenduvad rakujätked 
tagavad luus mikrotsirkulatsiooni. Naaberrakkudevahe-
liste kontaktide kaudu toimub elektrolüütide ja madala 
molekulaarmassiga ainete üleminek ühelt rakult teisele. 
Noored osteotsüüdid on ehituselt sarnased osteoblasti-
dele, neil on säilinud võime luu intertsellulaarsubstantsi 
sünteesimiseks. Küpsetes rakkudes taandarenevad granu-
laarne endoplasmaatiline retiikulum ja Golgi kompleks. 
Osteotsüütide ülesandeks on kindlustada maatriksi ter-
viklikkus ja vajadusel vabastada maatriksist mineraalai-
neid. Mineraalainete vabastamist maatriksist nimetatakse 
osteotsütaarseks osteolüüsiks ja see protsess ei pruugi olla 
patoloogia väljenduseks, vaid näitab osteotsüütide või-

Joonis 7.16 Osteotsüüdid, H&E.

Joonis 7.17 Dekaltsineeritud toruluu pikilõik, H&E. Volkmanni 

kanal (1), osteotsüüdid (2), Haversi kanal (3).

met remodelleerida perikanalikulaarset ja perilakunaar-
set luumaatriksit.

Osteoklastid, osteoclasti

 Osteoklastid (jn 7.18ab) on hematogeenset päritolu 
rakud, mis meenutavad funktsioonilt makrofaage, mille 
põhirolliks on osalemine luukoe resorptsioonis. Osteo-
klastid on suured hulgituumsed rakud, mis ehituselt ei 
erine oluliselt kondroklastidest. Aktiivse resorptsiooni 
korral rakud liibuvad resorbeeritavale luule, moodus-
tavad tsütoplasmas graanuleid ja rakul kujuneb kõrge 
happelise fosfotaasi aktiivsus. Osteoklastide diameeter 
võib ulatuda kuni 200 μm. Plasmamembraan moodus-
tab pinnal, mille kaudu toimub resorptsioon, väikesi jät-
keid, kus puuduvad mitokondrid ja endoplasmaatiline 
retiikulum. Rakus tervikuna on rohkem mitokondreid 
võrreldes osteoblastide ja osteotsüütidega. Ribosoome on 

Joonis 7.18 Arenev luu. Osteoklastid (nool), H&E (a); DAB + 

hematoksüliin (b). 

(a)

(b)
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rakus vähe ja nende paigutus on ebakorrapärane. Rakud 
sisaldavad hulgaliselt vakuoole. 

Osteoklastide ülesanded on luukoe resorptsioon, 
fagotsütoos ja seeläbi osalemine luu ümberehituses, seda 
nii normaalse protsessi puhul kui ka haiguste korral. 
Luusubstantsi resorbeerimisel osteoklastide poolt teki-
vad luusse sügavad erosiooni e Howshipi lakuunid.

Aktiveeritud osteoklastidel moodustab luumaatriksi 
poole suunatud pind ebakorrapäraseid kurdusid moo-
dustades ääristsooni. Kurrustunud äärist ümbritsevas 
tsütoplasmaalas e heledas tsoonis on rohkelt aktiinifi la-
mente, mis osalevad adhesioonil maatriksile. See ümb-
ritsev hele tsoon sulgeb ääristsooni, kuhu kujuneb iso-
leeritud mikrokeskkond osteoklastide ja maatriksi vahele 
ning kus toimub lüsosomaalsete hüdrolaaside toimel luu 
resorptsioon. Veel enne kui maatriksi metalloproteinaa-
sid ja teised ensüümid saavad hakata luukude lagundama 
tuleb luumaatriks demineraliseerida. Osteoklastide tsü-
toplasma sisaldab süsihappe anhüdraas II, mille toimel 
moodustub veest ja süsinikdioksiidist süsihape, mis lagu-
nedes annab vesinikiooni (prootoni). ATP-sõltuvate 
prootonpumpade abil transporditakse prootonid läbi 
kurrustunud äärise, muutes resorptsioonilakuuni mikro-
keskkonna pH madalaks (4–5), mis käivitab luu mine-
raalse komponendi (peamiselt hüdroksüapatiidi) lagune-
misprotsessi (jn 7.19).

 Luuümbris e periost, periosteum. Luuümbrises (jn 
7.20) eristatakse kahte kihti: 

välimist fi broosset, stratum fi brosum, 
sisemist rakulist, stratum cambiale.

1.
2.

Ümbritsev rõngjas aktiinifi lamente 
sisaldav sulgetsoon, kus integriinid 
kinnituvad tihedalt luumaatriksile

Verekapillaar
Osteoklast

TuumGolgi 
kompleks

Kurrustunud 
ääris

Luumaatriks Madala pH ja lüsosomaalsete 
ensüümidega mikrokeskkond

Tuum

Lüsosoomid
CO2+H2O H+ +HCO-

3

Joonis 7.19 Osteoklast. (Mescher A., Junqueira L. C. järgi, muudetult)

Välimise kihi moodustab kiudsidekude, kus pikisuu-
nas paiknevad kollageensed kiud. Välimine kiht sisaldab 
ka hargnevat elastsete kiudude võrgustikku. Välimisest 
kihist sügavale luusubstantsi kulgevaid kollageenseid 
kiude nimetatakse perforeerivateks e Sharpey kiudu-
deks.

Sisemine kiht on moodustatud erinevas arengu-
astmes olevatest osteoblastidest, osteoklastidest ja kol-
lageensetest kiududest. Periosti läbivad luud toitvad 
veresooned ja närvid, mis hargnevad sisemises kihis. 
Luuümbrise ülesandeks on luu ühendamine ümbritse-
vate kudedega, samuti osaleb ta kõikides luus toimuva-
tes protsessides.

Endost, endosteum, on luud üdiõõne poolt kattev 
õhuke sidekoeline kest, võrreldes periostiga on  endost 
oluliselt õhem. Endosti moodustab kiudsidekude, kestas 
on osteoblaste ja osteoklaste.

LUUDE ARENG

Luukude areneb kahel viisil: 
vahetult mesenhüümist. Sellisel viisil tekivad nn kat-
teluud (koljulaeluud) ja protsessi nimetatakse  des-
maalseks e intramembranoosseks ossifi katsiooniks.
kõhreliste „luumudelite” (primordiaalse skeleti) 
luukoega asendumisel. Sellisel viisil tekivad nn asen-
dusluud (enamik skeleti luudest). Protsessi nimeta-
takse  kondraalseks ossifi katsiooniks. Kõhre asendu-
mine luukoega toimub kahel viisil: kõhre pinnal e 
perikondraalselt ja kõhre sees e en(do)kondraalselt. 

1.

2.
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Välimine fi broosne kiht

Sisemine kambiaalne kiht

Osteogeensed rakud

Perforeerivad (Sharpey) kiud

Luukude

Joonis 7.20 Periost e luuümbris.

Intramembranoosse ossifi katsiooni korral tekivad 
vahetult mesenhüümist nn katteluud (lisaks koljulaeluu-
dele enamik näoluid ja rangluu). Mesenhüüm tiheneb 
tulevaste luude formeerumise kohal, väikesed käävjad 
rakud hakkavad tootma kollageenseid kiude ja kogu piir-
kond meenutab kiulist membraani. Luustumisprotsessi 
alguspunktiks on luustumistuumade teke, kus mesen-
hüümirakkude diferentseerumise tulemusel moodustu-
vad esmalt luueellasrakud, mis seejärel diferentseeruvad 
juba osteoblastideks. Viimased sekreteerivad kollageene 
(peamiselt I tüüpi kollageen), osteokaltsiini ja teisi luu-
maatriksi (osteoidi) komponente. Osteoblastid koondu-
vad luustumistuumade perifeerias, jätkates osteoidi toot-
mist luustumistuumade keskosasse. Protsessi jätkudes 
osteoid mineraliseerub ja luumaatriksisse sulundunud 
osteoblastid muutuvad osteotsüütideks. Üha suurenev 
luumaatriksi hulk surub osteotsüüte üksteisest rohkem 
eemale, kuid rakud jäävad omavahel seostatuks jätkete 
varal. Luumaatriksi mineraliseerumise järel jäävad rakke 
omavahel seostavad jätked luukanalikestesse. Kujunevad 
välja põimikluu põrgad, mille vaheruume täidab side-
kude ja veresooned. Seejuures luupõrgad jätkavad kasva-
mist apositsiooniliselt, mille käigus luueellasrakud liitu-
vad juba moodustunud luupõrkadele, diferentseeruvad 
osteoblastideks ja sekreteerivad täiendavat luumaatriksit. 
Järgneva kasvu ja remodelleerumise tulemusel asendub 
põimikluu moodustuvate luude perifeerias kompaktollu-
sega ja keskosas käsnollusega, kus põrkadevaheline ruum 
on täidetud luuüdi ja veresoontega.

ASENDUSLUU ARENG

Embrüonaalperioodis diferentseerub mesenhüümist 
hüaliinne kõhrkude, mis moodustab tulevasele luule 

Joonis 7.21 Asendusluu areng, karmiin (a, b). Haversi kanal (1), 

hüpertrofeerunud kondrotsüütide tsoon (2), kõhrerakkudest 

sammaste tsoon (3).

(b)

3322

(a)

11
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kõhrelise mudeli (jn 7.21–7.24). Kõhreala ümbrit-
seb perikonder, mille arvelt suureneb kõhreline mudel 
mõõtmetelt. Kõhrelised mudelid (primordiaalne skelett) 
asendatakse järk-järgulise protsessi, endokondraalse ossi-
fi katsiooni teel luukoega, mille tulemusena tekivad nn 
asendusluud.

 Endokondraalsel ossifi katsioonil on luustumisprot-
sessi alguspunktiks muutused kõhre ümbritseva peri-
kondri ehituses. Selles staadiumis perikondri rakud 
kõhremudeli keskosa ümber ei moodusta enam kond-
rotsüüte, vaid tekitavad osteoblaste. Seega sidekoeline 
kõhreümbris ei ole sellest hetkest edasi funktsionaal-
selt enam perikonder, vaid hoopis periost. Osteoblastid 
tekitavad periostaalset luud ja pikkadel luudel kujuneb 
areneva diafüüsi ümber luuline mansett. Ümbritseva 
luumanseti kujunemisel kõhrede keskosas kondro-
tsüütide toitumistingimused halvenevad, mille tule-
musena rakud muutuvad hüpertroofi listeks. Kondro-
tsüüdid suurenevad ja neid ümbritsev kõhremaatriks 
resorbeerub. Hüpertrofeerunud kondrotsüüdid hak-
kavad sünteesima aluselist fosfataasi, selle protsessiga 

paralleelselt toimub kõhremaatriksi kaltsifi tseerumine. 
Kaltsifi tseerunud maatriks pärsib toitainete difundeeru-
mist, mille tulemusel kondrotsüüdid hukkuvad. Kond-
rotsüütide hävimise tulemusel kõhremaatriks laguneb, 
naaberlakuunid liituvad omavahel, kujundades progres-
seeruvalt suurenevaid õõnsusi. Samal ajal üks või mitu 
veresoont tungib läbi õhukese diafüsaarse luumanseti 
vaskulariseerimaks neid õõnsusi. Koos veresoontega 
tungivad õõnsustesse arenevas periostis olevad mesen-
hümaalsed tüvirakud, mis diferentseeruvad luueellasrak-
kudeks. Samuti koos sissetungivate veresoontega liigu-
vad kujunevasse luuüdiõõnde vereloome tüvirakud, mis 
panevad aluse luuüdi moodustumisele. Kuigi kaltsifi t-
seerunud kõhrkude osaliselt eemaldatakse, siis osa säilub 
ebakorrapäraste põrkadena. Neile põrkadele kinnituvad 
luueellasrakud, mis diferentseeruvad osteoblastideks ja 
hakkavad tootma luusubstantsi (osteoidi). Sellist luu-
koe moodustumise protsessi, kus luukude tekib kõhre 
sees eelneva kõhrekoe hävimise tulemusel, nimetatakse 
endokondraalseks ossifi katsiooniks. Esmast luukoe 
moodustumise asukohta luude diafüüsis nimetatakse 

Joonis 7.22 Aseluu areng, karmiin-pikroindigokarmiin (a); H&E (b). Kõhrerakkudest sambad (1), hüpertrofeerunud kõhrerakud (2), 

kõhrerakkude hävimine (3), endokondraalne luu (4), primaarne luuüdiõõs (5), perikondraalne luu (6), kondrotsüütide paljunemise 

tsoon (7), kõhrerakkudest sammaste tsoon (8), hüpertrofeerunud kondrotsüütide tsoon (9), kõhrerakkude hävimise tsoon (intertsellu-

laarsubstants säilinud väätidena) (10), osteoblastid (11). 
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 Epifüüsiplaat. Epifüüsiplaadi tsoonideks on: 
kõhre reservtsoon, diafüüsi luustumistuumadest 
kõige distaalsemale jääv tsoon, kus ei toimu rakkude 
proliferatsiooni ega maatriksi produktsiooni; 
proliferatsioonitsoon, mis jääb reservtsoonist dia-
füüsi suunas ja kus toimub kõhrerakkude jagune-
mine ning grupeerumine sammasteks. Selle tsooni 
rakud, mis on suuremad reservtsooni rakkudest, 
toodavad aktiivselt kollageeni (peamiselt II tüüpi 
kollageeni) ja teisi kõhremaatriksi valke; 
hüpertroofi a tsoon, mis sisaldab suurenenud 
(hüpertrofeerunud) rakke ja kus kõhremaatriks on 
kokku surutud sirgete väätidena hüpertrofeerunud 
kõhrerakkude sammaste vahel; 
kaltsifi tseerunud kõhre tsoon, kus hüpertrofeeru-
nud rakud hakkavad degenereeruma ja kõhremaat-
riks kaltsifi tseerub; 
resorptsioonitsoon, mis jääb diafüüsile kõige lähe-
male. Kaltsifi tseerunud kõhr on siin otseses kon-
taktis luuüdiõõne sidekoega. Selles tsoonis väikesed 
veresooned koos luueellasrakkudega tungivad sisse 
alasse, kus eelnevalt paiknesid hävivad kondrotsüü-
did. Säilunud kaltsifi tseerunud põrkadele kinnitu-
vad luueellasrakkudest diferentseeruvad osteoblastid, 
mis hakkavad luusubstantsi ladestama. Moodustu-
nud luukude ehitatakse osteoklastide ja osteoblas-

1.

2.

3.

4.

5.

primaarseks luustumistuumaks e ossifi katsioonitsent-
riks. Diafüüsi luuüdiõõne laienemisel võib mõlema 
epifüüsi poole suunatud õõneservas jälgida kõhres eri-
nevate tsoonide kujunemist. Säiluvat kindlate tsooni-
dega kõhreala nimetatakse epifüüsiplaadiks. Endokond-
raalsel ossifi katsioonil toimub veresoontevaba kõhrkoe 
järk-järguline asendumine veresooni sisaldava luukoega. 
Arenguliselt hiljem, kuid analoogselt diafüüside luustu-
misega, toimub sekundaarsete luustumistuumade teke 
esmalt distaalses ja siis proksimaalses epifüüsis. Sekun-
daarsete luustumistuumade tekke järel säilivad algsest 
kõhrelisest mudelist ainult liigeskõhred luuotste liiges-
pindadel ja epifüüsiplaat, mis eraldab epifüüsi- ja dia-
füüsiõõnt. Epifüüsiplaadid tagavad luude pikikasvu, sest 
plaatide keskosas rakud intensiivselt jagunevad, samas 
kui nii epi- kui diafüüsi poolt toimub luukoe lisandu-
mine (endokondraalne ossifi katsioon). Luude pakse-
nemine toimub pealistumise e apositsiooni teel perios-
taalse ossifi katsiooni käigus. Epifüüsiplaadid säiluvad 
kogu organismi kasvuperioodi vältel, nende läbimur-
dumisega lõppeb kõhrerakkude paljunemine ja sellega 
lakkab luude pikikasv, mis omakorda lõpetab organismi 
kasvuperioodi. Epifüüsiplaatide läbimurdumise järel 
(nn epifüüsi sulgumine) epifüüsi ja diafüüsi luuüdiõõ-
ned liituvad. Jäljena epifüüsiplaadist on moodustunud 
luukoes jälgitav epifüüsijoon.

Joonis 7.23 Luu areng. Luu kõhre mudel (a), periostaalse luumanseti ilmumune (b), lubjastunud kõhre on tunginud soonterikas mesenhüüm 

ja moodustab siin ossifi katsiooni (c), veresooned ja mesenhüüm on tunginud ülemise epifüüsi kõhre (d), epifüüsis on tekkinud ossifi katsioo-

nitsenter (e). (Moss, R. T.)

(a) (b) (c) (d) (e)
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Joonis 7.24 Aseluu areng. (Ross M. H., Pawlina W. järgi, muudetult)

Osteoklastid

Osteoblastid

Luu

Kaltsifi tseerunud kõhr

Osteotsüüdid

Osteoid
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Joonis 7.25 Kalluse moodustumine. Granulatsioonkude muutub tihedaks sidekoeks koos teatud kõhrkoeliste lisanditega ning moodustub 

fi brokartilagiinne kallus. Luuline kallus moodustub nii periosti sisemisest osast kui ka endostist. 

Luuline kallus

Sisemine kallus

I

II

III

Hematoom

Väline kallus

Fibrokartilagiinne kallus

Periostist moodustunud uus luukude 

tide ühistegevuses järk-järgult ümber vastavalt muu-
tustele, mis toimuvad luude kasvamisel.

Luukoe reparatiivses regeneratsioonis toimuvad vigas-
tuskohas põhimõtteliselt samasugused koeprotsessid 
nagu luukoe arenemisel (intramembranoosne ja enkond-
raalne ossifi katsioon).

LUUKOE REPARATIIVNE REGENERATSIOON

Vaatamata näilisele rigiidsusele ehituvad luud pidevalt 
ümber, mistõttu füsioloogiline regeneratsioon toimub 
luukoes pidevalt. Reparatiivne regeneratsioon algab aga 
peale luukoe vigastamist. Erinevalt kõhrkoest on luu-
kude hea regeneratsioonivõimega, mille tagab lisaks 
osteogeensete rakkude olemasolule periostis, endostis ja 
luuüdis luukoe hea vaskulariseeritus. Luumurdude para-
nemine toimub  luuarmi e kalluse moodustumise näol 
(jn 7.25).

Regeneratsiooniprotsessi staadiumid: 
1. staadium – kudede destruktsioon. Vigastuse piir-
konnas rebenevad luu veresooned, mille tulemuseks 
on verevalanduse teke. Osa kudesid (luu ja pehmed 
koed) saavad niivõrd vigastada, et ei jää elujõuli-
seks. Vigastuskoha naabruses kaotab luukude vere-
varustuse, algavad lammutusprotsessid kõigepealt 

•

lakuunide ja seejärel kanalite seinas. Toimub elutute 
koostisosade hävimine, luukanalite laienemine ja 
demineralisatsioon. Kujuneb välja vereseiskus ja pais, 
tekib hematoom, mis on põletiku põhjustaja. Põle-
tik, soodsal juhul aseptiline, on peamiseks reaktiiv-
seks muutuseks regeneratsiooni esimeses staadiumis. 
Selles staadiumis domineerivad lammutusprotsessid. 
Põletiku kulg luuvigastuse piirkonnas on põhimõtte-
liselt samasugune nagu sidekoes kitsamas mõttes.
2. staadium – rakkude proliferatsioon. Teine staa-
dium kattub osaliselt eelmisega, kuna juba siis koon-
dusid vigastuspiirkonda granulotsüüdid, lümfo-
tsüüdid ja makrofaagid. Põletiku lõppfaasina algab 
fi broblastiline reaktsioon, mille tulemusena makro-
faagide poolt puhastatud vigastatud piirkond täitub 
vähemalt osaliselt sidekoega. Sidekoe hulk on seda 
suurem, mida halvemini on paigaldatud fragmen-
did. Samal perioodil algab ka reaktsioon periosti ja 
endosti poolt. Diferentseeruvad nii osteogeensed 
rakud (osteoblastid) kui ka kondrogeensed rakud 
(kondroblastid). Millises suunas diferentseerumine 
kulgeb, sõltub konkreetsetest tingimustest. Halva 
immobilisatsiooni ja puuduliku veresoonte sisse-
kasvu korral areneb enam kõhrkude. Samuti täi-
dab esmalt kõhrkude ka suuremad defektid (halb 
luufragmentide repositsioon). Ohuks on ka liigne 

•
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luu ümbrusest pärineva mitteosteogeense sidekoe 
sissekasv vigastuskohta.
3. staadium – kudede diferentseerumine. Eelmine 
periood läheb sujuvalt üle kudede diferentseerumi-
seks. Kõhrkude, mis moodustub vigastuspiirkon-
nas, ei vasta oma ehituselt ühelegi kõhrkoe kolmest 
põhitüübist, vaid on hüaliinse ja fi broosse kõhrkoe 
vahepealne variant. Luukude moodustub kõigepealt 
luuüdiõõne ja periosti poolt õhukeste lamellidena, 
nende vahele jääb sidekude. Kõik need kolm kude 
seovad esmalt vigastatud luupiirkonnad ja moodus-
tavad nn luuarmi e kalluse. Kalluses eristatakse kolme 
tsooni: periostaalne, endostaalne ja vahelmine. Kaks 
esimest täidavad põhiliselt fi kseerivat ülesannet ja on 
ajutised. Põhiline kokkukasv toimub vahelmise kal-
luse osas. Kudede diferentseerumine kalluses sõltub 
suurel määral revaskularisatsiooni kiirusest. Aeglane 
ja mitte-täisväärtuslik revaskularisatsioon soodustab 
kõhrkoe liigset vohamist, eriti veel siis, kui fi ksat-
sioon ja repositsioon on puudulikud. Teatavasti on 
kõhrkude avaskulaarne ja liigsed kõhrealad kalduvad 
nekroosile. Tulemuseks on kalluses degeneratiivsete 
koepiirkondade teke, mis võib saada aluseks ühele 
ohtlikumale luumurru paranemise patoloogiale – 
ebaliigesele.
4. staadium – osteoidse koe formeerumine. Luukoe 
mineraliseerumata variant – osteoidne kude – moo-
dustub sarnaselt embrüonaalsele arengule enkond-
raalsel ja intramembranoossel teel. Osteoidse koe 
optimaalne hulk kogu kalluse ulatuses on hädavaja-
lik. Selles staadiumis toimub jätkuv sidekoe sissekasv 
kallusesse ja periosti kambiaalse kihi paksenemine 
(aktiveerumine). Sidekoe baasil diferentseeruvad 
kõhrkude ja osteoidne kude (mineraliseerumata luu-
kude). Seda protsessi mõjutavateks teguriteks on kor-
tikosteroidid ja ebapiisav immobilisatsioon.
5. staadium – mineraliseerumine ja luukoe for-
meerumine. Selles staadiumis toimub osteoidse koe 
mineraliseerumine ja luustumiskeskuste moodustu-

•

•

•

mine teistes kalluse kudedes. Protsessi mõjutavateks 
teguriteks on küllaldane kaltsiumi ja fosfori ühen-
dite kontsentratsioon veres, kondroitiinsulfaatide 
olemasolu kalluses ja türeokaltsitoniini hulk veres. 
See periood regeneratsioonis on kliiniliselt väga täh-
tis, kuna just selle normaalne kulg tagab kliinilise 
paranemise. 
6. staadium – lõplik transformeerumine. See staa-
dium on väga pikk ja toimub peale luumurru klii-
nilist paranemist. Liigsed kalluse osad (eelkõige 
periostaalne ja endostaalne) resorbeeritakse, vajali-
kes piirkondades moodustatakse luud juurde. Juhul, 
kui kallust moodustub liiga palju, võib juhtuda, et 
komprimeeritakse närve ja veresooni või on närvid 
koguni kallusesse jäänud. Selline seisund vajab ope-
ratiivset ravi.

 DENTIIN, DENTINUM
 TSEMENT, CEMENTUM

Hamba põhimass koosneb omanäolisest luukoest – den-
tiinist, mis sarnaneb omaduste poolest põimikluuga. 
Samas erineb dentiin tavalisest luukoest, sest on raku-
vaba, ei sisalda veresooni ja teda läbivad  dentiinikana-
likesed, canaliculi dentinales. Viimastes paiknevad den-
tiini moodustavate rakkude, odontoblastide jätked. 
 Odontoblastid ise asetsevad hambapulbi pinnal ham-
baõõnes. Tsement meenutab hambakudedest kõige 
enam luukude, sest sisaldab lakuune ja neist lähtuvad 
kanalikesi, kus paiknevad rakud (tsementotsüüdid) ja 
nende jätkeid. Erinevalt luukoest kanalikesed omava-
hel ei seostu, samuti puuduvad tsemendis veresooned. 
Tsemendis esineb ka rakuvabasid alasid, mistõttu erista-
takse kahte tüüpi tsementi – rakuline ja rakuvaba vorm 
(vt ptk Seedeelundite süsteem). Kui luukoes toimub 
pidev ümberehitumine, siis dentiinis ja tsemendis sellist 
remodelleerumist ei esine.

•





Peatükk 7 SKELETIKOED144 Peatükk 7 SKELETIKOED144

SÜNOPSIS

KÕHRKOE ÜLDISELOOMUSTUS

Kõhrkude on sidekoe vorm, mille moodustavad kondrotsüüdid ja kõrgelt spetsialiseerunud ulatuslik intertsel-
lulaarne substants e rakkudevaheline maatriks. 
Intertsellulaarsubstants moodustab enam kui 95% kõhrede mahust.
Kõhrkoe rakud e kondrotsüüdid paiknevad küpses kõhrkoes kõhreõõntes.
Kõhrkude on avaskulaarne, seetõttu on rakkudevahelise maatriksi oluliseks ülesandeks ainete difusiooni taga-
mine kondrotsüütide ja ümbritseva sidekoe vahel.
Rakkudevaheline maatriks annab kõhredele mõningase elastsuse, vetruvuse ja survetaluvuse.
Kõhrkude jaguneb kolmeks alatüübiks: hüaliinne, elastne ja fi broosne kõhrkude.













Hüaliinne kõhrkude

Kondrotsüüdid toodavad homogeense ja vormitu, 
klaasja välimusega hüaliinse kõhrkoe rakkudeva-
helise maatriksi. 
Hüaliinne kõhrkude sisaldab peamiselt II tüüpi 
kollageeni, lisaks veel teisi kõhrkoespetsiifi lisi 
kollageene (tüüp VI, IX, X, XI), glükoosamino-
glükaane (GAG), proteoglükaane, lipiide.
Hüaliinse kõhrkoe põhiaine sisaldab kolme glü-
koosaminoglükaanide (GAG) tüüpi: hüaluro-
naani, kondroitiinsulfaati ja kerataansulfaati. 
Kondroitiin- ja kerataansulfaadid seostuvad tü-
vivalgu abil proteoglükaanide monomeerideks. 
Kõige tähtsamaks proteoglükaani monomeeriks 
hüaliinses kõhres on agrekaan. Hüaluronaani mo-
lekulid on seostusvalkude abil liitunud suure arvu 
agrekaani molekulidega moodustades väga suuri 
proteoglükaanide agregaate.

•

•

•

Kondrotsüüdid paiknevad kõhreõõntes üksikult 
või moodustavad mitmest rakust koosnevaid iso-
geenseid gruppe.
Rakkudevahelist maatriksit, mis ümbritseb üksikuid 
kondrotsüüte või isogeenseid gruppe ja värvub ba-
sofi ilselt, nimetatakse kõhreterritooriumiks. Kogu 
ülejäänud ala täidab interterritoriaalsubstants.
Enamus organismis paiknevast hüaliinsest kõhr-
koest on kaetud perikondriga, mis moodustab 
koos hüaliinse kõhrkoe plaadikesega anatoomilise 
struktuuri – kõhre.
Hüaliinne kõhrkude on olulisim kude loote skeleti 
arenemisel (hüaliinsest kõhrkoest moodustub esma-
ne e primordiaalne skelett, mis asendub järk-järgult 
luukoega peri- ja endokondraalse ossifi katsiooni 
teel) ja suuremal osal kasvavatel luudel (hüaliinsest 
kõhrkoest epifüüsiplaadi säilimine võimaldab luu-
de pikikasvu).

•

•

•

•

Elastne kõhrkude

Elastses kõhrkoes paiknevad intertsellulaarsubs-
tantsis kollageensete kiudude kõrval erinevates 
suundades kulgevad rohkearvulised elastsed kiud, 
mis moodustavad ümber kõhrerakkude tiheda 
võrgustiku.
Elastne kõhrkude paikneb piirkondades, kus ta 
peab taluma paindumist ja olema vetruv (kõrva-
lestakõhred, kõripealise- e kõrikaanekõhr, välis-
kuulmekäigu kõhr, väikeste bronhide kõhretüki-
kesed jt).

•

•

Fibroosne kõhrkude

Fibroosne kõhrkude on üleminekuvorm tiheda 
sidekoe ja hüaliinse kõhrkoe vahel. 
Fibroosse kõhrkoe põhimassi moodustavad paral-
leelselt paiknevate kollageensete (peamiselt kol-
lageen tüüp I, aga esineb ka II tüüpi kollageeni) 
kiudude kimbud. 
Kondrotsüüdid paiknevad kõhreõõntes tavaliselt 
üksikult või moodustavad väikseid isogeenseid 
gruppe. 
Erinevalt hüaliinsest ja elastsest kõhrkoest fi b-
roossest kõhrkoest kõhred ei ole ümbritsetud 
perikondriga.

•

•

•

•
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KONDROGENEES JA KÕHRE KASV

Suurem osa kõhrkoest tekib kondrogeneesi käigus mesenhüümist. Transkriptsiooni faktori SOX-9 ekspressioon 
päästab valla mesenhüümirakkude diferentseerumise kõhrkoe rakkude noorvormiks kondroblastideks. 
Kõhrkude on võimeline kasvama kahel viisil: appositsionaalne kasv (uus kõhr moodustub olemasoleva kõhre 
välispinnal) ja interstitsiaalne kasv (uus kõhr moodustub mitootilise jagunemise teel olemasolevast kõhrest). 





LUUKOE ÜLDISELOOMUSTUS

Luukude on sidekoe vorm, millele on iseloomulik intertsellulaarsubstantsi mineraliseerumine.
Intertsellulaarsubstants koosneb kiududest ja ligi 70% anorgaanilisi ühendeid sisaldavast põhiainest. 
Põhiaines eristatakse orgaanilist ja anorgaanilist komponenti. 
Luukude kuulub tugikudede hulka, mis tagavad organismile toese.









HÜALIINSE KÕHRKOE PARANEMINE

Hüaliinne kõhrkude on avaskulaarne kude ja seetõttu on tema paranemisvõime tagasihoidlik.
Paranemisega kaasneb tihti kahjustuspiirkonnas tiheda sidekoe moodustumine.
Vananemisega on seotud hüaliinse kõhrkoe kaltsifi tseerumine ja asendumine luukoega.







RAKUD JA INTERTSELLULAARSUBSTANTS

Osteoblastid on luukoe noorrakud. Rakkude 
ülesandeks on luu orgaanilise maatriksi süntees 
ja selle sekreteerimine enda ümbrusesse selliselt, 
et raku jätkete ümber moodustuksid kanalike-
sed. Luu mineraliseerumisel täidavad osteoblastid 
abistavat funktsiooni.
Osteotsüüdid on suure ümara tuumaga ja pikka-
de jätketega luukoe täiskasvanud rakud, mis paik-
nevad luulakuunis. Nagu osteoblastid, nii on ka 
osteotsüüdid omavahel ühenduses kanalikestes 
paiknevate jätkete kaudu. Omavahel ühenduvad 
rakujätked tagavad luus mikrotsirkulatsiooni.
Osteoklastid on hematogeenset päritolu rakud, 
mis meenutavad funktsioonilt makrofaage ja nen-
de rakkudega on seotud luukoe resorptsioon. 
Luu maatriks sisaldab I tüüpi kollageeni ja teisi 
mittekollageenseid valke.









LUU OLULISEMAD STRUKTUURID

Luid eristatakse kuju ja ehituse järgi. 
Pikad luud (toruluud) on kujult torujad ja koos-
nevad kahest otsosast (proksimaalsest ja distaal-
sest epifüüsist) ja pikast keskosast (diafüüsist). 
Metafüüs e vaheosa on ühenduskoht diafüüsi ja 
epifüüsi vahel.
Luud katab õhuke sidekoeline kiht, mida nimeta-
takse luuümbriseks e periostiks.
Periostis eristatakse välimist fi broosset ja sisemist 
kambiaalset (osteogeenset) kihti, viimase kambi-
aalsed rakud diferentseeruvad osteoblastideks. 
Fibroossest kihist kulgevad luusubstantsi kolla-
geensed Sharpey kiud. 
Luuüdiõõne poolt on luud kaetud endostiga, mil-
le moodustab üks rida rakke ja selles eristatakse 
kambiaalseid rakke, osteoblaste ja osteoklaste.
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LUUKOE ALATÜÜBID

Luukude esineb kahe vormine: põimikluukude ja lamellaarne luukude. 
Embrüonaalse arengu käigus moodustub esmalt põimikluukude, mis ehitub seejärel ümber lamellaarseks 
luukoeks. Lamellaarne luukude on äärmiselt korrapärase struktuuriga, mille ehituse aluseks on lamellid e 
õhikud.
Põimikluukoes seevastu puudub lamellaarne ehitus, kude on ehitunud jämedatest, erinevas suunas kulgevatest 
kollageensete kiudude kimpudest.
Lamellaarne luukude jaotatakse kompaktseks ja spongioosseks luukoeks. 
Lamellaarse luukoe kompaktaine morfofunktsionaalne ühik on osteon e Haversi süsteem. 
Osteonid koosnevad kontsentriliselt paigutunud luulamellidest. Osteoni keskel paikneb kanal, millel on mitu 
nimetust: tsentraalkanal, osteoni kanal ja Haversi kanal. 
Osteoni kanalid kulgevad paralleelselt toruluude pikiteljega. Naaberosteonide kanalid on omavahel ühendatud 
perforeerivate e Volkmanni kanalitega. 
Lamellide vahele jäävad luulakuunid, kus paiknevad osteotsüüdid. 
Osteotsüüdid on luukanalikestes paiknevate jätkete kaudu ühenduses naaberlamellides olevate rakkudega.



















LUU MOODUSTUMINE

Luukude areneb kahel viisil: 
vahetult mesenhüümist. Sellisel viisil tekivad nn katteluud (koljulaeluud) ja protsessi nimetatakse desmaalseks 
e intramembranoosseks ossifi katsiooniks.
Kõhreliste „luumudelite” (primordiaalse skeleti) luukoega asendumisel. Sellisel viisil tekivad nn asendusluud 
(enamik skeleti luudest). Protsessi nimetatakse kondraalseks ossifi katsiooniks. Kõhre asendumine luukoega 
toimub kahel viisil: kõhre pinnal e perikondraalselt ja kõhre sees e en(do)kondraalselt.

1.

2.

LUUKOE REGENERATSIOON

Erinevalt kõhrkoest on luukude hea regeneratsioonivõimega, mille tagab luukoe hea vaskulariseeritus ning 
osteogeensete rakkude olemasolule periostis, endostis ja luuüdis. 
Luumurdude paranemine toimub luuarmi e kalluse moodustumise abil. 
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KORDAMISKÜSIMUSED

Millised kõhrkoe liigid esinevad loomaorganismis?
hüaliinne 
hüpofüsaarne
elastne
retikulaarne 
fastsikulaarne
fi broosne

Kõhrkude
ei sisalda veresooni
sisaldab veresooni 

Kõhri ümbritsevaid tihedast sidekoest (välja ar-
vatud liigeskõhred) katvat kihti nimetatakse: 

perikonder
perimeetrium
epimeetrium
epikonder

Ühes kõhreõõnes paiknevaid kõhre arenemise 
käigus üheainsa kondrotsüüdi korduva jagunemise 
tagajärjel tekkinud kõhrerakkude gruppe 
nimetatakse: 

anisogeensed rühmad
isogeensed rühmad
anisotroopsed rühmad
isotroopsed rühmad

Kõhrkoest moodustunud primordiaalse skeleti 
asendumist luukoega nimetatakse:

intramembranoosseks ossifi katsiooniks
kondraalseks ossifi katsiooniks
desmaalseks ossifi katsiooniks
epiteliaalseks ossifi katsiooniks

Luukoe veevaba intertsellulaarse substantsi 
mineraalainete sisaldus on:

60-70% 
5-10%
20-30%

1.
A.
B.
C.
D.
E.
F.

2.
A.
B.

3.

A.
B.
C.
D.

4.

A.
B.
C.
D.

5.

A.
B.
C.
D.

6.

A.
B.
C.

Mis tüüpi kollageenist on ehitunud luukoe 
kollageensed kiud?

kollageen I
kollageen II
kollageen III
kollageen IV

Millised väited osteoklastide kohta on õiged? 
osteoklastid on luud resorbeerivad rakud
osteoklastid ladestavad mineraliseerumata 
luusubstantsi e osteoidi
osteoklastid on hulgituumsed hiidrakud 
osteoklastid paiknevad tihti erosioonilakuuni-
des (Howshipi lakuunides)

Millised väited on õiged osteoni kanali kohta?
nimetatakse ka tsentraalkanaliks
nimetatakse ka Haversi kanaliks
kanal kulgeb piki luu pikikitelge
kanal kulgeb luu pikitelje suhtes risti
kanal sisaldab kohevat sidekudet koos 
veresoontega
kanal sisaldab tihedat sidekudet koos 
silelihasrakkudega
kanaleid ühendavad T-tuubulid 
(transversaaltuubulid)
kanaleid ühendavad Volkmanni kanalid e 
perforeerivad kanalid

Need rakud on põhilised luukoe rakud. Haralised 
luulakuunides asetsevad rakud on omavahel 
ühendatud pikkade luukanalikestes paiknevate 
tsütoplasmajätkega. Antud kirjeldusele vastavateks 
rakkudeks on:

osteoblastid
osteotsüüdid
retikulotsüüdid
odontoblastid

7.

A.
B.
C.
D.

8.
A.
B.

C.
D.

9.
A.
B.
C.
D.
E.

F.

G.

H.

10.

A.
B.
C.
D.



ÜLDISELOOMUSTUS

Lihaskude, textus muscularis, on üks kolmest kudede 
põhitüübist. Lihaskude on looma organismis kont-
raktiilne kude, kus kokkutõmbumise kandjateks on 
müosiinist ja aktiinist müofi lamendid. Kontraktsiooni 
käigus lihas lüheneb, sellega tagatakse liikumisvõime 
organites ja samuti kogu organismi liikumisvõime.

Morfoloogiliste ja funktsionaalsete iseärasuste järgi 
jaotatakse lihaskude kolmeks alatüübiks:

 skeletilihaskude e vöötlihaskude, textus muscularis 
striatus sceletalis,
 südamelihaskude, textus muscularis striatus cardiacus,
 silelihaskude, textus muscularis nonstriatus.

Skeletilihaskude e vöötlihaskude, textus muscularis 
striatus sceletalis, (jn 8.1, 8.2ab) moodustab nn somaa-

1.

2.
3.

Lihaskoele on iseloomulik rakkude kokkutõmbumisvõime e kontraktiilsus.

Silelihaskude ja südamelihaskude on tahtele allumatud.

Skeletilihaskoele ja südamelihaskoele on iseloomulik ristivöötsus.







ÜLDISELOOMUSTUS

SKELETILIHASKUDE

SÜDAMELIHASKUDE

SILELIHASKUDE









tilisi lihaseid. Tema tegevus allub suurajukoore kontrol-
lile ning innervatsioon toimub somaatilise närvisüsteemi 
kaudu, järelikult on skeletilihaskoe talitlus tahtele alluv. 
Skeletilihaskude esineb lisaks skeletilihastele ka silma-
muna liigutavates lihastes, keeles, neelus ja osaliselt 
söögitoru lihaskestas, samuti moodustab ta sfi nktereid 
siseelundites (seda osa lihaskoest nimetatakse ka vistse-
raalseks vöötlihaskoeks, textus muscularis striatus viscera-
lis). 

Südamelihaskude, textus muscularis striatus cardi-
acus, (jn 8.1, 8.2c) esineb ainult ühes kindlas kohas, s.o 
südame keskkestas – müokardis. Lihase tegevus allub 
vegetatiivse närvisüsteemi kontrollile ega ole seega tahte-
liselt mõjustatav. Südamelihaskoel on olemas ka teatud 
automatism.

Lihaskude,
textus muscularis 8
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(a) (c)

Joonis 8.2 Lihaskoed. Skeletilihaskude ristlõikes (a); pikilõikes, H&E (b); südamelihaskude, Heidenhaini raudhematoksüliin (c); silelihaskude, 

H&E (d).

(b) (d)

Joonis 8.1 Lihaskoe morfoloogilise ehituse võrdlev skeem, pikilõik (a), ristilõik (b). Silelihaskude (1), skeletilihaskude (2), südamelihas-

kude (3).

(b)

(a)

11

11

22

22

33

33
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Silelihaskude, textus muscularis nonstriatus, (jn 8.1, 
8.2d) paikneb põhiliselt seedetrakti lihaskestas, hinga-
mis- ja kuseteedes, veresoonte seinas. Samas paikneb sile-
lihaskude ka mõnel pool mujal (karvapüstitaja lihased, 
silmasisesed lihased jt). Silelihaskoe regulatsioon toimub 
vegetatiivse närvisüsteemi kaudu ja ka see lihaskude ei 
allu tahtele. 

Lihaskoe kontraktsioonivõimeliste rakkude arengu-
alged on mitmesugused. Ektodermist moodustuvad 
apokriinsete ja merokriinsete näärmete ümber paik-
nevad müoepiteliaalsed rakud, mis oma kontraktsioo-
niga soodustavad sekreedi väljutamist. Samuti ektoder-
maalse päritoluga on silmas vikerkesta koostises olevad 
pupilli laiendavad ja ahendavad lihased. Kõik teised 
kontraktsioonivõimelised rakud moodustuvad kolman-
dast idulehest lootelehest – mesodermist ja mesenhüü-

Tabel 8.1 Lihaskoe üldiseloomustus

Silelihaskude Skeletilihaskude Südamelihaskude 

Pikkus 20–500 μm 50 μm kuni 40 cm 
(ja rohkem) 85–100 μm

Kuju Piklik Silinderjas Hargnevad rakud

Tuum Piklik-ovaalne, paikneb 
tsentraalselt Hulgituumne Jäme, paikneb tsentraalselt

Müofi lamendid
Müosiin on ühtlaselt 
hajutatud ja ümbritsetud 
aktiiniga

Aktiini ja müosiini 
vöödid on eristatavad

Aktiini ja müosiini 
vöödid on eristatavad

Sarkoplasmaatiline 
retiikulum Tüüpiline agranulaarne 

Hästi väljendunud, 
spetsialiseerunud 
kaltsiumioonide 
deponeerimisele

Nõrgalt väljendunud, 
eriti terminaaltsisternid 

Sarkolemm 
Seotud tihekehanditega; 
aktiini- ja intermediaarsete 
fi lamentidega 

Seostub triaadide 
sarkoplasmaatilise 
retiikulumiga

Seostub diaadide 
sarkoplasmaatilise 
retiikulumiga

Innervatsioon Autonoomne Somatomotoorne Autonoomne 

Kontraktsioon Tahtele allumatu, rütmiline Tahtele alluv Tahtele allumatu

Regeneratsioon 
Füsioloogiline 
regeneratsioon 
toimub pidevalt

Võimalik satelliitrakkude 
kaudu Praktiliselt puudub

Sidekoeline ümbris Endomüüsium Endomüüsium, 
perimüüsium, epimüüsium Endomüüsium 

mist. Skeletilihase jaoks moodustuvad segmenteerunud 
mesenhüümist – somiitidest müotoomid, kus mesen-
hüümirakud diferentseeruvad arengu käigus vöötlihase 
sümplastideks. Südamelihaskude moodustub lateraalse 
mesodermi vistseraalsel lestmel paiknevast südamealgest, 
silelihaskude lateraalsest mesodermist ja mesenhüümist.

Lihaskoe juures kasutatakse spetsiifi lisi paralleelter-
mineid: rakumembraani nimetatakse   sarkolemmiks, tsü-
toplasmat  sarkoplasmaks, mitokondreid  sarkosoomideks 
ja siledapinnalist endoplasmaatilist retiikulumi   sarko-
plasmaatiliseks retiikulumiks.

Nagu teiste koeliikide, nii ka lihaskoe puhul määra-
vad koe iseloomu eelkõige rakud. Lihasrakud on pikad ja 
peened, sellepärast nimetatakse neid õigustatult ka  lihas-
kiududeks. See mõiste on eriti sobiv skeletilihaskoele, 
kus üksikrakkudest ei saagi kõnelda, sest arenemise käi-
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Joonis 8.3 Lihasrakkudele on iseloomulik väljavenitatud kuju, kus 

raku pikitelg paikneb kokkutõmbumise suunas. Kui südame- ja 

silelihaskude koosneb üksikutest rakkudest, siis skeletilihaskoe 

korral on tegemist lihaskiududega. Viimased on moodustunud 

embrüonaaleas müoblastide liitumise tulemusel, mille käigus 

rakupiirid kaovad. (Mescher A., Junqueira L. C. järgi, muudetult)

gus moodustuvad sümplastid, mille pikkus võib ulatuda 
isegi kümnetesse sentimeetritesse. Viimased sümplastid 
on moodustunud embrüonaaleas müoblastide liitumisel, 
mille käigus rakupiirid kaovad ja selle tulemusel moo-
dustuvad pikad paljutuumsed lihaskiud. Osa müoblasti-
dest ei liitu ja säilivad mesenhümaalsete rakkudena ning 
selliseid rakke nimetatakse satelliitrakkudeks (jn 8.3). 
Lihaste vigastuse korral võivad satelliitrakud proliferee-
ruda ja moodustada uusi lihaskiude. Südamelihaskiud, 
erinevalt skeletilihaskiududest, on moodustunud üksi-
kute kardiomüotsüütide otsakuti liitumise tulemusel. 
Silelihaskude seevastu koosneb individuaalsetest sileli-
hasrakkudest.

Lihasrakkudes kokkutõmbuse aluseks olevad aktiinist 
ja müosiinist fi lamendid paiknevad raku pikitelje suhtes 
paralleelselt. Nii südame- kui skeletilihaskiududes paik-
nevad kontraktiilsed fi lamendid väga korrapäraselt, mis-
tõttu kujuneb välja iseloomulik ristivöötsus. Silelihasrak-
kudes aga müofi lamendid ei paikne nii korrapäraselt ja 
seetõttu neis rakkudes ristivöötsust ei ilmne. Samuti on 
lihaskoe alaliikidel erinevusi kontraktsioonide iseloomus. 
Vöötlihas kontraheerub kiiresti ja kontraktsioon on lühi-
aegne, silelihaskoe kontraktsioon toimub aeglaselt, kuid 
ja võib kesta pikka aega.

SKELETILIHASKUDE,
TEXTUS MUSCULARIS STRIATUS SCELETALIS

Skeletilihaskude, textus muscularis striatus sceletalis, (jn 
8.4a) koosneb lihaskiududest, mis on pikad silinderjad 
hulgituumsed struktuurid –  sümplastid. Skeletilihaskiu-
dude pikkus varieerub oluliselt, samas on kiudude dia-
meeter vaid 10–100 mikromeetrit, enamus jääb siiski 
alla 50 mikromeetri (jn 8.4b). Lihaskiu pikitelje suu-
nas väljavenitatud ovaalsed tuumad paiknevad kiudu-
des perifeerselt sarkolemmi all. Skeletilihaskude moo-
dustab mitmesuguse kuju ja suurusega lihaseid, kus 
on lisaks lihaskiududele ka rohkelt sidekude. Lisaks 
sellele, et sidekude seob kiude, on ta ka kohaks, mille 
kaudu levivad lihasesse veresooned ja närvikiud. Tihe-
dast sidekoest  epimüüsium ümbritseb kogu lihast, epi-
müüsiumist omakorda lähtuvad lihasesse sidekoelised 
vaheseinad, mis jagavad lihase kimpudeks. Lihaskimpu 
ümbritsevat kohevast sidekoest sisemist ümbrist nimeta-
takse  perimüüsiumiks. Iga üksik lihaskiud on ümbrit-
setud retikulaarkiude sisaldava õhukese endomüüsiumi 
poolt, selles paiknevad kapillaarid ja närvikiudude lõpp-
harud (jn 8.5).

Skeletilihaskoes eristatakse kolme tuupi lihaskiude 
lahtudes kokkutõmbe kiirusest ning metaboolsest aktiiv-
susest.

Kiudude tüübid on  tumedad e punased kiud,  vahe-
pealsed kiud ja  heledad e valged kiud.

Tumedad e punased kiud on oma värvuse saanud Joonis 8.4 Skeletilihaskude, H&E (a); ristlõik, H&E (b).

(a)

(b)

Müoblastid

Liitudes moodustavad 
müoblastid skeletilihaskiuSatelliitrakud

Satelliitrakud
Lihaskiud
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Joonis 8.5 Lihaskimbud.

Lihaskimp

Endomüüsium

Müofi brillid

Sarkoplasma

Sarkolemm

Satelliitrakk

Tuumad

Lihaskiud

Skeletilihas

Lihaskimp
Perimüüsium

Epimüüsium

Fastsia 
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hemoglobiini meenutava aine müoglobiini rohkusest 
rakus. Samuti on tumedatele kiududele iseloomulik suh-
teliselt rohke sarkoplasma esinemine rakkudes. Kiud on 
rikkalikult varustatud verega ning reageerivad aktiivselt 
oksüdatiivsetele ensüümidele. Need on aeglased oksü-
datiivsed lihaskiud (tüüp I), mis on sobivad pikaajali-
seks pingutuseks. Valged kiud sisaldavad oluliselt vähem 
müoglobiini ja palju glükogeeni, kuid need kiud väsivad 
kiiresti. Need on kiired glükolüütilised kiud (tüüp II), 
mis sobivad lühiajaliseks pingutuseks. Üks osa kiude jääb 
olemuselt nende kahe variandi vahele –  vahepealsed kiud 
– need on kiired oksüdatiiv-glükolüütilised kiud (tüüp 
IIA), mis sisaldavad oluliselt nii müoglobiini kui ka glü-
kogeeni. Enamik lihaseid koosnevad nimetatud kolmest 
lihaskiudude tüüpidest, kusjuures esineb suur varieeru-
vus lihaskiudude tüüpide kombineerumisel nii erinevate 
lihaste vahel kui ka erinevate loomaliikide osas.

Skeletilihaskiududele on iseloomulik  ristivöötsus (siit 
ka skeletilihaskoe paralleelnimetus – vöötlihaskude), 
mida võib jälgida valgusmikroskoobis pikisuunas taba-
tud kiudude korral. Ristivöötsus ilmneb korrapäraste 
tumedate A-vöötide ja heledate I-vöötide vaheldumises 
(jn 8.6).

 A-vööt e anisotroopne vööt sisaldab jämedaid müo-
siinifi lamente ja see vööt muudab tugevasti valguse 
polarisatsioonitasandit.  I-vööt e isotroopne vööt ei 
muuda polariseeritud valguse tasandit ning sisaldab pee-
neid, peamiselt  aktiinifi lamente. Iga I-vöödi keskel paik-
neb Z-membraan. See struktuur sisaldab aktiini siduvat 
alfa-aktiniini ja sellele kinnituvad peened aktiinifi lamen-
did. Vöötlihaskiu osa ühest Z-membraanist teiseni nime-
tatakse  müomeeriks e sarkomeeriks.

Müosiini- ja aktiinifi lamendid moodustavad  müofi b-
rille, mis täidavad põhiosa lihaskiudude sarkoplasmast ja 
on orienteeritud paralleelselt lihaskiu pikiteljega. Müo-
fi brillid on ka valgusmikroskoobis nähtavad, eriti sellise 
lihasraku ristilõikes, kus fi brillide üldarv ei ole eriti suur 
(südamelihaskude). Kui jämedad (diameeter 15 nano-
meetrit, pikkus 1,5 mikromeetrit) müosiinist fi lamendid 
moodustuvad müosiini kahest raskest ja neljast kergest 
ahelast, siis peened (diameeter 6–8 nanomeetrit, pik-
kus 1 mikromeeter) fi lamendid on moodustunud lisaks 
aktiinile veel ka troponiinist ja tropomüosiinist. Pee-
ned ja jämedad fi lamendid paigutuvad müofi brillis tea-
tud ülekattega. I-vöödi moodustavad peened aktiinist 
fi lamendid ulatuvad osaliselt ka A-vöötidesse jämedate 
müosiinist fi lamentide vahele. Seega teatud osas A-vöö-
dis peened aktiinist fi lamendid katavad jämedaid müo-
siinist fi lamente. Tsentraalset heledamat osa A-vöödist, 
kus fi lamentide ülekatet ei ole, nimetatakse H-vöödiks. 
 H-vööti läbib keskelt omakorda  M-joon, mis sisaldab 
müosiini siduvat müomesiini. Jämedaid müosiinist fi la-
mente aitab stabiliseerida ja seostada  Z-membraaniga 
omapärast elastset võrgustikku moodustav valk titiin (nn 
molekulaarne vedru) (jn 8.7).

Peened fi lamendid koosnevad F-aktiinist, tropomüo-
siinist ja troponiinist. F-aktiinist fi lamendid on moodus-
tunud globulaarse G-aktiini monomeeride polümeri-
seerumisel kahekihilise heeliksina. Tropomüosiini 
topeltheeliks on samuti moodustunud kahest polüpep-
tiidahelast, kusjuures tropomüosiini fi lamendid kul-
gevad F-aktiini vagudes. Troponiin on kompleks, mis 
koosneb kolmest alaosast: TnT, mis seostub tropomüo-
siinile; TnC, mis seob kaltsiumi ioone; TnI, mis inhi-
beerib aktiini-müosiini seostumist. Jämedad fi lamendid 
sisaldavad peamiselt müosiini. Müosiin koosneb kahest 
sarnasest raskest ahelast ja kahest paarist kergest ahelast. 
Rasked ahelad moodustavad köielaadselt läbi põimu-
des müosiini sabad, väikesed globulaarsed kerged ahe-
lad moodustavad iga raske ahela ühes otsas müosiini pea. 
Müosiini peadel on võime siduda aktiini, lisaks sisalda-
vad nad ATP siduvat ala.

Kaltsiumioonide seostumisel troponiinile toimuvad 
konformatsiooni muutused ja tropomüosiin nihkub 
aktiinil, eksponeerides aktiivseid sidumiskohti, millele 
kinnituvad müosiini pead (jn 8.8). ATP seostub müo-
siini peadega, lagunedes ADP-ks ja P-iooniks. Müosiini 
pead suunavad peened aktiinifi lamendid sarkomeeri 
keskosa suunas, st müofi lamentide ülekattumine suure-
neb ja sarkomeer lüheneb.

Joonis 8.6 Skeletilihaskude, H&E. A-vööt (1), I-vööt (2), rakutuum (3).

22

11

33
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Joonis 8.7 Sarkomeer. Skeem (a) (Mescher A., Junqueira L. C. järgi, muudetult, R. T. Moss); TEM, x6200.

Skeletilihaskoes on sarkoplasmaatiline retiikulum (jn 
8.9) spetsialiseerunud kaltsiumioonide deponeerimisele. 
Sarkoplasmaatilise retiikulumi membraani depolarisee-
rumine, mille käivitavad lihaskiu pinnal olevad spet-
siaalsed neuromuskulaarsed kontaktid, põhjustab kalt-
siumioonide vabanemise ja viib lihaskontraktsioonile 
(jn 8.10). Kaltsiumioonide vabanemisel sarkoplasmasse 
toimub nende seostumine troponiiniga, misjärel on või-

malik aktiini ja müosiini molekulide sidumine ja lihas-
kontraktsioon. Kontraktsioonil libisevad müofi lamendid 
teineteise suhtes, st jämedate ja peente fi lamentide üle-
kattumine suureneb, sarkomeerid, I-ja H-vöödid muu-
tuvad kitsamaks, samas müofi lamentide endi pikkus jääb 
samaks, mistõttu ei muutu ka A-vöötide laius (jn 8.11).

Et lihaskiu pinnalt lähtuv depolarisatsioonilaine 
jõuaks võimalikult kiiresti ka sügavamal paiknevate müo-
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Peenike fi lament
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I-VÖÖT I-VÖÖTA-VÖÖT
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(b)
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Joonis 8.8 Kaltsiumioonide seostumine troponiiniga. Peenike fi lament (a), jäme fi lament (b), peenikeste ja jämedate fi lamentide võrdlus 

(c). (Mescher A., Junqueira L. C. järgi, muudetult, R. T. Moss)
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(c)
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fi brillideni sisaldavad lihaskiud spetsiaalseid pinna suhtes 
ristisuunalisi  T-tuubuleid e transversaaltuubuleid. Need 
sõrmetaolised sarkolemmi ristisuunalised sissesopistused 
moodustavad iga sarkomeeri A-I vöödi piiriala lähedal 
müofi brille ümbritseva tuubulite võrgustiku. T-tuubulite 

Joonis 8.9 Sarkoplasmaatiline retiikulum. (Ross M. H., Pawlina W. järgi, muudetult, R. T. Moss)

Sarkolemm

Z-membraan

H-vööt

Z-membraan

Triaad

T-tuubul

Sarkoplasmaatilise 
retiikulumi terminaaltsistern

mõlema külje lähedale jäävad sarkoplasmaatilise retiiku-
lumi laienenud terminaaltsisternid. T-tuubulist ja teda 
mõlemalt küljelt ümbritsevatest terminaaltsisternidest 
koosnevat kolmikstruktuuri nimetatakse  lihastriaadiks.
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Lõõgastumine

Kontraktsioon

Joonis 8.10 Lihaskontraktsioon. (Lowe J. S., Anderson P. G. järgi, 

muudetult)

Kui kaltsiumioonid eemaldatakse sarkoplasmast 
nende deponeerimisega sarkoplasmaatilise retiikulumi 
tsisternidesse, siis kontraktsioon lakkab ja troponiini-
tropomüosiini kompleks taaskatab müosiini sidumis-
kohad (jn 8.12).

Lihaskoes ei ole lihasrakud tihedalt üksteisega kon-
taktis külgmiste pindade kaudu, vaid nende vahele jäävad 
küllaltki suured rakkudevahelised ruumid. Nendes ruu-
mides ei paikne aga kunagi lihaskoele spetsiifi line inter-

tsellulaarne substants, nagu näiteks sidekoe liikide puhul. 
Lihaskoe omapäraks on see, et lihaskiudude vahelised 
ruumid on täidetud hoopis teiste koeliikidega, eelkõige 
kiudsidekoega, kas kohevama või tihedamaga – see sõl-
tub lihasest ja konkreetsest piirkonnast. Koos sidekoega 
tungivad lihasrakkude vahele veresooned ja närvielemen-
did. Viimased kinnituvad sarkolemmidele motoorsete 
efektoorsete lõpp-plaatidena, kuid esineb ka retseptoor-
seid närvilõpmeid.

Joonis 8.11 Väljavenitatud sarkomeer (a), lõõgastunud 

sarkomeer (b), kontrahheerunud sarkomeer (c). (Ross M. H., 

Pawlina W. järgi, muudetult)

Joonis 8.12 Kaltsiumioonide seostumine troponiiniga. Inhibeeriv alaosa (I), kaltsiumi siduv alaosa (C), tropomüosiini siduv alaosa (T). 

(Ross M. H., Pawlina W. järgi, muudetult)
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SÜDAMELIHASKUDE, 
TEXTUS MUSCULARIS STRIATUS CARDIACUS

 Südamelihaskude, textus muscularis striatus cardiacus, (jn 
8.13, 8.14) esineb ainult südame müokardis. Erinevalt 
hulgituumsetest skeletilihaskiududest on südamelihas-
kiud ehitunud üksikutest rakkudest.  Südamelihasrakud 
e kardiomüotsüüdid, myocyti cardiaci, on 85–100 mik-
romeetrit pikad ja umbes 15 mikromeetrise diameetriga 
hargnevad rakud, mis otsakuti kokku liitudes moodusta-
vad  südamelihaskiudusid. Kardiomüotsüütide külgpin-
dasid katab basaalmembraan, mille välimine kiht sisal-
dab väga peeni kollageenseid ja retikulaarseid kiude.

Südamelihaskiudude iseloomulik tunnus on tumedalt 
värvuvate ristisuunaliste rakkudevaheliste  vaheketaste e 
seostusdiskide olemasolu. Seostusdisk on piir kahe otsa-
pidi ühendunud naaberraku vahel, seega lihasraku pik-
kuseks on vahemik kahe seostusdiski vahel. Vaheketas-
tes esinevad nii rakke kooshoidvad desmosoomid kui ka 
kommunikatiivsed aukliidused ning arvatakse, et nende 
kaudu toimub erutuse levik ühest rakust teise.

Teiseks oluliseks erinevuseks skeletilihaskiust on raku-
tuumade paiknemine lihaskiu keskel (jn 8.15), sest iga 
kardiomüotsüüt sisaldab ühte (harva kahte) tsentraalselt 
paiknevat tuuma. Kardiomüotsüüdid sisaldavad tavalisi 
rakuorganelle: Golgi kompleksi, lüsosoome, mitokond-
reid, ja sarkoplasmaatilist retiikulumi.

Tingituna liituvate kardiomüotsüütide hargnevast 

Joonis 8.13 Südamelihaskude, Heidenhaini raudhematoksüliin 

(a, b).

(b)

(a)

Joonis 8.14 Südamelihaskude. (Mescher A., Junqueira L. C. järgi, muudetult, R. T. Moss)
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Joonis 8.15 Südamelihaskiudude paiknemine. (Ross M. H., Pawlina W. järgi, muudetult, R. T. Moss)

ehitusest, moodustuvad südamelihaskiudude vahele nn 
anastomooskiud, mida skeletilihaskoes ei esine. Need 
on juhtekiud mis sisaldavad minimaalsel hulgal müofi -
lamente, mitokondreid ja nõrgalt väljendunud endoplas-
maatilist retiikulumi. Anastomooskiududes ei esine risti-
vöötsust ning kiudude energia vajadus on vähene. 

Erinevalt skeletilihaskoest ei ole südamelihaskiudu-
des satelliitrakke.

Südamelihaskiududes on jälgitav ristivöötsus, mille 
aluseks on täpselt samasugune müofi lamentide korra-
pärane paigutus nagu ka skeletilihaskiududes. Kui kont-
raktiilsete valkude struktuur ja funktsioon südame-
lihaskiududes on sama mis skeletilihaskiududes, siis 
T-tuubulite ja sarkoplasmaatilise retiikulumi paigutus 
ei ole nii korrapärane. T-tuubulid on südamelihaskiu-
dudes arvukamad ja laiemad, samas sarkoplasmaatiline 
retiikulum, eriti terminaaltsisternid ei ole eriti välja kuju-
nenud, mistõttu lihastriaadist südamelihaskoes rääkida 
ei saa. Sarkoplasmaatilise retiikulumi terminaaltsistern 
ja T- tuubul moodustavad kaksikstruktuuri, mida võib 
nimetada diaadiks. Mitokondrid on südamelihaskius 
väga arvukad, hõlmates 40% sarkoplasma mahust, mis 
rõhutab kestva aeroobse metabolismi olulisust südame-
lihaskoes, seevastu skeletilihaskiududes täidavad mito-
kondrid umbes 20% sarkoplasma mahust.

Südamelihaskoes esinevad lisaks kontraktiilsust taga-

vatele kiududele veel spetsialiseerunud rakud ja kiud, 
nodaalsed müotsüüdid ja Purkinje kiud, mis määravad 
südame kokkutõmbumise spontaanse rütmi ja võimalda-
vad impulsi kiiret ja täpset levikut müokardi erinevatele 
osadele. Südame juhtesüsteemi moodustavad   Purkinje 
kiud on võrreldes tavapäraste kardiomüotsüütidega suu-
remad, sisaldavad vähem perifeerselt paiknevaid müofi b-
rille ja rohkem glükogeeni (ptk Tsirkulatsiooniorganid).

SILELIHASKUDE,
TEXTUS MUSCULARIS NONSTRIATUS

Makroskoopiliselt on silelihaskude hallikasroosa vär-
vusega. Silelihaskude esineb organismis väga laialda-
selt. Silelihaskoest moodustuvad erinevate siseorganite 
lihaskihid seedetraktis, hingamis-, kuse- ja suguteedes. 
Silelihasrakke on palju veresoonte seina keskkihis e mee-
dias. Silelihasrakud moodustavad karvafolliikulitele kin-
nituvad karvapüstitaja lihased ja mitmeid silmasiseseid 
lihaseid. Arenguliselt pärineb see koetüüp mesenhüü-
mist, kus embrüonaalse arengu käigus diferentseeruvad 
mesenhüümirakkudest kõigepealt haralised müoblas-
tid. Müoblastideks saame nimetada rakke alates sellest 
hetkest, kui sarkoplasmasse on moodustunud müofi -
lamendid. Edasises arengu käigus jätked kaovad ning 

Tuum

T-tuubul

Sarkoplasmaatiline retiikulum

Z-membraan

H-vööt

M-joon

“Diaad”
(T-tuubul + terminaaltsistern)
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moodustuvad tüüpilised väljavenitatud, käävjad  sileli-
hasrakud, myocyti nonstriati. Võrreldes skeleti- ja süda-
melihaskoega, paigutuvad müofi lamendid vähem korra-
päraselt, mistõttu silelihasrakkudel ristivöötsust ei esine 
(jn 8.16).

Silelihasrakkude pikkus varieerub oluliselt – 20 mik-
romeetrist väikestes veresoontes kuni 500 mikromeet-
rini tiines emakas. Igal rakul on üks tsentraalselt paiknev 
tuum. Tuuma sisaldav raku osa on kõige laiem ja selleks, 
et silelihasrakkudest moodustunud lihaskestad oleks 
enam-vähem ühtlase paksusega, paigutuvad naaberrakud 
üksteise suhtes väikese nihkega – tuuma sisaldava laia 
rakuosa kõrvale jäävad naaberrakkude peenemad osad. 
Pikilõikes tabatud rakutuumad on näha väljavenitatud 
kooniliste otstega struktuuridena, ristilõikes tabatud 
tuumad on näha ümaratena. Lihaskiu kontraktsioonil 
keerdub tuum spiraalikujuliseks, lõõgastumisel taastub 
rakutuuma endine kuju. Silelihasrakus keskel paikneva 
tuuma ümber sarkoplasmas müofi lamente ei esine, seal 
paiknevad sarkosoomid e mitokondrid, Golgi kompleks 
ja nõrgalt väljendunud sarkoplasmaatiline retiikulum. 

Kontraksiooni aluseks on silelihasrakkudes, samuti 
nagu skeleti- ja südamelihaskoes, aktiinist ja müosiinist 
fi lamentide libisemine teineteise suhtes. Peened aktiini 
sisaldavad fi lamendid kinnituvad sarkoplasma tihedatesse 
aladesse (tihekehandid), mis sisaldavad alfa-aktiniini. 
Tihekehanditesse kinnituvad ka desmiini sisaldavad 
intermediaarsed fi lamendid (veresoonte silelihasrakud 
sisaldavad lisaks ka vimentiinist intermediaarseid fi la-
mente). Tihekehandid on analoogideks Z-membraani-
dele vöötlihaskiududes ja nad seostavad nendesse kin-
nitunud peened aktiinifi lamendid ja intermediaarsed 
fi lamendid otseselt või kaudselt sarkolemmiga. Kuivõrd 
kontraktiilsed fi lamendid asetsevad raku pikitelje suhtes 
põiki, siis kontraktsioon viib raku lühenemisele ja tuuma 
väändumisele korgitseri laadselt.

Silelihasrakkudes puudub T-süsteem ja impulsside 
levimine toimub kaveoolide abil, mis on rakusisesed 
põiekesed. Kaveoolid on ühenduses sarkolemmiga, aga 
ka sarkoplasmaatilise retiikulumiga. Arvatakse, et sel-
line süsteem talitleb analoogselt T-süsteemile vöötlihas-
kudedes, tagamaks kaltsiumioonide liikumise sarkoplas-
masse. 

Silelihase kontraktsioonid (jn 8.17) sõltuvad vegeta-
tiivsest närvisüsteemist, seega ei ole nad tahtele alluvad. 
Erutus antakse silelihasrakule edasi motoorse lõpp-plaadi 
kaudu. Kuna kaugeltki mitte igal rakul ei ole selliseid 
motoorseid lõpp-plaate, siis ongi vajalikud rakkude-
vahelised kontaktid erutusimpulsi levikuks. Silelihaskoe 
kontraktsioon kulgeb aeglaselt, ei ole eriti tugev ja võib 
kesta pikka aega. Sellise kontraktsiooni puhul on energia-
kulu väike ning lihas ei väsi oluliselt.

Joonis 8.16 Silelihaskude, Van Gieson (a); rakutuumad, H&E (b); 

kusepõis, hematoksüliin-boorakskarmiin (c).

(b)

(c)

(a)
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LIHASKOE REGENERATSIOON

Kõige parema regeneratsioonivõimega on silelihaskude. 
Silelihaskoe füsioloogiline regeneratsioon toimub pide-
valt. Uued silelihasrakud moodustuvad kas sidekoe kam-
biaalsetest rakkudest või olemasolevate silelihasrakkude 
jagunemisel. Väikesed vigastused silelihaskoes paranevad 
praktiliselt täielikult, suuremate defektide korral toimub 
paranemine sidekoelise armkoe läbi. 

Skeletilihaskoele on iseloomulik nõrgem regenerat-
sioonivõime ja selles protsessis osalevad aktiivselt satel-

Joonis 8.17 Silelihasrakkude kontraktsiooni mudel. (Ross M. H., Pawlina järgi, muudetult)

Relakseerunud Kontrahheerunud 

liitrakud, mille proliferatsiooni ja laatumise tulemusel 
moodustuvad uued lihaskiud. Samas on skeletilihaskoe 
puhul oht, et kiiremini ja aktiivsemalt vohav sidekude 
asendab kahjustatud piirkonna lihaskoe. 

Südamelihaskoes regeneratsioonivõime praktiliselt 
puudub, sest erinevalt skeletilihaskoest satelliitrakke ei 
ole ja siin asendub kahjustunud kude reeglina sidekoelise 
armkoega. Kuigi südamelihaskoes satelliitrakke pole, on 
viimastel aastatel leitud teisi tüvirakke, kuid nende hulk 
on väga väike.
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SÜNOPSIS

ÜLDISELOOMUSTUS

Morfoloogiliste ja funktsionaalsete iseärasuste järgi jaotatakse lihaskude kolmeks alatüübiks: skeletilihaskude e 
vöötlihaskude, silelihaskude ja südamelihaskude.
Lihaskude on vastutav organismi liikumisvõime ja muutuste eest siseorganite kujus ja suuruses.





SKELETILIHASKUDE

Skeletilihaskude e vöötlihaskude koosneb lihas-
kiududest, mis on pikad silindrilised hulgituumsed 
struktuurid – sümplastid. 
Vöötlihaskiudude pikkus varieerub oluliselt, samas 
on kiudude diameeter vaid 10–100 mikromeetrit. 
Tihedast sidekoest epimüüsium ümbritseb kogu 
lihast. 
Lihaskimpu ümbritsevat kohevast sidekoest sise-
mist ümbrist nimetatakse perimüüsiumiks. 
Iga üksik lihaskiud on ümbritsetud retikulaarkiude 
sisaldava õhukese endomüüsiumi poolt.
Skeletilihaskoes eristatakse kolme tüüpi lihaskiude 
lähtudes kokkutõmbe kiirusest ning metaboolsest 
aktiivsusest.
Kiudude tüübid on punased kiud (tüüp I, aegla-
ne oksüdatiivne), vahepealsed kiud (tüüp IIA, 
kiire oksüdatiivne glükolüütiline) ja valged kiud 
(tüüp IIX, kiired glükolüütilised). Enamik lihaseid 
koosnevad nimetatud kolmest lihaskiudude tüüpi-
dest, kusjuures esineb suur varieeruvus lihaskiudu-
de tüüpide kombineerumisel nii erinevate lihaste 
vahel kui ka erinevate loomaliikide osas.
Skeletilihaskoe struktuurseks ja funktsionaalseks 
ühikuks on müofi brillid. 

















Müofi brillidele on iseloomulik ristivöötsus, mis 
ilmneb korrapäraste tumedate A-vöötide ja heleda-
te I-vöötide vaheldumises. 
A-vööt e anisotroopne vööt sisaldab jämedaid 
müosiini fi lamente ja see vööt muudab tugevasti 
valguse polarisatsioonitasandit. 
I-vööt e isotroopne vööt, ei muuda polariseeritud 
valguse tasandit ning sisaldab peeneid, peamiselt 
aktiini, fi lamente. Iga I-vöödi keskel paikneb Z-
membraan. See struktuur sisaldab aktiini siduvat 
alfa-aktiniini ja sellele kinnituvad peened aktiini-
fi lamendid. 
Vöötlihaskiu osa ühest Z-membraanist teiseni 
nimetatakse müomeeriks e sarkomeeriks.
Skeletilihaskoes on sarkoplasmaatiline retiikulum 
spetsialiseerunud kaltsiumioonide deponeerimi-
sele.
T-tuubulid e transversaaltuubulid on sõrmetaoli-
sed sarkolemmi ristisuunalised sissesopistused, mis 
moodustavad iga sarkomeeri A-I vöödi piiriala lähe-
dal müofi brille ümbritseva tuubulite võrgustiku. T-
tuubulite mõlema külje lähedale jäävad sarkoplas-
maatilise retiikulumi laienenud terminaaltsisternid. 
T-tuubulist ja teda mõlemalt küljelt ümbritsevatest 
terminaaltsisternidest koosnevat kolmikstruktuuri 
nimetatakse lihastriaadiks.
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SÜDAMELIHASKUDE

Südamelihaskude esineb ainult südame müokardis. 
Erinevalt hulgituumsetest skeletilihaskiududest on 
südamelihaskiud ehitunud üksikutest rakkudest. 
Südamelihasrakud e kardiomüotsüüdid on 85– 100 
mikromeetrit pikad ja umbes 15 mikromeetrise 
diameetriga hargnevad rakud, mis otsakuti kokku-
liitudes moodustavad südamelihaskiudusid. 
Südamelihaskiudude iseloomulik tunnus on 
tumedalt värvuvate ristisuunaliste rakkudevaheliste 
vaheketaste e seostusdiskide olemasolu.
Teiseks oluliseks erinevuseks skeletilihaskiust on 
rakutuumade paiknemine lihaskiu keskel.
Tingituna liituvate kardiomüotsüütide hargnevast 
ehitusest moodustuvad südamelihaskiudude vahele 











nn anastomooskiud, mida skeletilihaskoes ei esine.
Südamelihaskiududes on jälgitav ristivöötsus, mille 
aluseks on täpselt samasugune müofi lamentide kor-
rapärane paigutus nagu ka skeletilihaskiududes.
Autonoomne närvisüsteem reguleerib südameli-
haskoe kontraktsioonide kiirust.
Südamelihaskoes esinevad lisaks kontraktiilsust 
tagavatele müotsüütidele veel südame juhtesüs-
teemi moodustavad rakud ja kiud, mis määravad 
südame kokkutõmbumise spontaanse rütmi ja või-
maldavad impulsi kiiret ja täpset levikut müokardi 
erinevatele osadele. 







SILELIHASKUDE

Silelihaskude koosneb peenikestest käävja kujuga 
silelihasrakkudest. Rakkude pikkus varieerub 
oluliselt ulatudes 20 mikromeetrist väikestes 
veresoontes kuni 500 mikromeetrini tiines emakas. 
Igal rakul on reeglina üks tsentraalselt paiknev tuum, 
mis asetseb raku kõige laiemas osas. Kontraktiilse 
süsteemi aluseks on silelihasrakkudes samuti 



aktiinist ja müosiinist fi lamendid, kuid fi lamentide 
paigutus, erinevalt skeleti- ja südamelihaskoega, ei 
ole korrapärane, mistõttu ei kujune ristivöötsust.
Silelihase kontraktsioonid sõltuvad vegetatiivsest 
närvisüsteemist, seega ei ole nad tahtele alluvad. 
Silelihaskoe kontraktsioon kulgeb aeglaselt, ei ole 
eriti tugev, kuid võib kesta pikka aega.





LIHASKOE REGENERATSIOON

Kõige parema regeneratsioonivõimega on silelihaskude. Silelihaskoe füsioloogiline regeneratsioon toimub 
pidevalt. Uued silelihasrakud moodustuvad kas sidekoe kambiaalsetest rakkudest või olemasolevate 
silelihasrakkude jagunemisel. 
Väikesed vigastused silelihaskoes paranevad praktiliselt täielikult, suuremate defektide korral toimub paranemine 
sidekoelise armkoe läbi. 
Skeletilihaskoele on iseloomulik nõrgem regeneratsioonivõime ja siin osalevad selles protsessis aktiivselt 
satelliitrakud, mille proliferatsiooni ja laatumise tulemusel moodustuvad uued lihaskiud. Samas on skeletilihaskoe 
puhul oht, et kiiremini ja aktiivsemalt vohav sidekude asendab kahjustatud piirkonnas lihaskoe. 
Südamelihaskoes regeneratsioonivõime praktiliselt puudub (ei esine skeletilihaskoele iseloomulikke satelliitrakke) 
ja siin asendub kahjustunud kude reeglina sidekoelise armkoega.











Peatükk 8 LIHASKOED164 Peatükk 8 LIHASKOED164

KORDAMISKÜSIMUSED

Lihasrakkude rakumembraani nimetatakse:
neurolemmiks
müolemmiks
sarkolemmiks
perilemmiks

Sarkomeeriks nimetatakse:
lihaskiu osa ühest Z-membraanist teise Z-
membraanini
A-diski koos kahe I-diskiga mõlemal pool
lihaskiu osa Z-membraanist H-vöödini

Ristivöötsus on iseloomulik:
silelihaskoele
südamelihaskoele
skeletilihaskoele

Milline väide A-vöödi (sisaldab jämedaid 
müosiinist filamente) kohta lihaste 
kontraktsioonil on õige?

A-vöödi laius kontraktsioonil ei muutu
A-vööt muutub kitsamaks
A-vööt muutub laiemaks

Satelliitrakud on vähediferentseerunud rakud, mis 
esinevad:

silelihaskoes
skeletilihaskoes
südamelihaskoes

Lihastriaadi moodustavad:
kaks sarkoplasmaatilise retiikulumi 
terminaaltsisterni T-tuubuli mõlemal küljel
kaks T-tuubulit sarkoplasmaatilise retiikulumi 
terminaaltsisterni mõlemal küljel
kõrvutiasuvad T-tuubul, mitokonder ja sar-
koplasmaatilise retiikulumi terminaaltsistern

1.
A.
B.
C.
D.

2.
A.

B.
C.

3.
A.
B.
C.

4.

A.
B.
C.

5.

A.
B.
C.

6.
A.

B.

C.

Seostusdiskid esinevad:
silelihaskoes
skeletilihaskoes
südamelihaskoes

Milline väide I tüüpi skeletilihaskiudude (nn 
punaste kiudude) kohta on õige? 

nad sisaldavad rohkelt hemoglobiini ja 
arvukalt mitokondreid
nad sisaldavad rohkelt müoglobiinii
nad on kohastunud pikaajaliseks pingutuseks
nad on kohastunud lühiajaliseks pingutuseks
nad sisaldavad väga vähe müoglobiini ja palju 
glükogeenisõmeraid

Näärmete lõpposade ümber asetsevad 
müoepiteliaalsed rakud on arenenud:

ektodermist
mesodermist
endodermist

Juhtesüsteemi moodustavad Purkinje kiud 
esinevad:

skeletilihaskoes
südamelihaskoes
silelihaskoes

7.
A.
B.
C.

8.

A.

B.
C.
D.
E.

9.

A.
B.
C.

10.

A.
B.
C.





ÜLDISELOOMUSTUS

 Närvikoe moodustavad närvirakud ja  gliia. Närvikoe 
struktuurne ja funktsionaalne ühik on  närvirakk e neu-
ron, neuron, mis on spetsialiseerunud närviimpulsi tekita-
miseks ja kiireks ülekandmiseks. Närvisüsteemis paikne-
vad miljardid neuronid jaotatakse kolme suurde gruppi:

 Sensoorsed neuronid, neuroni sensorii, kannavad 
impulsse retseptoritelt edasi kesknärvisüsteemi. 
 Motoorsed neuronid, neuroni motorii, kannavad 
impulsse kesknärvisüsteemist või ganglionidelt edasi 
efektorrakkudele. 

1.

2.

 Vaheneuronid, neuroni internuntiale, moodustavad 
sensoorsete ja motoorsete neuronite vahel laialdase 
võrgustiku. Pikaajaliste uuringute tulemustena on 
selgunud, et sellesse võrgustikku kuulub 99,9% kõi-
gist neuronitest.

Teistest rakkudest erinevad neuronid jätkete –  akso-
nite ja  dendriitide – olemasolu poolest. Neuronite peri-
kaarüonid paiknevad kesknärvisüsteemi hallaines, peri-
feerses närvisüsteemis on nende asukohaks ganglionid 

3.

Närvikude on omavahel seotud närvirakkude ja neurogliia kogum.

Närvikoest on moodustatud kõik närvisüsteemi organid.

Anatoomiliselt jaguneb närvisüsteem tsentraalseks ja perifeerseks närvisüsteemiks.







ÜLDISELOOMUSTUS

NEURON

SÜNAPSID

NEUROGLIIA

NÄRVID

NÄRVIKIUDUDE REGENERATSIOON













Närvikude,
textus nervosum 9
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Joonis 9.1 Neuron koekultuuris, karmiin. Perikaarüon (1), jätked 

(2), tuum (3).

Joonis 9.2 Nissli substants neuroni perikaarüonis, (nool), H&E.

ja organite närvipõimikud. Müeliniseeritud närvikiud 
moodustavad kesknärvisüsteemi valgeaine ja perifeerse 
närvisüsteemi närvid. Gliia paikneb nii perifeerses kui 
ka kesknärvisüsteemis, kuid selle rakuline koostis on 
varieeruv.

NEURON, NEURON

NEURONI RAKUKEHA e
PERIKAARÜON, PERIKARYON 

Neuronite suurus ja kuju on väga mitmekesised ja sõl-
tuvad neuronite paiknemisest. Kõige väiksemate neuro-
nite rakukeha suurus on 4–8 μm, seevastu suurajukoore 
viiendas kihis paiknevate Betzi rakkude perikaarüoni 
suurus on 100–140 μm. Neuroni moodustavad  raku-
keha e perikaarüon ja jätked (jn 9.1). Jätkete arv, pik-
kus ja laius võivad olla väga varieeruvad. Neuronite 
perikaarüonid on erineva kujuga – väikeajukoore gra-
nulooskihis paiknevad ümara kujuga neuronid, väikeaju 
Purkinje rakkude kihis pirnja perikaarüoniga neuronid, 
suurajukoores on palju väikesi, keskmisi ja suuri kolm-
nurkse kujuga püramiidrakke jne. Neuronite perikaa-
rüonid sisaldavad selgelt eristatavat tuuma ja tuumakest 
ning suurt tsütoplasma hulka, kus paiknevad organellid. 
Neuroni tuum on ümara kujuga ja paikneb rakus reeg-
lina tsentraalselt, tuuma suurus oleneb raku suurusest. 
Kahe tuumaga ja mitmetuumalised neuronid esinevad 
organismis väga harva. Tuumas on selgelt eristatav üks, 
harvem kaks tuumakest ja kromatiin paikneb tuumas 
hajutatult. Neuronite kõrge funktsionaalse aktiivsuse 
tõttu on rakkude tsütoplasma varustatud rikkalikult 
organellidega, sisaldades  Nissli substantsi, perinukleaar-
selt paiknevat Golgi kompleksi, mitokondreid, mikrofi -
lamente, mikrotuubuleid, vabu ribosoome ja lüsosoome. 
Neuroni perikaarüonis võib leida ka sisaldisi: melaniini, 
glükogeeni ja lipiide. Mitokondrid paiknevad tsütoplas-
mas tihedalt ning neile on iseloomulik kõrge fermenta-
tiivne aktiivsus. Vabad ribosoomid neuronite kehas sün-
teesivad pidevalt uusi valke ja suunavad neid neuronite 
jätketesse kasutatud valkude asemele. Pigmentinklu-
sioonidest võib esineda neuronites lisaks melaniinile ka 
kollakaspruunikas pigment lipofustsiin, seda eriti vane-
mate loomade vegetatiivse närvisüsteemi ganglionides. 
Gruppidena paiknevad neuronid moodustavad kesknär-
visüsteemis tuumi, perifeerses närvisüsteemis koondu-
vad neuronid ganglioniteks. 

Nissli substants, substantia chromatophilica

1884. a kirjeldas saksa neuropatoloog Franz Nissl neuro-
nite perikaarüonis (jn 9.2) ja suurte dendriitide algusosa-
des nähtavat struktuuri – kromatofi ilset substantsi, mille 
moodustavad erineva suurusega kängud. Tiigrinahka Joonis 9.3 Neurofi brillid neuroni perikaarüonis ja jätketes, 

osmeeritud Cajali järgi.

33

22

22

11
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meenutava mustri tõttu nimetatakse seda struktuuri ka 
tigroidsubstantsiks. Nissli kängud paiknevad perikaa-
rüonis ja dendriitide proksimaalses osas, kuid puudu-
vad aksonites ja aksoni künkal. Neuronite ultrastruk-
tuuri uurimisel on Nissli substants nähtav tsütoplasma 
piirkonnana, mis sisaldab granulaarse endoplasmaatilise 
retiikulumi fragmente, hulgaliselt vabu ja membraani-
dele kinnitunud ribosoome ning polüribosoome. Nissli 
substantsile on iseloomulik kõrge ribonukleiinhappe 
sisaldus. Nissli substants värvub intensiivselt aluseliste 
värvide ja metakromaatiliselt tioniiniga. 

Neurofi brillid, neurofi brilla

Neuronite perikaarüonis ja jätketes paiknevad niitjad 
struktuurid, mis hõbedaga töödeldud preparaatides on 
nähtavad peenikeste kiudude –  neurofi brillidena (jn 
9.3). Neurofi brillid paiknevad perikaarüonis ebakorra-
päraselt, närvirakkude jätketes aga paralleelsete kiudu-
dena. Ultrastruktuuri uurimisel on selgunud, et tegemist 
on tsütoskeleti elementidega – mikrofi lamentide, neu-
rofi lamentide ja mikrotuubulitega. Mikrofi lamendid on 
väiksed 6 nm diameetriga struktuurid. Kimpudena paik-
nevate neurofi lamentide diameeter on ligikaudu 10 nm 
ja struktuur vastab intermediaarsete fi lamentide ehitu-
sele. Mikrotuubulid on tüüpilise ehitusega (moodustab 
valk tubuliin) ja nende diameeter on 20–24 nm. Mik-
rotuubulite põhiülesandeks on neuronite ja eriti jätkete 
kuju toestamine.

JÄTKED

Neuronid on erilise ehitusega rakud – nende kehast kul-
gevad väljapoole pikad  jätked, mis on moodustunud 
peentest tsütoplasma kiududest. Jätked on väga erineva 
pikkusega (mõnest mikromeetrist kuni poolteise meet-
rini) ja nad kindlustavad närviimpulsi levikut organismis 
ühest keha piirkonnast teise. Akson on pikk jätke, mille 
hargnemine toimub alles lõpposas. Laialdaselt hargne-
vaid jätkeid, mida võib olla neuronil üks või mitu, nime-
tatakse dendriitideks.

Akson, axon

Neuroni kehast väljuv pikk jätke, mis hargneb lõpposas, 
kannab nimetust  akson (kr axis jätke). Neuronil on alati 
ainult üks akson, mis viib erutuslaine perikaarüonist 
eemale. Akson algab neuroni rakukehast hästi eristatava 
aksoni künkaga, colliculus axonis, sest seal puudub Nissli 
substants. Aksonite pikkus ja diameeter oleneb neuroni 
tüübist ning see omab tähtsust närviimpulsi levikul. 
Aksoni pikkus võib olla ühest millimeetrist kuni mit-
mekümne sentimeetrini või mõnel loomaliigil isegi 1,5 
meetrini, seejuures jätke diameeter on 1–20 μm piires. 
Jämedamad aksonid kannavad närviimpulsse edasi kiire-

mini kui peenemad kiud. Aksonid annavad külgharusid 
harva, nende küljest täisnurga all väljuvaid harusid nime-
tatakse kollateraalideks. Kollateraalid teevad hiljem pea-
aegu täisnurkse pöörde ja kulgevad paralleelselt aksoniga. 
Aksoni katte iseloomu järgi eristatakse  müeliniseeritud ja 
 müeliinita närvikiude. Perifeerses närvisüsteemis katab 
müeliniseeritud aksonit sisemine müeliintupp ja välimine 
lemmotsüütidest koosnev  Schwanni tupp. Kesknärvi-
süsteemis moodustavad välimise tupe  oligodendrogliia 
rakud. Kesknärvisüsteemis katab müeliinkatteta aksonit 
 neurilemm, perifeerses närvisüsteemis neurilemm või on 
 telgsilinder katteta. Katted muudavad aksoni omadusi ja 
toimivad isolaatoritena. Müeliniseeritud aksonit katvat 
membraani nimetatakse  aksolemmiks, ta paikneb vahe-
tult teda ümbritseva müeliinkatte all. Aksoni tsütoplas-
mas, mida nimetatakse  aksoplasmaks, paiknevad pee-
ned piklikud mitokondrid ja väikesed põiekesed, mis on 
endoplasmaatilise retiikulumi osad. 

Aksonaalne transport. Aksonite pikkuse tõttu üle-
tab nende maht neuronite perikaarüoni mahu küm-
neid kordi. Aksonites sünteesitakse minimaalsel hulgal 
valke ja seetõttu transporditakse vajalikud valgud, samuti 
mõned organellid – mitokondrid ja põiekesed – aksoni-
tesse rakukehast. Mööda aksoneid kulgeb kaks erineva 
suunaga aksoplasma voolu, milles osalevad mootorval-
kude hulka kuuluvad kinesiin ja düneiin. Üks vool on 
aeglane anterograadne vool – kogu aksoplasma liigub 
kiirusega 1–3 mm ööpäevas. Aeglane anterograadne vool 
kindlustab aksoni püsivuse ja kasvu. Kiire anterograadne 
vool liigub 20–400 mm ööpäevas ja transpordib põhili-
selt sünaptilise funktsiooni jaoks vajalikke komponente: 
mitokondreid, peptiide sisaldavaid põiekesi, membraani 
komponente ja teisi valke. Lisaks anterograadsetele voo-
ludele, mis kulgevad neuroni perikaarüonist perifeeria 
suunas on olemas vastusuunaline aksoplasma vool – ret-
rograadne. Retrograadne vool on kiire (kuni 200 mm 
päevas) ja toob aksonite lõpposadest perikaarüoni suu-
nas rida tsütoplasma komponente, sealhulgas ka närvide 
kasvufaktoreid. Tänu aksonaalsele transpordile toimub 
pidev informatsioonivahetus neuroni perikaarüoni ja 
jätkete vahel. See võimaldab perikaarüonil olla pidevalt 
informeeritud distaalsete osade tingimustest ja meta-
boolsetest vajadustest. 

Dendriidid, dendritum

Neuronitel võib olla üks või mitu jätket, mida nime-
tatakse dendriitideks (kr dendron puu) (jn 9.4). Dend-
riidid on suhteliselt lühikesed ja harulised, nad algavad 
laia tüvena rakukehast ja hakkavad võrdlemisi kiiresti 
põõsakujuliselt hargnema erinevates suundades. Selja-
aju motoorsetel neuronitel on 5 kuni 15 suurt dend-
riiti. Ligikaudu 80–90% neuroni pinnast moodustavad 
dendriidid, mistõttu on närviimpulsi vastuvõtuks val-
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Joonis 9.4 Multipolaarsed neuronid, hõbetatud preparaadid (a, b). Dendriit (1).

(a) (b)

11

11

11

mis enamik rakupinnast. Aksonitest erinevad dendrii-
did organellide sisalduse poolest. Dendriidid sisaldavad 
mitokondreid, ribosoome, mikrotuubuleid, granulaarset 
endoplasmaatilist retiikulumi, neurofi lamente, laiades 
algusosades ka Nissli substantsi. Seega on dendriitide 
tsütoloogiline struktuur sarnane perikaarüoni struktuu-
riga. Rakukeha läheduses paiknevate dendriitide pea-
mine ülesanne on informatsiooni vastuvõtmine teistelt 
neuronitelt ja selle ülekandmine rakukehale. Dendrii-
tide arv ja hargnemine on neuronitel väga erinevad. Jät-
ked hargnevad terava nurga all ning dendriitide lõppha-

rud on peenikesed ja lühikesed. Dendriitiline transport, 
mis kulgeb piki dendriite, viib ained dendriitide lõpp-
harudesse. 

NEURONITE KLASSIFIKATSIOON

Jätkete arvust lähtuva klassifi katsiooni põhjal jaotatakse 
rakud bipolaarseteks, unipolaarseteks, pseudounipolaar-
seteks ja multipolaarseteks neuroniteks (jn 9.5). 

Bipolaarsetel neuronitel on kaks piklikku perikaarüoni 
vastaskülgedel paiknevat jätket – üks akson ja üks dend-

Joonis 9.5 Neuronite klassifi katsioon. Unipolaarne (a), pseudounipolaarne (b), bipolaarne (c) ja multipolaarne (d) neuron.

(a) (b) (c) (d)
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riit. Imetajatel paiknevad bipolaarsed neuronid silma 
võrkkestas ja sisekõrva spiraalganglionis. Unipolaarsetel 
neuronitel on ainult üks jätke – akson, selliste neuronite 
perikaarüon on ovaalse või pikliku kujuga. Unipolaarsed 
neuronid on silma võrkkestas paiknevad amakriinrakud. 
Pseudounipolaarsetel neuronitel algavad mõlemad jät-
ked – nii akson kui dendriit – ühise tüvena ja hargnevad 
erinevateks harudeks peale eemaldumist perikaarüonist. 
Pseudounipolaarsed neuronid on kraniaalganglionide ja 
spinaalganglionide sensiiblid neuronid. Kõige suurem 
grupp neuroneid on multipolaarsed neuronid. Multipo-
laarsel neuronil on üks akson ja kaks või rohkem dend-
riiti. Multipolaarse neuroni perikaarüon võib olla ümara, 
kolmnurkse või hulknurkse kujuga. 

Teine neuronite jaotus hõlmab kesknärvisüsteemis 

paiknevaid neuroneid ja lähtub aksonite pikkusest. 
Eristatakse kahte suuremat gruppi – lühiaksonilised ja 
pikaaksonilised neuronid (jn 9.6). 

Pikaaksonilised neuronid (Golgi I tüüp) lähetavad 
aksonid perikaarüonist kaugele.
Lühiaksoniliste neuronite (Golgi II tüüp) aksonite 
algus- ja lõpposad jäävad samasse hallaine piirkonda. 
Lühiaksoniliste neuronite aksonid ulatuvad aksoni 
künkast kuni 5 mm kaugusele.

NÄRVIKIUD

Närvikiu moodustab telgsilinder, milleks on akson või 
dendriit ja selle katted. Närvikiud, mis on koondunud 

1.

2.

Joonis 9.6 Erinevat tüüpi multipolaarsed närvirakud. Pikaaksonilised neuronid  Golgi I tüüp. Lühiaksonilised neuronid  Golgi II tüüp. 

Golgi II tüüp neuronite aksonid ulatuvad 0,55 mm kaugusele, ei välju sellest hallaine osast, kus algavad. Motoorne neuron seljaajus (a). 

Püramidaalrakk suuraju koores (b). Purkinje e pirnrakk väikeaju koores (c). Tähtrakk väikeaju koores (d). Sõmerrakk väikeaju koores (e).

(a) (b) (c) 

(d)

(e)
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kimpudesse e fastsiikulitesse (jn 9.10) ja mida ümbritseb 
sidekude, moodustavad perifeerseid närve.

Närvikiude on kahte tüüpi: müeliniseeritud ja  müe-
liniseerimata kiud. Müeliniseerimata närvikiud paik-
nevad põhiliselt vegetatiivses närvisüsteemis, eriti selle 
perifeerses osas, kesknärvisüsteemis on sellistel kiududel 
ümber ainult neurolemm.

Müeliniseeritud närvikiud. Müeliniseeritud närvi-
kiud paiknevad nii perifeerses kui kesknärvisüsteemis. 
Läbimõõdult on nad tunduvalt jämedamad (1–20 μm) 
kui müeliinkatteta kiud. Müeliniseeritud närvikiu telje 
moodustab telgsilinder, mida ümbritseb  neurolemmo-
tsüütidest e Schwanni rakkudest (jn 9.7) moodustuv 
ümbris. Müeliniseeritud kiududes eristatakse sisemist 
müeliinkihti ja välimist õhemat,  neurolemmotsüü-
tide tuumadest ja tsütoplasmast koosnevat kihti – neu-
rolemmi (jn 9.8, 9.9). Müeliinkiht sisaldab lipiide, mis  
osmiumhappega värvimisel värvub tumepruuniks. Iga 
Schwanni rakk moodustab müeliini segmendi, kus lem-
motsüüdi tuum paikneb enam-vähem segmendi keskel.
Kohas, kus kaks segmenti kohtuvad, on paarimikromeet-
rine vahe, mida nimetatakse  Ranvier`e ringsooniseks. 
Ringsooniste otstarve on kollateraalide andmine teistele 

Joonis 9.10 Fastsiikul, booraks-karmiin.

Joonis 9.9  Isoleeritud närvikiud, osmeeritud + karmiin.

Telgsilinder

Ranvier`e ringsoonis

Intsisuur e 
Lantermanni sälk

Müeliintupp

Neurolemm

Joonis 9.7 Müeliniseerumise skeem (a). Perifeersed müeliinita 

närvikiud moodustavad lemmotsüüdi tsütoplasmasse sisse-

sopistunud aksonid. Lemmotsüüdi kontakteerunud plasma-

membraani aksonist raku pinnani nimetatakse mesaksoniks (b). 

Joonis 9.8 Müeliniseeritud närvikiu ehituse skeem.

(b)

Mesakson

Akson

Schwanni raku 
tsütoplasma

Mesakson

Akson

LemmotsüütLemmotsüüdi 
tuum

Ranvier`e 
ringsoonis

InternoodiumMüeliintupp

(a)
Spiraalselt keerdunud mesakson (müeliin)

Lemmotsüüdi 
tuum

Lemmotsüüt

Akson Akson

Lemmotsüüdi 
tsütoplasma

Akson
Mesakson
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Joonis 9.11 Närvi ristilõik, veis, H&E (a); osmeeritud (b).

Perineurium 

Epineurium

Fastsiikul

(a)

Endoneurium

Närvikiud

(b)
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kiududele, see on troofi line hargnemiskoht. Segmenti 
kahe ringsoonise vahel nimetatakse  interanulaarsegmen-
diks e internoodiumiks. Internoodiumis on nähtavad 
müeliinkatte keerdumisest moodustuvad sälgud – intsi-
suurid e Schmidt-Lantermanni sälgud (jn 9.9).

Närvid. Fastsiikulitesse (jn 9.10) koondunud när-
vikiud moodustavad perifeerseid närve. Närvikiud või-
vad moodustada erineva jämedusega sidekoelise ümb-
risega fastsiikuleid. Välimine, tervet närvi ümbritsev 
kest, kannab nimetust  epineurium, epineurium, ja selle 
moodustab rasvarakkude poolest rikas vormitu tihe 
sidekude (jn 9.11). Epineurium sisaldab sidekoele ise-
loomulikke rakke ja kiude ning seal paiknevad närvi 
arterid, lümfi sooned ja närvilõpmed. Arterite harud 
kulgevad edasi perineuriumisse ja endoneuriumisse. 
Järgmine, igat fastsiikulite gruppi eraldi ümbritsev kest, 
kannab nimetust  perineurium, perineurium. Selle kesta 
moodustab eripärane sidekude, kus lamedatest fi bro-

tsüütidest lamellid tekitavad nn vere-närvi barjääri, mis 
aitab säilitada närvikiu mikrokeskkonda. Kolmas kest 
–  endoneurium – ümbritseb igat üksikut närvikiudu. 
Kest on õhuke ja selle moodustavad fi broblastid ja kol-
lageensed fi brillid.

SÜNAPSID 

Efektoorseteks närvilõpmeteks e sünapsiteks nimeta-
takse struktuure, mis on vajalikud impulsi edasikand-
miseks ühelt neuronilt teisele või neuronilt lõpporga-
nile. Sünapsi moodustab akson kokkupuutekohas teise 
neuroni aksoniga (aksoaksonaalne sünaps), dendriidiga 
(aksodendriitiline sünaps), perikaarüoniga (aksosomaati-
line sünaps) või lõpporgani rakuga (nt meelerakud). Eris-
tatakse kahte gruppi   sünapseid – elektrilisi ja keemilisi.

Joonis 9.12 Sünapsid. Elektrilise sünapsi skeem (a). Keemilise sünapsi skeem (b, c).

(a)

(b)

(c)

Aksosomaatiline
sünaps Akso-

aksonaalne
sünaps

Aksodendriitiline 
sünaps gemmulil

Neuro-
fi lamendid

Aksosomaatiline 
sünaps

Akso-
dendriitiline 
sünaps

Konnektsioonid
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ELEKTRILISED SÜNAPSID

Elektrilised sünapsid (jn 9.12a) on sarnased neksustele. 
Neuronitevaheline kontakt toimub ilma  sünaptiliste 
põiekeste ja  neurotransmitteriteta. Elektriliste sünapside 
mõlemad membraanid on ühetaolise ehitusega – need 
sünapsid on kahesuunalise juhtivusega ning muutmata 
närviimpulssi edastamine kulgeb kiiresti. Elektrilisi 
sünapseid on koduloomadel vähesel hulgal.

KEEMILISED SÜNAPSID

Koduloomade neuronitevahelised sünapsid kuuluvad 
reeglina keemiliste sünapsite hulka. Keemilised sünap-
sid (jn 9.12bc) on spetsialiseeritud membraanide kon-
taktala kahe neuroni või neuroni ja lõpporgani (retsep-
toorse raku, efektori) vahel. Keemilistes sünapsides on 
erutuse ülekandjaks neurotransmitter. Neurotransmit-
terid e mediaatorid on keemilised ained erutuse üle-
kandeks, mis põhjustavad postsünaptilise raku memb-
raani de- või hüperpolarisatsiooni. Kontakteeruva raku 
aksolemm moodustab sünapsi presünaptilise membraani 
ja kontakteeritava raku plasmalemm postsünaptilise 
membraani. Nende kahe struktuuri vahel asub 20–30 
nm laiune sünaptiline pilu. Keemilised sünapsid juhi-
vad impulssi ainult ühes suunas – aksonilt kontakteeru-
vale rakule. Neurotransmitteriteks võivad olla väga eri-
nevad ained, näiteks atsetüülkoliin (sellist sünapsit, kus 
mediaatoriks on atsetüülkoliin, nimetatakse kolinergili-
seks sünapsiks), adrenaliin (adrenergiline sünaps), sero-
toniin (serotoniinergiline sünaps), dopamiin (dopamii-
nergiline sünaps) jt.

(a)

Joonis 9.13 Vater-Pacini kehake. Kass, osmeeritud preparaat (a); H&E (b). Sisekolb (1), väliskolb (2).

11

22

(b)

NÄRVILÕPMED

Paigus, kus sensoorsed närvikiud kontakteeruvad teist 
tüüpi kudedega, moodustuvad  sensoorsed närvilõpmed 
(jn 9.13). Sensoorsete närvilõpmete ülesandeks on ärri-
tuse vastuvõtmine ja selle muutmine erutuseks. 

Katteta sensoorsed retseptorid on vabad närvilõp-
med (valutundlikkusretseptorid) (jn 9.14),  Merkeli dis-
kid (karva juuretupes; puutetundlikud) ja karvade närvi-
lõpmed. Teine grupp närvilõpmeid on inkapsuleeritud e 
kapsliga kaetud närvilõpmed.

 Inkapsuleeritud närvilõpmed

 Lamellooskehake e Vater-Pacini kehake

Vater-Pacini kehake (jn 9.13ab) on ovaalse kujuga kuni 
2 mm pikkune retseptor. Kehake koosneb välimistest ja 
sisemistest lamellidest. Lamelle moodustavad lamedad 
neuroteelirakud ja nende poolt moodustatud kollageeni-
kiud. Välislamelle on arvult kuni 30 ning nad moodus-
tavad Vater-Pacini kehakese väliskolvi. Sisemise kolvi 
moodustavad poollamellid, sinna siseneb 1–2 jämedat 
närvikiudu, mis lamellooskehakesse sisenedes kaotavad 
müeliinkatte ja hargnevad sisekolvis. Lamellide vaheli-
sed tühimikud on täidetud kollageenseid mikrofi brille 
sisaldava vedelikuga. Kehakesed reageerivad järskudele 
mehaanilistele ärritustele (deformatsioonile), vibratsioo-
nile ja survele. Kapslile avalduv surve kandub vedelikuga 
täidetud lamellide vahemike kaudu sisemistele lamelli-
dele ja võetakse vastu sisekolvi müeliniseerimata kiudude 
poolt.
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Joonis 9.14 Vabad närvilõpmed, kuldkloriid.

Joonis 9.15 Meissneri kehakesed, dermis, papillaarkiht, H&E.

Joonis 9.16 Ruffi  ni kehake.

Meissneri kehake

 Kompimis- e Meissneri kehakesed (jn 9.15) on piklik-
ovaalsed kuni 150 μm pikkused ja 60 μm laiused inkap-
suleeritud retseptorid. Kehakese teljega paiknevad risti 
meelerakud. Osa meelerakke paikneb kehakese servades, 
kehakese keskel paiknevad rakud moodustavad plaatjad 
jätked, mis on ühenduses vastaspoole jätketega. Müelini-
seeritud 1–5 närvikiudu sisenevad kehakesse basaalselt, 
kaotavad müeliintupe ja hargnedes lõpevad plaadikes-
tena meelerakkude peal. Kollageensed mikrofi brillid ja 
kiud seovad meelerakud kapsliga, kapsli omakorda epi-
dermise basaalkihiga nii, et iga epidermise nihkumine 
kandub edasi kompimiskehakesele. Meissneri kehakesed 
paiknevad karvadeta nahas, epidermise alldermise side-
koelistes papillides.

Ruffi  ni kehakesed

Ruffi  ni kehakesed (jn 9.16) paiknevad koduloomadel 
sügaval nahas. Kehakesed on väikesed käävja kujuga 
ning on ümbritsetud sidekoelise kapsliga, s.t kuuluvad 
inkapsuleeritud närvilõpmetel hulka. Ruffi  ni kehakese 
moodustavad kuni viis lamelli, mis ümbritsevad väga 
intensiivselt hargnevat närvikiudu. Ruffi  ni kehakesed 
talitlevad põhiliselt mehhanoretseptoritena, s.t nad rea-
geerivad naha kokkutõmbumisele ja puudutustele, kuid 
nad talitlevad vähesel määral ka termoretseptoritena. 

NEUROGLIIA

 Neurogliia rakud on tavaliselt väiksemad kui neuronid, 
nad moodustavad umbes poole pea- ja seljaaju mahust. 
Neurogliia rakkudel on palju funktsioone: toestus, troo-
fi ka, osavõtmine kaitsefunktsioonist ja mediaatorite 
ainevahetusest, isolatsioon, fagotsütoos, sekretsioon, 
reparatiivne regeneratsioon ajus ja perifeersetes närvides. 
Neurogliia rakud ei ole võimelised erutust genereerima 
ega seda edasi kandma. Neurogliia jaguneb mikrogliiaks 
ja makrogliiaks. 

Makrogliia

 Makrogliias eristatakse  astrotsüüte,  oligodendrotsüüte ja 
 ependüümirakke. Makrogliia gliotsüüdid arenevad koos 
neuronitega neuroektodermist. 

Astrotsüüdid on tähekujulised jätketega rakud (kr 
astron täht). Jätked kontakteeruvad sageli veresoontega 
perivaskulaarsete lõppjalgadena. Eristatakse kahte tüüpi 
astrotsüüte: kiulised ja protoplasmaatilised.

Kiulised astrotsüüdid

 Kiulised astrotsüüdid (jn 9.17a) on peamiselt valgeaines 
paiknevad pikkade, peenikeste vähehargnevate jätketega 
rakud. Raku perikaarüon sisaldab rohkelt fi lamente. 

Närvikiud Sidekoeline kapsel
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Joonis 9.18 Mikrogliia.

Joonis 9.17 Makrogliia rakud: kiuline astrotsüüt (a), 

protoplasmaatiline astrotsüüt (b), ependüümirakud (c), 

oligodendrotsüüdid (d). 

(b)

(c)

(d)

Astrotsüütide jätked lõpevad lõppjalaga veresoontel, 
ajukestal või neuroni pinnal. Funktsioonilt on kiulised 
astrotsüüdid isoleerivad ja troofi lised rakud.

Protoplasmaatilised astrotsüüdid

 Protoplasmaatilised astrotsüüdid (jn 9.17b) on peamiselt 
hallaines paiknevad lühikeste, jämedate ja rohkelt harg-
nevate jätketega rakud. Raku perikaarüonis on vähem 
fi lamente kui kiulistel astrotsüütidel. Protoplasmaatilised 
astrotsüüdid on troofi lised, toestavad ja piiravad rakud.

Ependüüm

 Ependüüm (jn 9.17c) moodustub ühest kihist kõrge-
test kuubilistest või prismaatilistest rakkudest, mis oma-
vad raku apikaalsel pinnal mikrohatte ja ripsmeid. Raku 
baasiselt lähtuv jätke hargneb sügaval ajus teiste rakkude 
vahel. Ependüümirakkude tsütoplasmas on palju mito-
kondreid ja lüsosoome, lisaks veel mikrotuubulid ja mik-
rofi lamendid. Golgi kompleks paikneb supranukleaar-
selt. Ependüümirakud vooderdavad epiteelilaadse kihina 
ajuvatsakesi ja seljaaju tsentraalkanalit ning osalevad 
aktiivselt ajuvedeliku tootmises. 

Oligodendrotsüüdid 

 Oligodendrotsüüdid (jn 9.17d) on kõige arvukamad 
gliiarakud, mis paiknevad närvikiudude vahel. Nad 
moodustavad närvikiudude ja närvilõpmete ümber kesti. 
Oligodendrotsüütidel on tihe granulaarne endoplasmaa-
tiline retiikulum, rohkesti ribosoome, palju mitokond-
reid ning väike tuum. Rakkudes on tugevalt arenenud 
Golgi kompleks, tsütoplasma sisaldab glükogeeni. Oligo-
dendrotsüütide põhilised funktsioonid on troofi line ja 
kaitsefunktsioon. Kesknärvisüsteemis moodustavad oli-
godendrotsüüdid närvikiudude müeliinkatte. Rakkudel 
on kontraktsioonivõime, mis soodustab aksoplasma lii-
kumist närvikius. 

Schwanni rakud. Schwanni rakud e lemmotsüüdid 
ümbritsevad perifeerses närvisüsteemis aksonit ja moo-
dustavad müeliinkatte närvikiudude ümber.

Mikrogliia 

 Mikrogliia (jn 9.18) paikneb põhiliselt hallaines ja 
 mikrogliotsüüdid on kõige pisemad väheste tugevalt 
hargnevate jätketega gliiarakud. Rakkude pikliku peri-
kaarüoni tsütoplasmas paiknevad Golgi kompleks, nõr-
galt arenenud endoplasmaatiline retiikulum, väikesed 
mitokondrid ja palju lüsosoome. Mikrogliotsüüdid on 
mononukleaarsed fagotsüüdid ning neile on iseloomulik 
amöboidne liikumine. 

(a)
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Joonis 9.19 Närvikiu regeneratsioon. Normaalne neuron (a). Üks nädal peale vigastust: aksoni vigastus ja degeneratsioon (1) (b). Kolm 

nädalat peale vigastust: aksoni reaktsioon (kromatolüüs) (2); Schwanni rakkude proliferatsioon (c). Kolm kuud peale vigastust: närviraku 

normaliseerimine ja aksoni regeneratsioon; Schwanni rakkude orienteeritud paigutus ja aksoni regeneratsioon (3) (d). 

1

2

3

(a) (b) (c) (d)

NÄRVIKIUDUDE REGENERATSIOON

Perifeerses närvisüsteemis närvikiudude katkemisele 
järgnevad erinevad reaktsioonid neuroni perikaarüonis, 
närvikiu fragmendis neuroni keha ja katkemispiirkonna 
vahel (proksimaalne lõik) ja katkemispiirkonnast distaal-
semalt paiknevas lõigus. Neuroni perikaarüon paisub, toi-
muvad muutused Nissli substantsis e tigroidsubstantsis, 
mis lahustub (tigrolüüs) ja rakutuum nihkub perifeeriasse 
(aksoni künka suhtes vastaspoolusele). Proksimaalses lõi-
gus toimub müeliinkesta ja telgsilindri hävimine trauma-
piirkonna läheduses (jn 9.19). Distaalses osas fragmen-
teeruvad müeliinkiht ja telgsilinder ning laguproduktid 

eemaldatakse makrofaagide poolt ühe nädala jooksul (jn 
9.19). Järgnevalt toimub regeneratsiooniprotsessi käigus 
trauma piirkonnas neurolemmotsüütide prolifereeru-
mine ja neist moodustuvad lintjad väädid. Tsentraalsest 
köndist väljakasvavad telgsilindrid moodustavad mit-
meid kõrvalharusid, mis kasvavad kiirusega kuni 3 mm 
ööpäevas piki neurolemmotsüütide vääte. Selle protsessi 
tulemusena tekib suur hulk närvikiude, neist jäävad alles 
ainult retseptorini või lõpporganini jõudnud kiud. Üle-
jäänud närvikiud degenereeruvad. 

Reeglina kesknärvisüsteemis närvikiud ei taastu, siin 
on erandiks ainult hüpofüüsi neurosekretoorsete neuro-
nite aksonid. 
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SÜNOPSIS

NÄRVIKOE ÜLDISELOOMUSTUS

Närvikoe moodustavad neuronid ja neurogliia. Närvikoe struktuurne ja funktsionaalne ühik on neuron, mis 
on spetsialiseerunud närviimpulsi tekitamiseks ja kiireks ülekandmiseks. Närvisüsteemis paiknevad miljardid 
neuronid jaotatakse kolme suurde gruppi: sensoorsed, motoorsed ja vaheneuronid.

NEUROGLIIA

Neurogliia rakud on tavaliselt väiksemad kui neu-
ronid, nad moodustavad peaaegu poole pea- ja 
seljaaju mahust. 
Neurogliia rakkudel on palju funktsioone: toestus, 
troofi ka, osavõtmine kaitsefunktsioonist ja mediaa-
torite ainevahetusest, isolatsioon, fagotsütoos, sek-
retsioon, reparatiivne regeneratsioon ajus ja peri-
feersetes närvides. Neurogliiarakud ei ole võimeli-
sed erutust genereerima ega seda edasi kandma.
Neurogliia jaguneb mikrogliiaks ja makrogliiaks. 
Makrogliias eristatakse astrotsüüte, oligodend-
rotsüüte ja ependüümirakke.
Astrotsüütidel on põhiliselt toestav ja troofi line 
funktsioon, oligodendrotsüüdid moodustavad 
kesknärvisüsteemis närvikiudude ümber müeliin-
katet ja ependüümirakud vooderdavad ajuvatsa-
kesi ja tserebrospinaalkanalit.
Mikrogliia paikneb põhiliselt hallaines ja mikro-
gliotsüüdid on kõige väiksemad väheste tugevalt 
hargnevate jätketega gliiarakud, mis kuuluvad 
mononukleaarsete fagotsüütide süsteemi.













NÄRVIKIUD

Närvikiu moodustab telgsilinder, milleks on akson 
või dendriit ja selle katted. Närvikiud, mis on koon-
dunud kimpudesse e fastsiikulitesse ja mida ümb-
ritseb sidekude, moodustavad perifeerseid närve.
Närvikiude on kahte tüüpi: müeliniseeritud ja 
müeliniseerimata kiud. 
Müeliniseerimata närvikiud paiknevad põhiliselt 
vegetatiivses närvisüsteemis, eriti selle perifeer-
ses osas, kesknärvisüsteemis on sellistel kiududel 
ümber ainult neurolemm.
Müeliniseeritud närvikiud paiknevad nii peri-
feerses kui kesknärvisüsteemis. Läbimõõdult on 
nad tunduvalt jämedamad kui müeliinkatteta 
kiud. Müeliniseeritud närvikiu telje moodustab 
telgsilinder, mida ümbritseb neurolemmotsüü-
tidest (Schwanni rakkudest) moodustuv ümbris. 
Kesknärvisüsteemis moodustavad müeliinkatte 
oligodendrotsüüdid.











Peatükk 9 NÄRVIKUDE 179Peatükk 9  NÄRVIKUDE 179

NEURON

Neuroni moodustavad rakukeha ehk perikaarüon 
ja jätked. Perikaarüonid on erineva kujuga, sisal-
davad selgelt eristatavat tuuma ja tuumakest ning 
suurt tsütoplasma hulka, kus paiknevad organel-
lid. 
Neuroni tuum on ümara kujuga ja paikneb rakus 
reeglina tsentraalselt, tuuma suurus oleneb raku 
suurusest. 
Nissli substants e kromatofi ilne substants paik-
neb perikaarüonis ja dendriitide proksimaalses 
osas, kuid puudub aksonites ja aksoni künkal.
Neuronite perikaarüonis ja jätketes paiknevad 
niitjad struktuurid, mis hõbedaga töödeldud pre-
paraatides on nähtavad peenikeste kiudude – neu-
rofi brillidena. 
Neuronid on erilise ehitusega rakud – nende 
kehast kulgevad väljapoole pikad tsütoplasma jät-
ked. Akson on pikk jätke, mille hargnemine toi-
mub alles lõpposas. Neuronil on alati ainult üks 
akson, mis viib erutuslaine perikaarüonist eemale. 
Laialdaselt hargnevaid jätkeid, mida võib olla üks 
või mitu, nimetatakse dendriitideks. Dendriidid 
juhivad impulsse perikaarüoni suunas.
Struktuure, mis on vajalikud impulsi edasi-
kandmiseks ühelt neuronilt teisele või neuronilt 
lõpporganile nimetatakse sünapsiteks. Enamik 
organismi sünapsitest on keemilised sünapsid. 
Keemilised sünapsid on spetsialiseeritud memb-
raanide kontaktala kahe neuroni või neuroni ja 
lõpporgani (retseptoorse raku, efektori) vahel. 
Keemilistes sünapsides on erutuse ülekandjaks 
neurotransmitter. 
Elektrilistes sünapsites toimub neuronitevaheline 
kontakt ilma sünaptiliste põiekeste ja neurotrans-
mitteriteta.















NÄRVILÕPMED

Paigus, kus sensoorsed närvikiud kontakteeruvad 
teist tüüpi kudedega, moodustuvad sensoorsed 
närvilõpmed. Sensoorsete närvilõpmete ülesandeks 
on ärrituse vastuvõtmine ja selle muutmine erutuseks. 
Katteta retseptorid on vabad närvilõpmed (valutundlik-
kusretseptorid), Merkeli diskid ja karvade närvilõpmed. 
Teine grupp närvilõpmeid on inkapsuleeritud e 
kapsliga kaetud närvilõpmed (lamellooskehake e 
Vater-Pacini kehake, Meissneri kehake jt).

NÄRVIKOE MOODUSTUMINE

Kesknärvisüsteemi neuronid ja tsentraalne gliia 
(v.a mikrogliia rakud) arenevad neuraaltoru neu-
roektodermist.
Vegetatiivse närvisüsteemi ganglionirakud ja peri-
feersed gliiarakud arenevad neuraalharjast.
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KORDAMISKÜSIMUSED

Multipolaarsel neuronil on:
üks dendriit ja kaks või enam aksonit
üks akson ja üks dendriit
üks ühine jätketetüvi, mis lahkneb aksoniks ja 
dendriidiks 
üks akson ja kaks või enam dendriiti

Milline väide aksoni kohta on õige:
aksonid hargnevad tugevasti rakukeha 
läheduses
aksonis puudub granulaarne endoplasmaatiline 
retiikulum
aksonid viivad impulsi perokaarüonist eemale
aksonid kannavad impulsi perikaarüoni

Nissli substants paikneb:
ainult perikaarüonis
perikaarüonis ja kõigis jätketes kogu nende 
ulatuses
perikaarüonis ja aksonis
perikaarüonis ja dendriitide algusosas

Neurofibrillid paiknevad:
ainult perikaarüonis
perikaarüonis ja kõigis jätketes kogu ulatuses
perikaarüonis ja dendriitides
perikaarüonis, dendriitides ning aksonis v.a 
aksoni algusosas

Perifeerset närvi väljastpoolt ümbritsev tihedast 
sidekoest kest on:

epimüüsium
endomüüsium 
perineurium
epineurium

1.
A.
B.
C.

D.

2.
A.

B.

C.
D.

3.
A.
B.

C.
D.

4.
A.
B.
C.
D.

5.

A.
B.
C.
D.

Inkapsuleeritud närvilõpmed on:
Vater-Pacini kehake
Meissneri kehake
Merkeli diskid
Hassalli kehake

Ependüümi kohta on õiged järgmised väited:
koosneb ühest kihist kuubilistest või 
prismaatilistest rakkudest
koosneb mitmest silelihasrakkude kihist
vooderdab seljaaju tsentraalkanalit
vooderdab ajuvatsakesi
vooderdab kesknärvisüsteemi veresooni

Milliste neurogliia rakkude põhiülesanne on 
kesknärvisüsteemis müeliini tootmine?

mikrogliiarakk
oligodendrotsüüt
ependüümirakk
astrotsüüt

Millised väited Schwanni raku kohta on õiged?
neid nimetatakse ka lemmotsüütideks
neid nimetatakse ka müelotsüütideks
nad moodustavad perifeerses närvisüsteemis 
müeliinkatte närvikiudude ümber
nad on kesknärvisüsteemi makrofaagideks

Neuronid ja neurogliia (v.a mikrogliia) arenevad:
endodermist
neuroektodermist
somiitidest
splanhnopleurast

6.
A.
B.
C.
D.

7.
A.

B.
C.
D.
E.

8.

A.
B.
C.
D.

9.
A.
B.
C.

D.

10.
A.
B.
C.
D.





ÜLDISELOOMUSTUS

KOMPAKTSED ORGANID

TORUJAD ORGANID







ÜLDISELOOMUSTUS

Erihistoloogiat võime nimetada ka organite mikroskoo-
piliseks anatoomiaks, kus uurimisobjektideks on üksi-
kute organite mikroskoopiline ehitus.  Organiteks nime-
tatakse iseloomuliku kuju, asendi ja talitlusega organismi 
ehituslikke üksuseid. Talitluslikult seotud organite 
kogumeid nimetatakse terminoloogiliselt kas süsteemiks 
(nt närvisüsteem, immuunsüsteem) või aparaadiks (nt 
seedeaparaat, urogenitaalaparaat). Ehitusprintsiibi alu-
sel võib histoloogias jagada organid kaheks suureks gru-
piks – kompaktseteks organiteks ja  torujateks e õõnes-
organiteks. 

KOMPAKTSED ORGANID

 Kompaktsete organite gruppi kuuluvad pehme konsis-
tentsiga organid (näärmed ja näärmetaolised organid 

Organid on iseloomuliku kuju, asendi ja talitlusega organismi ehituslikud üksused. 

Talitluslikult seotud organite kogumit nimetatakse kas aparaadiks, apparatus, või 

süsteemiks, systema.





jne). Kompaktsed organid (jn 10.1) on ümbritsetud 
 sidekoelise kapsli, capsula, e kihnuga. Mõningate orga-
nite väliskatted kannavad spetsiifi lisi nimetusi: pea- ja 
seljaaju ümbritsevad  ajukestad, meninges, munasarju 
ja munandeid ümbritseb  valkjaskest, tunica albugi-
nea, kõhre ümbritseb perikonder, perichondrium, luud 
periost, periosteum, närvi välimine ümbris on epineu-
rium, epineurium, ja lihasel epimüüsium, epimysium (jn 
10.4). Kapslist lähtuvad organi sisemusse organi  toese 
e strooma, stroma, moodustavad  sidekoelised põrgad e 
trabeekulid, trabeculae. Kui tegemist on organi sisemust 
isoleerivateks osadeks jagavate struktuuridega, siis nime-
tatakse neid mitte trabeekuliteks, vaid  septideks, septa 
(jn 10.2). Trabeekulite või septide vahele jääb  paren-
hüüm, parenchyma, mis kujutab endast organi spet-
siifi list põhifunktsiooni kandvate rakkude kogumit. 
Mõnede kompaktsete organite parenhüümis eristuvad 

Organite ehitusprintsiip10
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Joonis 10.1 Kompaktse organi strooma ja parenhüüm.

Joonis 10.2 Kompaktse organi ehituse skeem.

omavahel perifeersemad ja tsentraalsemad osad ja sel-
lisel juhul eristatakse perifeersemalt paiknevat  koort, 
cortex, ja tsentraalsemalt paiknevat  säsi, medulla. Sel-
lised organid on munasarjad, lümfi sõlmed, tüümuse 
sagarikud, neerupealised ja neerud (jn 10.3bcd). Põrna 
parenhüümi nimetatakse pulbiks, milles eristatakse  val-
get pulpi, pulpa alba, ja  punast pulpi, pulpa rubra (jn 
10.3a). Kompaktse elundina võib vaadelda ka aju, kus 
eristatakse  hallainet, substantia grisea, ja  valgeainet, 
substantia alba. Mõnedes kompaktsetes organites jao-
tub parenhüüm ehituslikeks alaüksusteks –  sagarikku-
deks, lobuli. Närvide, lihaste ja kõõluste puhul kasuta-
takse alaüksuste tähistamiseks terminit  kimp, fasciculus. 
Kompaktsetes organites on sidekude rikkalikult esinda-
tud, ta ümbritseb sagarikke, samuti on teda ka sagarike 
sees. Sagarikke ümbritsev sidekude on  interlobulaarne 
sidekude, sagariku sees olev sidekude kannab nimetust 
 intralobulaarne sidekude. Inter- ja intralobulaarses side-
koes paiknevad kompaktset organit innerveerivad när-
vid, samuti veresooned ja lümfi sooned.

Kompaktne organ

Parenhüüm Strooma

Värat

Septid

Sagarik

Kapsel

Arter
Veen

Närv

Parenhüüm
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(d)

Joonis 10.3 Kompaktsed organid. Kompaktseid organeid ümbritseb kihn või kapsel. Mõnedes kompaktsetes organites eristatakse 

tsentraalselt paiknevat säsi ja perifeerselt paiknevat koort. Erandina nimetatakse põrna parenhüümi pulbiks (punane ja valge pulp). Põrn, 

H&E (a), lümfi sõlm, H&E (b), neer, H&E (c), neerupealis, H&E (d). Säsi (S), koor (K), valge pulp (V), punane pulp (P). 

(a)

Kapsel

PP

VV

SS

KK

(b)

SS

KK

(c)

SS

KK

Kapsel
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Joonis 10.4 Organite väliskatted. Närvi ümbritseb epineurium (1), booraks-karmiin (a). Munandeid ümbritseb valkjaskest (2), H&E (b). Kõhr 

on ümbritsetud perikondriga (3), H&E (c). Luud ümbritseb periost (4), H&E (d).

(a)

11

(c)

33

(d)

44

(b)

22
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TORUJAD ORGANID

Torujates e õõnesorganites paiknevad ehituslikud ele-
mendid kontsentriliselt ümber valendiku (siseõõne). 
Eristatakse suuremaid struktuure, mida nimetatakse  kes-
tadeks, tunicae, viimased koosnevad omakorda  kihtidest, 
laminae, strata. Enamiku torujate organite seinas on eris-
tatavad kolm kesta. Looma organismis paiknevad toru-
jad organid on kahte tüüpi:

 Väliskeskkonnaga ühenduvad torujad organid (jn 
10.5, 10.6) (seede-, hingamis- ja kuseorganid) on 
kolmekestalised ja koosnevad  limaskestast, tunica 
mucosa,  lihaskestast, tunica muscularis, ja  adventit-
siaal- või serooskestast, tunica adventitia s. tunica 
serosa. 
 Suletud süsteemi moodustavad torujad organid (jn 
10.7, 10.8) (veresooned ja lümfi sooned) on reeg-
lina kolmekestalised (erandiks kapillaarid ja aju vee-
nulid) ja nende seina moodustavad  sisemine kest, 
tunica intima,  keskmine kest, tunica media, ja  väli-
mine adventitsiaalkest, tunica adventitia. 

VÄLISKESKKONNAGA ÜHENDUVAD
TORUJAD ORGANID

Limaskest, tunica mucosa

Limaskest ümbritseb toruja organi valendikku ja alljärg-
nevalt tutvume selle kesta üldise ehitusega. Loomaliigiti 
ja organite lõikes esinevate eripäradega tutvume konk-
reetsete organite kirjelduste juures. Limaskestas eris-
tatakse nelja kihti: esimese kihi moodustab valendiku-

1.

2.

Joonis 10.5 Toruja organi ehitusprintsiip.

poolne epiteel, epithelium mucosae, järgnevad limaskesta 
päriskiht e proopria, lamina propria, limaskesta lihaskiht, 
lamina muscularis mucosae, ja submukoosa, lamina sub-
mucosa.

Limaskesta epiteelikiht on organite lõikes erinevat 
tüüpi ja erineva paksusega. Limaskesta päriskiht e proo-
pria on kiudsidekoeline ja võib mõnes organis sisaldada 
ka näärmeid. Limaskesta lihaskihi moodustavad silelihas-
rakud ja see kiht võib olla omakorda ühe- või kahekihi-
line. Sidekoeline veresooni ja närve sisaldav submukoos-
kiht ühendab limas- ja lihaskesta. Suhteliselt ulatuslikku, 
kuid siiski varieeruva paksusega submukooskihti nimeta-
takse ka submukooskoeks, tela submucosa.

Lihaskest, tunica muscularis 

Lihaskestas eristatakse reeglina kahte kihti: ringjat e tsir-
kulaarset lihaskihti, stratum circulare tunicae muscularis 
ja piki e longitudinaalset lihaskihti, stratum longitudinale 
tunicae muscularis. Lihaskesta moodustab reeglina sile-
lihaskude (erandiks on söögitoru, kus esineb lisaks skeleti-
lihaskude, vt ptk Seedeelundite süsteem).

Serooskest, tunica serosa

Kui organid paiknevad kehaõõntes (südamepauna-, 
rinna- ja kõhuõõs), siis katab nende vaba välispinda 
serooskest. Serooskest moodustub sidekoelisest subse-
rooskihist ja serooskesta päriskihist e proopriast, lamina 
propria serosae, mida katab ühekihiline lameepiteel e 
mesoteel, epithelium simplex squamosum.

Adventitsiaalkest, tunica adventitia

Kui organid paiknevad väljaspool kehaõõsi, siis moodus-
tab nende välimise kesta adventitsiaalkest. Adventitsiaal-
kest on kohevast sidekoest ehitunud kest, kus alakihte ei 
eristata ja mis seostub sujuvalt naaberstruktuuridega.

Joonis 10.6 Söögitoru, H&E. Adventiitsia (1), lihaskest (2), 

limaskest (3).

11

3322

Epiteel

Sidekude

Närvikiud

Lihaskude

Sidekude
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SULETUD SÜSTEEMI MOODUSTAVAD
TORUJAD ORGANID

Suletud süsteemi moodustavateks torujateks organiteks 
on veresooned ja lümfi sooned. Reeglina koosnevad sel-
lised organid kolmest kestast (jn 10.7), eranditest tuleb 
juttu peatükis Veresooned.

Intima, tunica intima

Veresoonte valendikupoolse kesta moodustab  intima. 
Intimas eristame kahte kihti: endoteeli, endothelium, mis 
on tüübilt ühekihiline lameepiteel ja selle all paiknevat 
õhukest sidekoelist subendoteliaalkihti, stratum suben-
dotheliale

Meedia, tunica media

Veresoonte keskmises kestas e meedias on eristatavad 
silelihasrakud ja sidekude. Sidekoes võib olla olenevalt 
veresoone tüübist erineval hulgal kollageenseid ja elast-
seid kiude

Adventiitsia, tunica adventitia

Välimise kesta moodustab rohkem kollageenseid ja 
vähem elastseid kiude sisaldav sidekude, olenevalt vere-
soone tüübist võib seal olla ka silelihasrakkude gruppe. 
Suuremate veresoonte adventitsiaalkestas paiknevad 
veresoont toitainetega varustavad soonte sooned, vasa 
vasorum, ja närvid, nervi vasorum.

Joonis 10.8 Reieveen, kass, H&E. Intima (1), meedia (2), adventiitsia (3).

Endoteel

Tunica intima

Sisemine elastne membraan

Tunica media

Välimine elastne membraan

Tunica externa s. adventitia

Joonis 10.7 Veresoone ehitusprintsiip.

11

33

22
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Tsirkulatsioonisüsteemi kuuluvad  süda,  arterid,  veenid, 
 verekapillaarid,  lümfi kapillaarid ja  lümfi sooned (tabel 
11.3). Tsirkulatsioonisüsteemi keskseks organiks on 
süda, mis kindlustab pidevate, rütmiliste kokkutõmme-
tega pideva verevoolu. Arterite kaudu kulgeb veri orga-
niteni, veenide kaudu aga voolab veri tagasi südamesse. 
Verekapillaarid on väikse diameetriga veresooned, mis 
paiknevad arterite ja veenide vahel. Artereid ja verekapil-
laare ühendavad sooned kannavad nimetust arterioolid, 
kapillaaride ja veenide ühendussoonteks on veenulid. 

Lümfi süsteemi moodustavad lümfi kapillaarid, orga-
nitesisesed lümfi sooned, lümfi  organitest suurematesse 
lümfi soontesse viivad lümfi sooned, suured lümfi sooned 

ÜLDISELOOMUSTUS 

SÜDA

VERESOONED

LÜMFISOONED









Tsirkulatsioonisüsteemi organiteks on süda, veresooned ja lümfi sooned.

Vere- ja lümfi sooned kuuluvad suletud süsteemi moodustavate torujate organite hulka, kus 

ehituslikud elemendid paiknevad ringjalt ümber valendiku.

Veresoontes ja lümfi soontes ringlevad pidevalt vedelad substantsid – veri ja lümf.

Sooned ja süda tagavad pideva vereringluse ja kindlustavad seeläbi organismi varustamise 

hapniku ja toitainetega.









ja lümfi sõlmed, mis on lümfi teedel paiknevateks lümfi  
bioloogilisteks fi ltriteks.

SÜDA, COR

Süda on pidevalt töötav organ, mille ülesandeks on kind-
lustada vereringlus organismis. Organi seina (jn 11.1) 
moodustavad kolm kesta:

 endokard e südamesisekest, endocardium,
 müokard e südamelihaskest, myocardium,
 epikard e südameväliskest, epicardium.

1.
2.
3.

Tsirkulatsioonisüsteem, 
systema cardiovasculare et 
lymphovasculare 11
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ENDOKARD

Endokard on südamesisekest, millega on kaetud kodade 
ja vatsakeste sisepind. Kesta paksus südame erinevates 
piirkondades võib varieeruda. Seestpoolt katab endo-
kardi paksule basaalmembraanile kinnitunud  ühekihi-
line lameepiteel e endoteel, endothelium, sellele järgneb 
 subendoteliaalkiht, stratum subendotheliale. Sidekoeli-
ses subendoteliaalkihis paiknevad rohkearvulised vähe-
diferentseerunud rakud ja üksikud silelihasrakud. Järg-
mine kiht on  lihaseliselastne kiht, stratum myoelasticum, 
kus elastsed kiud põimuvad silelihasrakkudega. Elastseid 
kiude on rohkem kodade endokardis kui vatsakestes. 
Kõige sügavam kiht on  välimine sidekoeline kiht, suben-
dokardiaalkiht, tela subendocardica, mis piirneb müokar-
diga. Subendokardiaalkihis on rohkesti jämedaid kolla-
geenseid, retikulaarseid ja elastseid kiude ning vere- ja 
lümfi sooni, kuid puuduvad silelihasrakud. Subendokar-
diaalkihis on ka  modifi tseerunud kardiomüotsüüte, mis 
kuuluvad südame juhtesüsteemi hulka (Purkinje kiud, vt 
allpool). Endokard saab toitaineid põhiliselt difusiooni 
teel südames tsirkuleerivast verest. 

Südameklapid

 Südameklapid on endokardi tekised, mis on kujune-
nud endokardi kaksikkihist.  Kodade- ja vatsakestevahe-
lised e atrioventrikulaarklapid on vasakus südamepoo-

Joonis 11.2 Kolmehõlmaline südameklapp, karmiin-pikroindigo-

karmiin. Kõõluskeelikud (1), endokardiaalkiht (2), müokard (3).

Joonis 11.1 Südame skeem. Sinuatriaalsõlm (SA), 

atrioventrikulaarsõlm (AV). (Samuelson Don A. järgi, muudetult)

les kahe- ja paremas pooles kolmehõlmalised (jn 11.1). 
 Poolkuuklapid on oma nime saanud iseloomuliku kuju 
tõttu  kolm kausjat klapikest sulgevad väljavoolu pare-
mast ja vasakust vatsakesest. Nii atrioventrikulaar- kui 
poolkuuklapid on veresoonteta. Klapid on mõlemalt 
poolt kaetud  endokardiaalkihiga, mis klappide baasisel 
läheb üle südame õõnt vooderdavaks endokardiks. Klap-
pide põhiosa moodustab tihedast sidekoest ehitunud  fi b-
rooskiht, stratum fi brosum, mis lähtub nn südame skeleti 
fi broosrõngastest (vt allpool müokard, südame skelett). 
Fibrooskiht seondub atrioventrikulaarklappide hõlmade 
vabades servades ka  kõõluskeelikute, chordae tendineae, 
kollageensete kiududega. Klappide kodade- või arterite-
poolsele küljele jääb õhuke  spongiooskiht, stratum spon-
giosum, mis on kohevast sidekoest ja kus kollageensed ja 
elastsed kiud on tugevalt proteoglükaanidega infi ltreeri-
tud. Kihi sügavamas osas leidub ka silelihasrakke. Spon-
giooskiht talitleb mõneti amortisaatorina, summutades 
klappide sulgumisega tekkivat vibratsiooni (jn 11.2). 

MÜOKARD 

Südamelihaskesta moodustavad omavahel tihedalt ühen-
datud  südamelihasrakud – kardiomüotsüüdid. Kar-
diomüotsüüdid on omavahel otsastikku ühenduses 
seostusdiskide kaudu, moodustades nii pikki  südameli-
haskiude, myofi brae cardiacae. Kardiomüotsüütide pee-
ned harud seostuvad naaberrakkudega, misläbi tekivad 
südamelihaskiude ühendavad anastomooskiud ja kuju-
neb südamelihaskoele iseloomulik kolmemõõtmeline 
lihaskiudude võrgustik. Müokard on südame kestadest 
kõige paksem, kuigi lihaskesta paksus südame erineva-
tes osades varieerub. Kui südame kodades on lihaskest 
õhem, siis vatsakestes on see paksem, seda eriti vasakus 
vatsakeses. Kodade ja vatsakeste lihaskestad on üksteisest 

11

33

22

11

Aort

Parem koda

Parem vatsake

Purkinje kiud

Vasak vatsake

Vasak kodaSA sõlm

Endokard

Epikard

AV sõlm

Müokard
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peaaegu täielikult eraldatud nn  südame skeleti, skeleton 
cordis, poolt. Viimane on ehitunud tihedast sidekoest, 
millest moodustuvad kodade- ja vatsakestevahelised sep-
tid ja mis, ümbritsedes südameklappe, tungib klapi hõl-
madesse ja kõõluskeelikutesse (jn 11.1).  Fibroosrõnga e 
südame kiudvõruna, anulus fi brosus cordis, ümbritseb tihe 
vormitu sidekude arterite suudmeid ja atrioventrikulaar-
avasid. Südame vatsakeste ja kodade vaheseintest tungivad 
läbi südame skeleti erutusjuhtesüsteemi osad (jn 11.3).

Kardiomüotsüütide seas eristatakse kahte tüüpi rakke: 
 kontraheeruvaid müotsüüte, myocyti cardiaci, ja  südame 
juhtesüsteemi kuuluvaid müotsüüte, myocyti conducens 
cardiaci. Töömuskulatuuri kuuluvate kontraheeruvate 
müotsüütide pikkus on 50–120 μm ja laius 15–20 μm 
(vt südamelihaskude). Müokardi lihasrakkude vahel 
paikneb sidekude koos veresoonte ja närvidega. Südame-
lihasrakke ümbritseb peenfi brillaarne sidekude sarnaselt 
skeletilihaskiude ümbritseva endo- ja perimüüsiumiga. 
Interstitsiaalse sidekoe varal on müokard ühelt poolt lii-
tunud endokardiga ja teiselt poolt epikardiga. 

Südame erutusjuhtesüsteemis, systema conducens car-
diacum, paiknevad lihasrakud, milles tekib erutuslaine ja 
mis levitavad seda edasi südame kontraheeruvatele müo-
tsüütidele. Südame erutusjuhtesüsteemi moodustavad 
 sinuatriaalsõlm,  atrioventrikulaarsõlm (jn 11.1),  atrio-
ventrikulaarkimp (Hissi kimp) ja nende harud ( Purkinje 
kiud) (jn 11.1, 11.3).

Juhtesüsteemi sõlmerakud (nodaalsed müotsüü-
did) on modifi tseerunud südamelihaskiud, mis on töö-
muskulatuuriga võrreldes väiksemad, sisaldavad vähem 
müofi brille ja kus puuduvad tüüpilised  vahekettad e 
seostusdiskid. Südame kokkutõmbumise spontaanse 
rütmi määravad ära elektrilised impulsid, mis generee-

ritakse sinuatriaalsõlme erutustekke rakkude (ingl pace-
maker cells) poolt. Korrapäratut võrgustikku moodus-
tavatelt sinuatriaalsõlme rakkudelt levib impulss edasi 
kodade südamelihaskiududele, põhjustades nende kont-
raktsiooni. Järgnevalt kandub impulss atrioventriku-
laarsõlmele, mis on ehitunud sarnastest rakkudest nagu 
ka sinuatriaalsõlmed, kuid lihaskiud moodustavad siin 
sinuatriaalsõlmega võrreldes korrapärasema ehitusega 
võrgustiku. Nii sinuatriaal- kui ka atrioventrikulaarsõl-
mes on juhtekiudude vahel rohkelt sidekude koos vere-
soonte ja närvikiududega. Atrioventrikulaarsõlmest levib 
impulss südame kaudu fi broosse skeleti atrioventriku-
laarkimbu vahendusel vatsakestesse. Atrioventrikulaar-
kimp hargneb kaheks väiksemaks, paremaks ja vasemaks 
haruks, mis seejärel jagunevad subendoteliaalseteks haru-
deks, mida nimetatakse Purkinje kiududeks. Atriovent-
rikulaarkimp, selle harud ja Purkinje kiud on samuti 
ehitunud modifi tseerunud südamelihasrakkudest, kuid 
võrreldes tavapäraste kardiomüotsüütidega on nad suu-
remad, sisaldavad suurt ümarat tuuma, rohkelt glüko-
geeni ja müofi brillid paiknevad raku perifeerias. Vahe-
kettad on nähtavad, kuid nende kuju varieerub oluliselt.

Südame erutusjuhtesüsteem tagab südame automa-
tismi e südame võime spontaanselt närvisüsteemist sõl-
tumatult erutuslainet tekitada. Samas vegetatiivse när-
visüsteemi abil on võimalik mõjutada südame rütmi ja 
löögisagedust. Südant innerveeritakse vegetatiivse när-
visüsteemi nii parasümpaatilise kui sümpaatilise osa 
poolt, kusjuures parasümpaatiline osa (uitnärv) aeglus-
tab ja sümpaatiline osa kiirendab südame löögisagedust. 
Parasümpaatilised preganglionaarsed närvikiud lülituvad 
ümber südamesiseste ganglionite neuronitel ja nendelt 
närvirakkudelt lähtuvad postganglionaarsed kiud lõpe-
vad sinuatriaal- ja atrioventrikulaarsõlme juhtemüotsüü-
tidel aga ka kodade südamelihasrakkudel. Sümpaatilised 
preganglionaarsed kiud lülituvad ümber täht- e stel-
laatganglionis ja keskmises kaelaganglionis, kust post-
ganglionaarsed kiud kulgevad sinuatriaal- ja atriovent-
rikulaarsõlme juhtemüotsüütidele ja vähemal määral 
atrioventrikulaarkimbu rakkudele. Südamelihaskiudude 
vahel on ka aferentseid vabu närvilõpmeid, mis talitlevad 
valuretseptoritena. Aferentsed närvikiud lähtuvad süda-
mest uit- ja sümpaatilise närvi koosseisus. 

EPIKARD

Epikard on õhuke väliskest, mis katab seroosse perikardi 
vistseraalse lestmena südant. Epikardi vaba pind on kae-
tud mesoteeliga, mille alla jääb sidekoeline fi broelastne 
kiht, kus on kollageensete kiudude kõrval rohkelt elast-
seid kiude, mis on tihedalt liitunud müokardi interstit-
siaalse sidekoega. Epikardis paiknevad ka südant verega 
varustavad veresooned ja innerveerivad närvid, mida 
ümbritseb rohke rasvkude.

Joonis 11.3 Purkinje kiud (1), süda, veis, H&E.
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Joonis 11.5 Endoteelirakud veresoone sisepinnal, H&E (a), SEM 

x8000 (b).

(a)

(b)

VERESOONED, 
VASA SANGUINEUM

Veresooned kujutavad endast kinnist, erineva diameetri 
ja pikkusega torukeste süsteemi. Veresoonte ülesandeks 
on tagada kudede ja organite varustamine verega, kind-
lustamaks seeläbi rakkude ainevahetuse. Funktsionaalselt 
eristatakse järgmisi veresooni:

arterid,
 arterioolid,
 kapillaarid,
 veenulid,
 veenid,
anastomoosid, millest eriti olulised veresoontevahe-
lised ühendused on  arteriovenoossed anastomoosid.

Arterid, arteriae, on veresooned, mis viivad verd 
südamest eemale. Veresooni, mis toovad verd südamesse, 
nimetatakse veenideks, venae. Arterite ja veenide vahel 
paiknevad väikesekaliibrilised veresooned ‒ kapillaarid, 
vasa hemocapillaria, ja arteriovenoossed anastomoosid, 
anastomoses arteriovenosae. 

Suuremate veresoonte seina moodustavad kolm 
kesta (jn 11.4). Valendikupoolselt paikneb  sisekest e 
intima, tunica intima, sellele järgneb  keskkest e mee-
dia, tunica media, ja välimiseks kestaks on  väliskest e 
adventiitsia, tunica externa s. tunica adventitia. Inti-
mas eristatakse reeglina kahte kihti: endoteeli ja kohe-
vast sidekoest subendoteliaalkihti. Väiksema kaliibriga 
veresoontes on kestad õhemad ja mõni kest võib üld-
segi puududa (nt kapillaarides meedia), kuid sõltumata 
veresoonte kaliibrist vooderdab endoteel alati kõikide 
soonte sisepinda (jn 11.5). Spetsialiseerunud epiteelina 
talitleb endoteel poolläbilaskva barjäärina, mis piiritleb 
ühelt poolt vereplasmat ja teiselt poolt kudede inters-
titsiaalvedelikku. Endoteel on ühekihiline lameepiteel, 
kus lamedad hulknurksed rakud on välja venitatud 
paralleelselt veresoone pikiteljega ja kus rakud on oma-
vahel seostatud tiheliidustega. Endoteelil on võtmeroll 
ainete liikumise tagamisel kudede ja vere vahel, kuid 
selle kõrval on tal mitmeid teisi olulisi funktsioone. 
Endoteel väldib trombide teket, luues mittetrombo-
geense pinna ja sekreteerides lokaalselt hüübimist kont-
rollivaid aineid nagu hepariin ja von  Willebrandi fak-
tor. Viimane faktor on talletunud endoteelirakkude 
spetsiifi listes sõmerates, Weibel-Palade kehakestes, 
mis kujutavad endast membraaniga ümbritsetud pik-
likke (kepikujulisi) inklusioone. Teine komponent, 
mida  Weibel-Palade kehakesed sisaldavad, on P-selek-
tiin, mis aitab endoteelirakkudel seostada leukotsüü-
tidega, misjärel viimased väljuvad veresoontest. Ees-
kätt on veenulite endoteel kohaks, kust leukotsüüdid 
läbindavad veresoone seina ja liiguvad põletikukoldesse 
või koekahjustuse kohta. Endoteelirakud toodavad ka 

•
•
•
•
•
• Joonis 11.4 Keskmise läbimõõduga arteri ja veeni kestade 

skeem. Sisekest (1), keskkest (2), väliskest (3).

1

2

3
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mitmeid interleukiine, mis mõjutavad oluliselt leuko-
tsüütide aktiivsust põletiku korral. Veel üheks oluliseks 
endoteeli funktsiooniks on veresoone seina toonuse ja 
seeläbi verevoolu reguleerimine. Endoteelirakud tooda-
vad aineid, mis kas stimuleerivad (nagu endoteliin 1 ja 
angiotensiini konverteeriv ensüüm) või pärsivad sileli-
hasrakkude kokkutõmbumist (nagu lämmastikoksiid 
[NO] ja prostatsükliin).

Silelihasrakud esinevad kõikides kapillaaridest suure-
mates veresoontes ja on tavaliselt paigutunud veresoonte 
seinas spiraalsete kihtidena. Sidekoe komponendid esi-
nevad veresoonte seinas erinevas hulgas ja vahekorras, 
sõltuvalt lokaalsetest funktsionaalsetest vajadustest. 
Kollageenseid kiude esineb subendoteliaalkihis, sileli-
hasrakkude vahel ja adventiitsias. Elastsed kiud tagavad 
soone seina venitatavuse, mistõttu elastiini on rohkelt 
just suurtes südamelähedastes veresoontes. Viimastes 
on moodustunud paralleelsed elastsed membraanid, 
mis vahelduvad silelihasrakkude kihtidega. 

Suuremate veresoonte seina varustavad toitainete 
ja hapnikuga väikesed,  soonte soonteks, vasa vasorum, 
nimetatavad veresooned, mis paiknevad adventiitsias ja 
meedia välimises osas. Suurte veresoonte sein on liiga 
paks selleks, et toitained ja hapnik saaks difundeeruda 
valendikus olevast verest. Ainult intima saab vajali-
kud ained valendikus olevast verest, meedia ja eeskätt 
adventiitsia vajavad aga oma verevarustust. Kuivõrd 
suured veenid kannavad edasi hapnikuvaest verd, siis 
nende seinas, võrreldes arteritega, leidub reeglina roh-
kem soonte sooni. Veresoonte seinas leidub ka närvi-
kiude –  soonte närve, nervi vasorum.

ARTERID, ARTERIAE

Morfoloogiliste ja funktsionaalsete tunnuste põhjal 
jagunevad arterid (tabel 11.2) kaheks grupiks:  elastsed 
arterid, arteriae elastotypica, ja  lihaselised e muskulaar-
sed arterid, arteriae myotypica. Veresooni, kus esineb 
mõlemale tüübile iseloomulikke struktuure, nimetatakse 
 segatüüpi arteriteks, arteriae mixtotypica.

Elastsed arterid, arteriae elastotypica

Elastsete arterite hulka kuuluvad organismi kõige suure-
mad arterid (aort, kopsuarterid jt) (jn 11.6, 11.7). Nen-
des veresoontes voolab veri väga kiiresti ja kõrge rõhu 
all. Elastsete arterite põhiline füsioloogiline funktsioon 
on vere transport – tänu arterite seina elastsusele taga-
takse pidev verevool vaatamata sellele, et süda paiskab 
verd välja pulseerivalt. Elastsete arterite sein koosneb kol-
mest kestast: sise-, kesk- ja väliskestast. Olulisteks struk-
tuurideks on nendes veresoontes elastsed kiud ja elastsed 
membraanid.

Joonis 11.6 Elastsed akendunud membraanid kõhuaordi 

meedias, siga, resortsiin-fuksiin.

Joonis 11.7 Aort, kass (a), rott (b), H&E.

(a)

(b)
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Joonis 11.10 Elastsed kiud (1), kollageensed kiud (2), aort, orsein.

Sisekest e intima, tunica intima

 Sisekest koosneb endoteelist, basaalmembraanist, õhuke-
sest subendoteliaalsest kihist ja elastsete kiudude põimi-
kust, plexus fi broelasticus. 

Veresoone valendikku katab endoteel, mis on tüübilt 
ühekihiline lameepiteel. Pikliku kujuga endoteelirakud 
e endoteliotsüüdid, endotheliocyti, kinnituvad basaal-
membraanile. Rakkude pikkus on kuni 500 μm ja laius 
150 μm. Endoteliotsüüdid sisaldavad ühte, harvem kahte 
tuuma, organellidest on rakus rikkalikult mitokondreid, 
teisi organelle on vähem. 

Teine sisekesta kiht on subendoteliaalkiht, mille 
moodustab kiudsidekude. Selles kihis on fi broblastide 
ja üksikute silelihasrakkude kõrval suurel hulgal tagasi-
hoidlikult diferentseerunud tähtrakke, desmocyti stellati. 

Subendoteliaalkihist allpool paikneb peentest elastse-
test kiududest moodustunud elastsete kiudude põimik. 

Intima kihtides paiknevad ka rohkearvulised piki-
suunas orienteeritud kollageensed kiud. Intima varustus 
toitainete ja hapnikuga toimub difusiooni teel valendi-
kus olevast verest. 

 Keskkest e meedia, tunica media

Elastsete arterite eriti tugevalt väljendunud keskkesta 
moodustavad sidekude, silelihasrakud ja elastsed akendu-
nud membraanid, membranae elasticae fenestratae. Kesk-
kestas on domineerivateks elementideks elastsed akendu-
nud membraanid (arvult 40–50, hobusel umbes 100), 
ligikaudu 10 μm paksused lamellid, mis vahelduvad sile-
lihasrakkude kihtidega (jn 11.8). Omapärane on aordi 
meedia morfoloogiline ehitus veisel ja hobusel – elastsed 
membraanid katkevad mitmes kohas ning neid vahesid 
täidab lihaskude (jn 11.9). Lihaskimpude teravad otsad 
on ümbritsetud elastsete kiududega, mis on elastsete 
membraanide jätked. Lihaskiudude kokkutõmbed põh-
justavad siin ainult elastsete elementide venimise, mitte 
aordi diameetri vähenemise.

Väliskest e adventiitsia, tunica externa s adventitia

 Elastsete arterite väliskesta moodustab paksude elastsete ja 
kollageensete kiudude rohke kohev sidekude. Kollageen-
sed kiud (jn 11.10) moodustavad eri suundades kulgevaid 
erineva jämedusega kimpe, viimased ümbritsevad ringjalt 
veresooni (soonte sooni) ja moodustavad laialdase toes-
tava võrgustiku. Selline võrgustik võimaldab veresoonte 
pikenemist ja laienemist. Elastsed kiud kinnituvad kolla-
geensetele kiududele ning kuna nad on lühemad, tingib 
see kollageensete kiudude lainelisuse, mis kaob veresoone 
seina venimisel. Adventiitsias ja meedia välimises osas 
paiknevad soonte sooned, vasa vasorum, ja soonte närvid, 
nervi vasorum. Kuigi väliskest on oluliselt õhem kui mee-
dia, on tal oluline funktsioon elastsete arterite kaitsmisel 
ruptureerimise ja liigse laienemise eest.

Lihasrakkude gruppElastsed kiud

Joonis 11.9 Elastsete kiudude ja lihasrakkude gruppide 
paigutus veise aordi seinas. 

Joonis 11.8 Elastse arteri seina skeem. 

Intima

Meedia

Adventiitsia
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Lihaselised e muskulaarsed arterid,
arteriae myotypica

Lihaselised arterid on veresooned, mis jaotavad vere vas-
tavalt vajadusele erinevate kehapiirkondade ja organite 
vahel. See on võimalik tänu veresoone diameetri muu-
tusele, mida omakorda reguleerib veresoone silelihasrak-
kuderikas keskkest. Lihaselised arterid on keskmise ja 
väiksema diameetriga veresooned ja nende hulka kuulub 
enamik organismi artereid (jn 11.11, 11.12). Muskulaar-
sete arterite sein on samuti kolmekestaline, kuid väik-
sema diameetriga lihaselistes arterites võivad kestad olla 
väga õhukesed. 

Sisekest e intima, tunica intima

 Lihaselise arteri valendik on kaetud basaalmembraa-
nile kinnituva endoteeliga. Endoteeli all paikneb õhuke 
subendoteliaalkiht, kus paiknevad sidekoe rakud, kolla-
geensed ja elastsed kiud. Väiksemates lihaselistes arteri-
tes võib subendoteliaalkiht üldse puududa või paikne-
vad selles vähesed silelihasrakud. Subendoteliaalkihi all 
paikneb sisemine elastne membraan, membrana elastica 
interna, mille moodustavad elastsed kiud ja mis on pre-
paraatides jälgitav lainelise struktuurina (jn 11.11).

 Keskkest e meedia, tunica media

Muskulaarse arteri kõige paksemas keskmises kestas 
moodustavad silelihasrakud 10 kuni 40 spiraalselt orien-
teeritud kihti. Kassi kopsuarteris eristatakse meedias sise-
mist tsirkulaar- ja välimist longitudinaalkihti. Rakku-
devahelises sidekoes on vähesel hulgal elastseid kiude, 
mis omavahel põimudes moodustavad veresoone toese. 
Veresoone diameetri suurenemisega kaasneb ka elastsete 
kiudude muutumine – kiud muutuvad tugevamaks ja 
jämedamaks. Kesta välimisel piiril esineb karnivooridel 
katkendlik välimine elastne membraan, membrana elas-
tica externa, mille moodustavad omavahel läbipõimunud 
jämedad elastsed kiud. Teistel loomadel esineb välimine 
elastne membraan vaid üksikutel juhtudel. Keskmise 
kesta olulisimaks ülesandeks on reguleerida veresoone 
diameetrit. 

Väliskest e adventiitsia, tunica externa s adventitia

Muskulaarsete  arterite väliskesta moodustab sidekude, 
kus paiknevad põiki kulgevad kollageensete kiudude 
kimbud ja elastsete kiudude võrgustik. Adventiitsia sees-
mises osas leidub ka silelihasrakke. Adventiitsias ja mee-
dia välimises osas paiknevad soonte sooned, vasa vaso-
rum, ja soonte närvid, nervi vasorum.

Segatüüpi arterid, arteriae mixtotypicae 

Segatüüpi arterid on üleminekuvormiks elastsetelt arte-
ritelt muskulaarsetele. Segatüüpi arterite sein koosneb 

Joonis 11.12 Arter, veis, resortsiin-fuksiin.

Joonis 11.11 Unearter, vasikas, resortsiin-fuksiin.

Joonis 11.13 Arter pehmekestas, H&E.
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Joonis 11.14 Kapillaarid, suuraju pehmekest, kass, H&E (a); suuraju 

hallaine (b).

(a)

(b)

kolmest kestast. Intima on seestpoolt kaetud basaal-
membraanile kinnitunud endoteeliga, sellele järgneb 
sidekoeline subendoteliaalkiht ja hästi eristatav sisemine 
elastne membraan, membrana elastica interna. Keskkesta 
moodustavad silelihasrakud, spiraalselt paigutunud elast-
sed kiud ja elastsed akendunud membraanid. Lihaskiud 
on põhiliselt spiraalse paigutusega, kuid leidub ka piki-
suunalisi kiude. Silelihaskoe vahel on vähesel hulgal kol-
lageenseid kiude sisaldavat sidekude. Adventitsiaalkesta 
sisekihis on rohkearvulised silelihasrakkude kimbud, 
väliskihis domineerivad kollageensete ja elastsete kiu-
dude kimbud ja sidekoe rakud. 

ARTERIOOLID, ARTERIOLAE

Arterioolid on kõige väiksema diameetriga (50–100 μm) 
lihaselist tüüpi veresooned, mis on ühest küljest ühen-
duses arteritega, teisest küljest aga lähevad üle veel väik-
semateks veresoonteks – kapillaarideks. Arterioolides 
on olemas kõik kolm veresoontele iseloomulikku kesta: 
tunica intima, tunica media ja tunica adventitia, kuid 
kõik kestad on väga õhukesed. Arteriooli sisepinda kata-
vad basaalmembraanile kinnitunud endoteelirakud, järg-
neb õhuke subendoteliaalkiht ja õhuke sisemine elastne 
membraan. Keskkihis paikneb 1–2 kihti spiraalselt orien-
teeritud silelihasrakke, nende vahel leidub vähesel määral 
peeneid elastseid kiude. Adventitsiaalkesta moodustab 
kohev sidekude, kus lisaks sidekoe rakkudele paiknevad 
kollageensed ja elastsed kiud. 

Prekapillaarsed arterioolid, arteriolae precapillarae

 Prekapillaarsete arterioolide diameeter on 20–30 μm, 
nende veresoonte kõik kolm kesta – sise-, kesk- ja välis-
kest on väga õhukesed. Veresoonte sisekesta moodustab 
üks kiht endoteelirakke, mis kinnituvad fenestreeritud 
basaalmembraanile. Keskkestas paiknevad silelihasrakud 
on tänu avadele basaalmembraanis kontaktis endoteeli-
rakkudega, mille tõttu tekivad kahe kesta rakkude vahel 
otsesed kontaktid, mis on olulised mõningate füsioloo-
giliste protsesside korral. Adventitsiaalkesta moodustab 
kohev sidekude.

VEREKAPILLAARID, VASA HEMOCAPILLARIA

Verekapillaarid on rohkearvulised ja kõige peenemad 
veresooned, mis moodustavad organismi veresoonkon-
nast üle 90%. Kapillaaride diameeter on 2–10 μm, mis 
tähendab seda, et vere rakud saavad neid soonekesi läbida 
vaid ühe kaupa. Kapillaarid paiknevad arterite ja veenide 
vahel peaaegu kõikjal organismis, v.a kõhrkude, minera-
liseerunud hambakoed, veresoonte intima, südamekla-
pid, epiteelkude (v.a soonjutt sisekõrvas), karvad, sõra-
tohl, kornea ja lääts. Kapillaarid moodustavad tavaliselt 

võrgustiku, kuid näiteks neerukehakeses moodustavad 
nad päsmakese. Kapillaaride võrgustiku kuju ja tihedus 
vastab verega varustatava struktuuri kujule ja kudede 
metaboolsele aktiivsusele. Kuivõrd prekapillaarseid sfi nk-
tereid avatakse ja suletakse tsükliliselt, siis igal ajahetkel 
on suurem osa kapillaaridest tühjad ning ainult umbes 
5% vere kogumahust läbib parasjagu kapillaare. Kapillaa-
ride õhuke sein, suur pindala ja aeglane verevool loovad 
optimaalsed tingimused ainete liikumiseks vere ja kudede 
vahel – verekapillaaride seina kaudu toimub rakkude 
varustamine toitainete ja hapnikuga verest ning süsihap-
pegaasi ja rakkudes toodetud ainete üleminek verre. 

Kapillaaride sein koosneb ainsast endoteelirakkude 
kihist, basaalmembraanist ja peritsüütidest. Endoteel 
puutub vahetult kokku verega ja on bioloogiliseks fi ltriks 
vere ja ümbritsevate kudede vahel. Samas moodustab 
endoteel sileda ja libeda pinna, mis viib miinimumini 
vereplasma hõõrdumise ja väldib vere vormelementide 
kleepumist kapillaaride (ja samuti ka teiste veresoonte!) 
seina külge. Väga väikestes kapillaarides (jn 11.14ab) 
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(a)

ümbritseb valendikku rõngana ainult üks rakk, suu-
rema diameetriga kapillaarides on endoteelikihis valen-
diku ringjaks vooderdamiseks vaja 2–3 rakku. Endote-
liotsüüdid on teravate otste, pikliku kuju ja tsentraalselt 
paikneva tuumaga rakud. Kapillaaride basaalmembraan 
on õhuke fi brillaarne kiht paksusega 30–35 nm, mille 
moodustavad proteiinid ja amorfne aine. Basaalmemb-
raan täidab toestavat ja barjääri funktsiooni. Peritsüüdid 
on jätketega sidekoe rakud, mis ümbritsevad korvitao-
lise struktuurina kapillaare. Peritsüüdid on kontraktiil-
sete omadustega – nad reguleerivad kapillaaride diameet-
rit. Rakkude hulk ja paiknemine on organiti erinev ning 
kapillaaridega võrreldes ümbritsevad peritsüüdid veelgi 
arvukamalt postkapillaarseid veenuleid. Peritsüüte pee-
takse vähediferentseerunud mesenhümaalseteks tüvirak-
kudeks. Koekahjustuse järgselt peritsüüdid prolifereeru-
vad ja diferentseeruvad silelihasrakkudeks ning teisteks 
rakkudeks moodustuvates uutes väikestes veresoontes.

Kapillaarid jaotatakse histoloogiliselt kolmeks põhi-
tüübiks, sõltuvalt endoteelirakkude ja basaalmembraani 
katkendlikkusest või terviklikkusest.

 Pideva seinaehitusega kapillaarid. Pideva seinaehi-
tusega kapillaarid (jn 11.15c) on organismis kõige 
enam levinud, neid leidub lihastes, sidekoes, kop-
sudes, eksokriinsetes näärmetes ja närvikoes. Seda 

1.

tüüpi kapillaaridel on kergelt üksteisega ülekat-
tuvate endoteelirakkude vahel palju tiheliiduseid. 
Ultrastruktuursed uuringud näitavad endoteelirak-
kudes hulgaliselt vesiikuleid, mis tunnistab mak-
romolekulide mõlemasuunalist transtsütoosi läbi 
endoteelirakkude tsütoplasma. Endoteelirakkude 
alla jääv basaalmembraan on pideva ehitusega.
 Fenestreerunud kapillaarid. Fenestreerunud kapil-
laaride (jn 11.15ad) sein on sõelja ehitusega, mis 
võimaldab väga ulatuslikku molekulide liikumist 
läbi endoteeli. Endoteelirakke läbindavad arvu-
kad ümarad avaused, mille läbimõõt on ligikaudu 
80 nm. Avaused võivad olla kaetud õhukeste pro-
teoglükaanidest diafragmadega. Basaalmembraan 
on pideva ehitusega ja katab avausi. Fenestreerunud 
kapillaare leidub organites, kus on kiire ainete liiku-
mine kudede ja vere vahel nagu neerudes, soolesti-
kus, koroidpleksuses ja endokriinorganites.
Sinusoidid.  Sinusoidid (jn 11.15be) on laiad, tihti 
30 kuni 40 μm läbimõõduga katkendliku seinaehi-
tusega kapillaarid. Sinusoidide suurte avaustega sein 
võimaldab maksimaalset makromolekulide, aga ka 
rakkude liikumist kudede ja vere vahel. Endotee-
lirakkudel on suured ilma diafragmadeta avaused, 
mis tervikuna loovad katkendliku, suurte ebakorra-

2.

3.

Joonis 11.15 Kapillaaride jaotus. Fenestreerunud endoteeli ja pideva basaalmembraaniga hemokapillaar (a). Kapillaari endoteelis on suured 

rakkudevahelised tühikud, basaalmembraan on katkendlik (b). Pideva seinaehitusega kapillaar (c), fenestreerunud kapillaar (d), sinusoid (e). 

(Ross M. H., Pawlina W. järgi, muudetult)

(c) (d) (e)

Fenestratsioonid

Peritsüüt

Basaalmembraan
Sidekoerakk

(b)
Avaused

Basaalmembraan

Avaused 

Basaalmembraan

Peritsüüt Endoteelirakk

Pinotsütootilised 
põiekesed

Tiheliidus

Avaused endoteelirakkudes

Erütrotsüüt
Katkendlik 
basaalmembraan
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Joonis 11.17 Arter (1), veenul (2) ja kapillaarid (3), pehmekest, 

kass, H&E.

Joonis 11.16 Veenul (1), suuraju pehmekest, kass, H&E (a, b).

päraste rakkudevaheliste tühikutega kihi. Erinevalt 
teistest kapillaaridest, on sinusoididel väga katkend-
lik basaalmembraan. Sinusoide leidub maksas, põr-
nas, mõnedes endokriinorganites ja luuüdis. Samas 
varieerub mõnevõrra organiti sinusoidide ehitus. 
Nii näiteks leidub maksa sinusoidide seinas tava-
liste endoteelirakkude kõrval Kupff eri rakke (mono-
nukleaarsete fagotsüütide hulka kuuluvad makro-
faagid) ja A-vitamiini salvestavaid Ito rakke (vt ptk 
Sidekude). Põrna siinustes on endoteelirakkudel eri-
line käävjas kuju, naaberrakkude vahele moodustu-
vad laiad pilud ning rudimentaarne basaalmembraan 
moodustab endoteelirakkude suhtes ristisuunalisi 
võrusid (vt ptk Immuunorganid).

VEENULID, VENULAE

 Veenulite kestad on väga õhukesed (jn 11.16ab, 11.17). 
Morfoloogiliselt eristatakse kolme veenulite tüüpi.

 Postkapillaarsed veenulid, venulae postcapillariae, 
diameetriga 8–30 μm paiknevad venoosse süsteemi 
alguses. Veenuli sein koosneb organi valendikku 
vooderdavatest endoteelirakkudest, mis on kinnitu-
nud basaalmembraanile. Nende veresoonte ümber 
paiknevad rohkearvulised peritsüüdid. 
 Kogumisveenulid, venulae colligentes, on diameet-
riga 30–50 μm, väliskest on selgemini väljendunud 
ja veenuli seinas on üksikuid silelihasrakke.
 Muskulaarsed veenulid, venulae musculares, on 
diameetriga 50–100 μm, keskkestas on 2–3 kihti 
silelihasrakke ja adventiitsia on hästi arenenud. 
Muskulaarsed veenulid suubuvad veenidesse.

VEENID, VENAE

Veenide ülesandeks on juhtida veri elunditest südamesse. 
Erinevalt arteritest on  veeni seina kestad palju õhemad, 
ebaselgemini eristatavad, samuti on veenide valendik his-
toloogilistes preparaatides ebakorrapärane ja tihti kokku-
langenud (tabel 11.1, 11.2). Veenide kõige paksem kest 
on adventiitsia ja veenides võivad esineda klapid. Lihas-
koe esinemise järgi jagatakse veenid kaheks grupiks:

 amuskulaarsed veenid,
 lihaselised veenid.

Amuskulaarsed veenid, venae amyotypica

Sellesse gruppi kuuluvad aju kõva- ja pehmekesta veenid, 
samuti silma soonkesta, osteonide, põrna ja platsenta 
veenid. Amuskulaarsetes veenides moodustavad sisemise 
kesta endoteelirakud ja välimise kesta basaalmembraa-
nile kinnituvad adventitsiaalrakud. Lihasteta veenidel ei 
ole kestad selgelt väljendunud ning veenid on võimelised 
oluliselt venima vererõhu tõusu korral. 

1.

2.

3.

1.
2.

(a)

11

(b)

11

11

22

33

33
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Lihaselised e muskulaarsed veenid,
venae myotypica

Lihaseliste e muskulaarsete veenide sein võrreldes arte-
ritega koosneb kolmest hägusamast ja õhemast kestast 
ning ka veenide valendik on laiem ja ebakorrapärasema 
kujuga. Intimat katavad endoteelirakud, selle kihi all 
paikneb õhuke sidekoeline, kollageensete kiudude rohke 
subendoteliaalkiht. Meedias paiknevad tsirkulaarselt 
orienteeritud silelihasrakkude vahel elastsed ja kollageen-
sed kiud. Hästi väljakujunenud sidekoelises adventiitsias 
on rohkesti kollageenseid ja elastseid kiude. Veenidele 
on iseloomulikud intimast moodustuvad struktuu-
rid, mis on suunatud veenide valendiku suunas – neid 
nimetatakse  veeniklappideks, valvulae venosae. Veeni-
klapi verevoolu vastu suunatud pinda katavad lamedad, 
pikliku kujuga endoteelirakud, mis on orienteeritud 

Tabel 11.1 Arterite ja veenide morfoloogilise ehituse võrdlus

Arterid Veenid

Väiksem diameeter ja kitsam valendik Suurem diameeter ja laiem valendik

Sein paksem Sein õhem

Kestade piirid on selgelt väljendunud Kestade piirid on ebaselged

Kitsam valendik soodustab kiiremat verevoolu Verevool on aeglane

Seinad ei lange surmajärgselt kokku Surmajärgselt langevad seinad kokku

Intima on paks Intima on õhuke

Meedia moodustab lihaskude Meedias on vähem lihaskude

Meedia on paks Meedia on õhuke

Esinevad sisemised ja välimised elastsed membraanid Membraanid puuduvad

Adventiitsia on meediast õhem Adventiitsia on kõige paksem kest

Klapid puuduvad Esinevad klapid

Arterite morfoloogiline ehitus on üldjoontes sarnane Morfoloogiline ehitus on erinevat tüüpi veenidel erinev

Joonis 11.18 Reieveen, kass, H&E.
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piki klappi. Endoteelirakkude all on hulgaliselt elastseid 
kiude. Vastaspoolt katavad klappi aga ristisuunas paik-
nevad polügonaalse kujuga endoteelirakud, mille all on 
rohkelt kollageenseid kiude. Veeniklappides on vähesel 
määral silelihasrakke. Veeniklappide ülesandeks on soo-
dustada verevoolu südame suunas ja takistada vere taga-
sivoolu. Lihaselisi veene jaotatakse suuruse alusel    väikes-
teks, keskmisteks ja suurteks veenideks. Väiksed veenid 
lähtuvad lihaselistest veenulitest ja nende diameeter on 
alla 1 mm. Keskmise suurusega veenid, mille diameeter 
on kuni 10 mm, moodustavad enamiku veenidest. Reeg-

lina saadavad need veenid artereid (nn korrespondeeri-
vad veenid). Suurte veenide diameeter on üle 10 mm ja 
nende hulka kuuluvad näiteks ülemine ja alumine õõnes-
veen ning maksa portaalveen. Suurtel veenidel on selgelt 
väljendunud intima, kuid meedia on suhteliselt õhuke, 
koosnedes vahelduvatest silelihasrakkude ja sidekoe kihti-
dest. Adventiitsia on meediaga võrreldes oluliselt paksem 
ja sisaldab pikisuunaliselt orienteeritud silelihasrakkude 
kimpe. Nii meedias kui adventiitsias leidub ka elastseid 
kiude, kuid korrapäraseid elastseid membraane, nagu 
neid esineb arterites, veenides ei moodustu (jn 11.11).

Tabel 11.2 Erinevat tüüpi veresoonte üldiseloomustus

Veresoon Tunica intima Tunica media Tunica adventitia

Elastsed arterid
(laiad veresooned)

Endoteel, basaalmembraan, 
subendoteliaalkiht

Elastsed membraanid, 
sidekude, silelihasrakud

Sidekude, soonte sooned 
ja soonte närvid

Muskulaarsed arterid 
(keskmise ja väiksema 
diameetriga veresooned)

Endoteel, basaalmembraan, 
subendoteliaalkiht, sisemine 
elastne membraan

Silelihasrakkude kihid, 
üksikud elastsed kiud, paks 
välimine elastne membraan

Sidekude, soonte sooned 
ja soonte närvid

Arterioolid (100 μm või 
väiksema diameetriga)

Endoteel, basaalmembraan, 
õhuke subendoteliaalkiht 
ja õhuke sisemine 
elastne membraan

Üks kuni kaks kihti 
silelihasrakke

Kohev sidekude, 
kollageensed ja 
elastsed kiud

Prekapillaarsed arterioolid Endoteel ja basaalmembraan Silelihasrakud Vähene kohev sidekude

Kapillaarid Endoteel, basaalmembraan Puudub Peritsüüdid 

Veenulid Endoteel, basaalmembraan
Puudub või üksikud 
silelihasrakud või 2–3 
kihti silelihasrakke

Kohev sidekude, 
peritsüüdid

Keskmised ja väiksed veenid Endoteel, basaalmembraan, 
klapid, subendoteliaalkiht

Õhuke sidekude, 
tsirkulaarselt paigutunud 
silelihasrakud

Sidekude 

Suured veenid Endoteel, basaalmembraan, 
klapid, subendoteliaalkiht

Õhuke sidekude, 
tsirkulaarselt paigutunud 
silelihasrakud

Adventitsiaalne sidekude, 
tsirkulaarselt paigutunud 
silelihasrakkude kimbud
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ARTERIOVENOOSSED ANASTOMOOSID,
ANASTOMOSES ARTERIOVENOSAE

 Arteriovenoossed anastomoosid on väikese diameetriga 
otseühendused arterite ja veenide vahel. Arteriovenoos-
seid anastomoose esineb organismis rohkelt, eriti naha 
erinevates regioonides ja peenise ning kliitori erektiilses 
koes. Arteriovenoossete anastomooside arterioolid on 
tavaliselt väänilised ja sisaldavad rohkelt silelihasrakke. 

Vastupidi tavalistele prekapillaarsetele sfi nkteritele suu-
nab arteriovenoossete anastomooside arterioolide sile-
lihasrakkude kontraktsioon vere kapillaaride võrgus-
tikku, seevastu silelihasrakkude lõõgastumisel liigub veri 
otse, läbimata kapillaaride võrgustikku, veenulitesse (jn 
11.19). Arteriovenoossed anastomoosid omavad olu-
list rolli termoregulatsioonis. Anastomooside sulgumisel 
nahas liigub veri läbi kapillaaride võrgustiku, andes ära 
soojust ja vastupidiselt, anastomooside avamisel veri ei 

Joonis 11.19 Arteriovenoosne anastomoos ja portaalsüsteem. (Mescher A., Junqueira L. C. järgi, muudetult)

Portaalveen

Kapillaaride võrgustikKapillaaride võrgustik

Kapillaaride võrgustik

AV anastomoos

Portaalsüsteem
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läbi kapillaaride võrgustikke, millega vähendatakse soo-
juse eraldumist. Erektiilses koes (nt peenises) suunab 
arteriovenoossete anastomooside sulgumine vere kaver-
nooskehasse, põhjustades erektsiooni. Lisaks suhteliselt 
lihtsama ehitusega arteriovenoossetele anastomoosidele 
esineb ka keerukamaid, nn gloomustüüpi anastomoose. 
Sellistes päsmastunud sidekoelise kapsli poolt ümbritse-
tud ja rikkalikult innerveeritud anastomoosides paikne-
vad endoteelirakkude all modifi tseerunud silelihasrakud 
(müoepiteliaalsed e gloomusrakud). 

PORTAALSÜSTEEM

Teiseks oluliseks alternatiivseks vereliikumise teeks mik-
rosoonestikus on  venoosne portaalsüsteem. Selles süstee-
mis voolab veri läbi kahe järjestikuse kapillaaride võrgus-
tiku, kusjuures võrgustikke seob omavahel portaalveen 
(jn 11.19). Selline struktuur võimaldab hormoonide või 
toitainete kogunemist esimeses kapillaaristikus, nende 
efektiivset äraandmist teises kapillaaristikus ja alles seejä-
rel vere suundumist juba üldisesse tsirkulatsiooni. Antud 
süsteemi näideteks on maksa portaalsüsteem (vt Seede-
elundite süsteem) ja hüpotalaamiline-hüpofüsaarne por-
taalsüsteem adenohüpofüüsis (vt ptk Endokriinorganid).

SOONTE SOONED, VASA VASORUM

Suuremad veresooned saavad toitaineid neis ringlevale 
verele lisaks ka väikestest veresoontest, mis paiknevad 
adventiitsias või meedias.  Soonte sooned moodustavad 
sidekoelises adventitsiaalkestas laialdase võrgustiku ja 
kulgevad sealt edasi veresoone meediasse. Soonte soonte 
sein koosneb kolmest õhukesest kestast ja see võib olla 
väga erineva diameetri ja pikkusega (jn 11.20).

LÜMFISOONED, 
VASA LYMPHATICA

LÜMFISOONED, 
VASA LYMPHATICA

Lümfi süsteemi kuuluvad  lümfi sooned (jn 11.21) võivad 
olla lihaselist või amuskulaarset tüüpi. Lähtuvalt lümfi -
soonte diameetrist ja kestade ehitusest eristatakse kolme 
gruppi:

 lümfi kapillaarid,
 keskmised lümfi sooned diameetriga 0,2–0,5 mm,
 suured lümfi sooned diameetriga üle 0,5 mm.

Välja arvatud kesknärvisüsteem ja luuüdi, esinevad 
lümfi sooned üle kogu organismi. Lümfi soonte kolme-
kestalise seina ehitus meenutab veenide ehitust, kuid 
sein on neil õhem ja kestade piirid veelgi ebaselgemad. 
Samuti on lümfi soontes võrreldes veenidega rohkem 
klappe. Suurtes ja keskmistes lümfi soontes on kolm 
kesta: intima, meedia ja adventiitsia. Sisekest on kaetud 
endoteeliga ja moodustab rohkelt klappe, endoteeli all 
paiknevad elastsete ja kollageensete kiudude kimbud. 
Klappide toese moodustab sidekoeline plaat, mis on 
mõlemalt poolt kaetud endoteelirakkudega ja mille sees 
paiknevad silelihasrakkude kimbud. Lümfi soonte mee-
dia sisaldab lisaks silelihasrakkudele ka erinevates suun-
dades kulgevaid elastseid kiude. Lümfi soontel on pare-
mini arenenud väliskest, kus lisaks sidekoe rakkudele 
ja kiududele paiknevad rohkearvulised silelihasrakud. 
Lümfi sooned suubuvad kokku kaheks suureks tüveks – 
 rinnajuha, ductus thoracicus, ja  parem lümfi juha, ductus 
lymphaticus dexter, mis viivad lümfi  vereringesse. Rinna-
juha avaneb vereringesüsteemi vasaku sisemise kägiveeni 
ja rangluualuse veeni ühinemiskoha lähedal, parem lüm-
fi juha suubub aga parema rangluualuse veeni ja parema 
sisemise kägiveeni ühinemiskohta. Suured lümfi sooned 

1.
2.
3.

Joonis 11.20 Soonte sooned, veis, resortsiin-fuksiin. Joonis 11.21 Tsentraalne lümfi soon, duodeenum, kass, H&E.
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on ehituselt sarnased suurtele veenidele, kus meedias on 
nii pikisuunaliselt kui tsirkulaarselt paigutunud sileli-
hasrakke. Adventiitsia on suhteliselt vähearenenud, kuid 
sisaldab siiski soonte sooni ja närvipõimikuid.

Lümfi kapillaarid, vasa lymphocapillaria

 Lümfi kapillaarid on lümfi teede algusosad, kuhu voolab 
kudedest ainevahetusaineterikas koevedelik, mis võib 
sisaldada võõrkehi ja mikroorganisme. Lümfi kapillaa-
rid on endoteeliga vooderdatud torukesed, mis tekita-
vad omavahel hulgaliselt anastomoose. Morfoloogiliselt 
ehituselt sarnanevad lümfi kapillaarid verekapillaaridele, 
kuid on ka erinevusi. Lümfi kapillaaride valendik on 
laiem, kapillaarid on ühest otsast umbsed ja neis paik-
nevad endoteelirakud on suuremad kui verekapillaari-
des. Erinevalt verekapillaaridest puuduvad lümfi kapil-
laarides basaalmembraan ja peritsüüdid. Endoteelirakud 
on ümbritseva sidekoega seotud fi kseerivate fi lamentide 

(kinnitusniitide) abil. Lümfi kapillaarid suubuvad suure-
matesse lümfi soontesse, mille teedel paiknevad lümfi  fi lt-
ritena talitlevad lümfi sõlmed (vt ptk Immuunsüsteem).

REGENERATSIOON

Nii vere- kui ka lümfi soontele on omane kõrge regene-
ratsioonivõime. Füsioloogiline regeneratsioon toimub 
soontes pidevalt ja selle käigus asendatakse vanad rakud 
ja koed uutega. Soonte seina kahjustuse korral algab selle 
reparatiivne regeneratsioon sisekesta endoteelirakkude 
proliferatsiooni ja kasvuga. Aeglasemalt paranevad kah-
justused lihaskestas, kus toimub silelihasrakkude aeglane 
jagunemine. Kui vigastus hõlmab kõiki kolme kesta ja 
selle tagajärjel on veresoon täiesti rebenenud, vajab selline 
situatsioon kirurgilist sekkumist ning alles seejärel algab 
reparatiivne regeneratsioon. Lümfi soonte regeneratsioon 
kulgeb peale kahjustust aeglasemalt kui veresoontes.

Tabel 11.3 Iseloomulikud tunnused kardiovaskulaarses süsteemis ja lümfi soontes

Osa Sisemine 
kiht Seina põhikomponendid Närvid Klapid Funktsioon

Süda Endoteel Südamelihaskude Autonoomsed Jah Pumpamine

Arterid Endoteel Silelihasrakud, elastiin Autonoomsed Ei
Verevool 

(kõrge rõhk)

Arterioolid Endoteel Silelihasrakud Autonoomsed Ei Vererõhu kontroll

Kapillaarid Endoteel Endoteel, peritsüüdid Ei Ei Ainete liikumine

Veenulid Endoteel Peritsüüdid või silelihasrakud Autonoomsed Ei Ainete liikumine, 
reservuaar

Veenid Endoteel Silelihasrakud, fi broosne 
sidekude Autonoomsed Jah

Verevool 

(madal rõhk)

Lümfi -
kapillaarid

Endoteel Endoteel Ei Ei Rakkudevahelise 
vedeliku kogumine

Lümfi sooned Endoteel Silelihasrakud Ei Jah Lümfi vool
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ÜLDISELOOMUSTUS

Tsirkulatsiooniorganiteks on: süda, veresooned ja lümfi sooned. 
Vereringesüsteem kindlustab kudede verevarustuse ja selle kaudu nii kudede varustamise toitainete ja hapnikuga 
kui ka jääkainete eemaldamise. 
Vereringlus tagatakse südame regulaarsete kokkutõmmetega, mille abil pumbatakse verd arteritesse. 
Süda koosneb kolmest kestast: 

endokard, 
müokard,
perikard. 

Endokardi moodustavad südame sisepinda vooderdav endoteel koos sidekoelise subendoteliaalse kihiga. 
Müokard koosneb põhiliselt südamelihaskoest. 
Epikard on südant ümbritseva seroosse perikardi (südamepauna) vistseraalseks lestmeks ja koosneb südame 
välispinda katvast mesoteelist koos selle all oleva sidekoelise kihiga.









1.
2.
3.

•
•
•

VERESOONTE KESTAD

Suurte veresoonte sein koosneb samuti kolmest 
kestast:
Valendikupoolne kest on sisekest e intima, 
tunica intima. Intima koosneb endoteelist 
ja selle alla jäävast õhukesest sidekoelisest 
subendoteliaalkihist. 
Sellele järgneb keskkest e meedia, tunica media. 
Meedia on ehitunud sidekoest ja silelihasrakku-
dest, kuid proportsioonid nende kahe ehitusliku 
komponendi vahel on veresoonte alatüüpide kor-
ral erinevad. 
Kolmas kest on väliskest e adventiitsia, tunica 
externa s. tunica adventitia. Veresoonte adventiit-
sia on sidekoeline ning sisaldab suurte veresoonte 
korral ka soonte sooni, vasa vasorum, mis mõnede 
veresoonte korral võivad ulatuda ka meedia väli-
misse osasse. Veenides leidub adventitsiaalkestas 
ka silelihasrakke.

Väikestes veresoontes on kestad õhemad ja mõni 
kest võib sootuks puududa.



1.

2.

3.



VERESOONTE JAOTUS

Veresooned jaotuvad kolmeks grupiks:
arterid, 
kapillaarid,
veenid. 

Arterid juhivad verd südamest välja ja kannavad 
selle kudedesse. Hargnedes arterite diameeter 
järjest väheneb ja kõige peenemaid artereid nime-
tatakse arterioolideks.
Kapillaarid on kõige väiksemad väga õhukese 
seinaga veresooned, kus toimub O2 ja toitainete 
liikumine verest kudedesse ning CO2 ja jääkainete 
äraandmine kudedest verre.
Veenid, mis suunavad verd tagasi südamesse, 
algavad väikeste soontena, mida nimetatakse 
veenuliteks. Veenulitest jätkuvad järjest suurema 
läbimõõduga veenid, mis lõpuks suurte õõnesvee-
nidena suubuvad südamesse. 

Arterioolid, kapillaarid ja veenulid moodustavad 
organites kompleksseid, anastomoseeruvaid mik-
roveresoonte võrgustikke. Veri ei pruugi alati lii-
kuda arterioolidest läbi kapillaaride veenulitesse, 
vaid vajadusel suunavad arteriovenoossed anasto-
moosid vere otse arterioolidest veenulitesse kapil-
laare läbimata.



•
•
•

•

•

•



SÜNOPSIS
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ARTERID

Arterid jaotatakse suuruse ja seina ehituse iseära-
suste alusel:
suurteks südamelähedasteks elastseteks arteri-
teks,
keskmise ja väikese suurusega lihaselisteks arte-
riteks. 

Elastsete arterite meedia koosneb silelihasrak-
kude vahele jäävatest arvukatest akendunud 
elastsetest membraanidest
Lihaselistes arterites koosneb meedia põhiliselt 
silelihasrakkudest ja vähesed elastsed kiud 
moodustavad kaks elastset membraani meedia 
välispiiridel (sisemine ja välimine elastne 
membraan). 

Üleminek lihaselist ja elastset tüüpi arterite vahel 
on sujuv, mida võib jälgida mõnede keskmise 
suurusega segatüüpi arterite juures.



1.

2.

1.

2.



VEENID

Lihaselised veenid jagatakse suuruse alusel:
väikesteks veenideks, 
keskmisteks veenideks, 
suurteks veenideks. 

Enamik veenidest on väikesed ja keskmised vee-
nid, mis saadavad artereid (korrespondeerivad 
veenid). 
Suured veenid on venoossed tüviharud, mis too-
vad vere südamesse. 
Veenidele on iseloomulik meediaga võrreldes ula-
tuslikum adventiitsia, mis sisaldab suurtes veeni-
des silelihasrakkude kimpe. 
Veenides esinevad sageli ka vere tagasivoolamist 
takistavad veeniklapid, mille poolkuujaid side-
koelisi hõlmasid katavad endoteelirakud.



•
•
•









KAPILLAARID

Kapillaaride sein on väga õhuke, koosnedes ainult 
endoteeli kihist, mida ümbritsevad peritsüüdid. 
Ehituslike iseärasuste alusel jagatakse kapillaarid 
kolmeks rühmaks: 

pideva seinaehitusega kapillaarid, 
fenestreerunud kapillaarid, 
sinusoidid. 

Pideva seinaehitusega kapillaarides (nt kesk-
närvisüsteemis ja lihastes) on endoteelirakkude 
kiht pidev ning rakud on omavahel liitunud 
tiheliiduste varal.
Fenestreerunud e akendunud kapillaarides (nt 
endokriinorganites ja seedetraktis) esinevad en-
doteelis väikesed avaused, mis hõlbustavad ainete 
liikumist läbi epiteeli. 
Sinusoidides e mittepidevates kapillaarides (nt 
maksas ja põrnas) on nii endoteelikiht kui ka ba-
saalmembraan katkendlik, mis tagab makromo-
lekulidele kerge liikumise kudede ja vere vahel. 
Ka on sinusoididel ebakorrapärasem ja suurem 
valendik kui teistel kapillaaridel.





1.
2.
3.

1.

2.

3.

ARTERITE JA VEENIDE PÕHILISED
EHITUSLIKUD ERINEVUSED

Histoloogilistes preparaatides on arterite valendik 
ristlõikes korrapäraselt ümar-ovaalne, veenidel 
seevastu ebakorrapärane ja kokkulangenud.
Arterite seina paksus on mitu korda suurem kui 
korrespondeerivatel veenidel.
Arterite kestad on selgelt piiritletud, seevastu vee-
nide, eriti väiksemate veenide kestade piirjooned 
on ebaselged.
Arterite kõige paksemaks kestaks on meedia, vee-
nidel aga reeglina adventiitsia.
Veenides võivad esineda klapid, arterites neid ei 
esine.
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KORDAMISKÜSIMUSED

Südame kestadeks on:
endokard
endomeetrium
endoneurium
perimüüsium
müomeetrium
müokard

Millised alljärgnevad väited on õiged 
südameklappide kohta?

nad on perikardi tekised
nad ei sisalda veresooni
nende põhiosa moodustab tihedast sidekoest 
ehitunud fi brooskiht, mis lähtub nn südame 
skeleti fi broosrõngastest
nende põhiosa moodustavad paralleelselt 
orienteeritud kardiomüotsüüdid

Arterite kõige paksem kest on:
adventiitsia
intima
meedia

Sisemine elastne membraan intima ja meedia pii-
ril ning katkendlik välimine elastne membraan 
meedia ja adventiitsia piiril on iseloomulik tun-
nusjoon:

veenidele
lihaselist tüüpi arteritele
kapillaaridele
elastset tüüpi arteritele

Kõige väiksema diameetriga veresooned on:
arterid
veenid
kapillaarid

1.
A.
B.
C.
D.
E.
F.

2.

A.
B.
C.

D.

3.
A.
B.
C.

4.

A.
B.
C.
D.

5.
A.
B.
C.

Mikroskoobis histoloogilist preparaati uurides 
on näha vaateväljas kõrvuti kahte veresoont 
– arteriooli ja veenulit. Mille alusel on neid kahte 
soont võimalik eristada?

võrreldes veenuli laiema ja ebakorrapärasema 
valendikuga on arteriooli valendik kitsam ja 
korrapärasem. 
veenul sisaldab arteriooliga võrreldes meedias 
rohkem silelihasrakke
veenul sisaldab arvukalt elastseid membraane, 
mis arterioolis puuduvad
intima on on veenulis oluliselt paksem kui 
arterioolis
võrreldes veenulitega on arterioolide sein 
paksem

Vasa vasorum on:
soonte klapid
soonte sooned
soonte närvid

Veresoonte sisepinda kattev endoteel on:
mitmekihiline sarvestumata lameepiteel
ühekihiline lameepiteel
mitmerealine ripsepiteel
ühekihiline prismaatiline epiteel
mitmekihiline kuupepiteel

Aort on:
elastset tüüpi arter
lihaselist tüüpi arter
segatüüpi arter

Milline alljärgnev väide on õige sinusoidsete 
kapillaaride e sinusoidide kohta?

endoteelirakkude kiht ja endoteeli alla jääv 
basaalmembraan on pideva ehitusega; rakkude 
vahel on palju tiheliiduseid
endoteelirakud on sõelja ehitusega, 
neid läbivad arvukad ümarad avaused; 
basaalmembraan on pideva ehitusega ja katab 
avausi
endoteelirakkudel on suured ilma 
diafragmadeta avaused, mis tervikuna 
loovad katkendliku suurte ebakorrapäraste 
rakkudevaheliste tühikutega kihi; 
basaalmembraan on väga katkendlik

6.

A.

B.

C.

D.

E.

7.
A.
B.
C.

8.
A.
B.
C.
D.
E.

9.
A.
B.
C.

10.

A.

B.

C.





Seedeaparaat koosneb seedekanalist ja sellega seotud organitest, milleks on suuõõnes 

paiknevad organid, kõhunääre, maks ja sapipõis. 

Seedimine on toidu keemilise ja mehaanilise töötlemise protsess, millele järgneb nende 

protsesside käigus tekkinud ainete imendumine seedekanali erinevates osades. 

Seedimata toitained väljutatakse jämesoole lõpposa – pärasoole kaudu. 







SEEDEELUNDITE ARENEMINE

SEEDETRAKTI ÕÕNESORGANITE 
  ÜLDEHITUS

SUUÕÕS JA SUUÕÕNE ORGANID 

SEEDETRAKTI ORGANID

MAKS

KÕHUNÄÄRE













SEEDEELUNDITE ARENEMINE

Seedeelundite areng saab alguse primitiivsest sooltorust, 
mille eri osadest arenevad välja seedetraktiga seotud eri-
nevad koed. Söögitoru epiteel ja näärmed arenevad välja 
entodermist ja ektodermist. Entodermist moodustub 
mao limaskesta, peensoole ja jämesoole epiteel, maksa 
ja pankrease näärmeline parenhüüm. Suuõõne ja päraku 

ektodermi sopistustest moodustub suuõõne, süljenäär-
mete ja jämesoole kaudaalse osa  mitmekihiline lame-
epiteel. Primitiivse sooltoru mesenhüümist moodustuvad 
sidekude ja sooned, samuti seedeorganite silelihaskude. 
Primitiivse sooltoru mesodermi vistseraalsest lestmest 
moodustub serooskesta kattev  lameepiteel e mesoteel.

Seedeelundite 
süsteem,
systema digestorium 12
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SEEDETRAKTI ÕÕNESORGANITE 
ÜLDEHITUS

Seedetrakti moodustab  seedekanal, canalis digestorius ali-
mentarius, ning lisaorganid, organa accessoria. Seedetrakt 
algab suuõõnt piiravate mokkadega ning kulgeb pära-
kuni. Lisaorganite hulka kuuluvad suuõõnes paiknevad 
organid, maks ja pankreas. Seedekanal on neelust kuni 
pärasooleni seest õõnes torujas kanal, mille seina moo-
dustavad kolm kesta:

 limaskest, tunica mucosa,
 lihaskest, tunica muscularis,
 serooskest, tunica serosa, või  adventitsiaalkest, tunica 
adventitia (jn 12.1).

Limaskest, tunica mucosa

Seedetrakti limaskest (jn 12.2a–d) täidab seedimise ja 
imendumise funktsioone, samuti kaitseb seedetrakti 
seina mehaaniliste vigastuste eest. Söögitoru on kaetud 
väga paksu mitmekihilise lameepiteeliga ja selles piir-
konnas on limaskestal oluline just kaitsefunktsioon. 
Sooltes ja maos toimuvad intensiivsed seedimisprotses-
sid ning seal on limaskesta põhiline ülesanne just imen-
dumises ja sekretsioonis osalemine. Limaskest vooderdab 
seestpoolt kõiki seedeaparaadi torujaid organeid ja kesta 

1.
2.
3.

moodustavad reeglina kolm, mõnes piirkonnas neli eri-
nevat kihti: pealmise kihi moodustab katteepiteel, epi-
thelium mucosae, mille all paikneb limaskesta päriskiht 
e proopria, lamina propria mucosae. Mõnes piirkonnas 
on eristatav ka limaskesta lihaskiht, lamina muscularis 
mucosae, millele järgneb sidekoeline submukoosa, tela 
submucosa. Seedekanali algus- ja lõpposad on seestpoolt 
kaetud mitmekihilise lameepiteeliga, keskosas katab 
limaskesta pinda ühekihiline prismaatiline epiteel. Näär-
med paiknevad endo- (soolestik) või eksoepiteliaalselt 
prooprias (söögitoru) ja submukoosas (söögitoru, kaks-
teistsõrmiksool). Limaskesta päriskihti eraldab epiteelist 
basaalmembraan ja kihi moodustab seedetrakti algusosas 
kollageenseid kiude sisaldav kohev sidekude. Limaskesta 
lihaskiht koosneb mõnest silelihasrakkude poolt moo-
dustatud kihist. Limaskesta epiteeliga kaetud pinnarel-
jeef on kogu seedekanali ulatuses erinev: see võib olla sile 
(põsed), võib moodustada foveoole (magu), krüpte (soo-
led), volte, ja epiteelirakkude apikaalsel pinnal võivad 
olla mikrohatud (peensool). Submukooskihi moodustab 
kiudsidekude, mis osaleb limaskesta pikikurdude moo-
dustumisel. Mõnedes osades (söögitoru, kaksteistsõrmik-
sool) paiknevad submukoosas näärmed, nende näärmete 
juhad kulgevad läbi proopria ja avanevad limaskesta pin-
nale. Submukooskiht sisaldab veresooni, lümfi sooni ja 
lümfoidkoe koondiseid ning närvipõimikuid.

Nääre

Submukoosne pleksus

Näärmejuha

Mesenteerium

Epiteel

Limaskesta proopria

Limaskesta lihaskiht

Submukooskiht

Lihaskesta seesmine ringkiht

Lihaskesta välimine pikikiht
Serooskest

Serooskesta
ühekihiline lameepiteel

Joonis 12.1 Sooltoru seina ehitus. (Samuelson Don A. järgi, muudetult R. T. Moss)
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Lihaskest, tunica muscularis 

Lihaskesta (jn 12.2abcd) moodustavad reeglina kaks 
kihti.  Seedekanali algus- ja lõpposades on lihaskest moo-
dustunud peamiselt vöötlihaskoest, keskosas aga silelihas-
koest. Sisemises kihis moodustavad lihasrakud ringja e 
tsirkulaarkihi, stratum circulare. Välimises kihis on rakud 
orienteeritud piki organi seina ja moodustavad piki- e 
longitudinaalse kihi, stratum longitudinale. Lihaskesta 
kahe kihi vahel paikneb õhuke sidekoeline intermus-
kulaarkiht, kus paiknevad veresooned, lümfi sooned ja 
närvikiududest ning ganglionirakkudest moodustunud 
intermuskulaarne närvipõimik, plexus nervosum inter-

Joonis 12.2 Seedetrakti torujate organite kestad: söögitoru, H&E (a); peensool, kass, Heidenhaini raudhematoksüliin (b); magu, kassipoeg, 

Rossmann + H&E (c); duodeenum, kass, H&E (d). Limaskest (1), lihaskest (2).

muscularis. Mao lihaskestas lisandub erandlikult kahele 
lihaskihile (tsirkulaarsele ja longitudinaalsele) veel kol-
mas, põiki kulgev sisemine kiht. 

 Serooskest, tunica serosa, või  adventitsiaalkest, 
tunica adventitia

Kõhuõõnes paikneva seedetrakti osa on kaetud seroos-
kestaga, mille moodustab veresooni ja närve sisaldav 
sidekude ja seda kattev ühekihiline lameepiteel – meso-
teel. Kõhuõõnest väljaspool paiknevad organid on kae-
tud adventitsiaalkestaga, mille moodustab veresooni ja 
närve sisaldav kohev sidekude. Välimine kest seob oma-
vahel organeid ja säilitab nende asendi organismis.

(c)

11

22

(a)

11
22

(d)

22

11

(b)

22
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SUUÕÕS JA SUUÕÕNE ORGANID

SUUÕÕS, CAVUM ORIS 

 Suuõõs on piirkond, mis on piiratud eest mokkade e 
huultega, külgedelt põskedega, ülevalt   kõva- ja pehme-
suulaega ning alt  suupõhjaga. Suuõõs jaguneb  suuesi-
kuks, vestibulum oris, ja  pärissuuõõneks, cavum oris 
proprium. Suuõõnes paiknevad mitmed kõrgeltspetsia-
liseeritud struktuurid –  keel,  hambad,  süljenäärmed ja 
 tonsillid. Pärissuuõõs ühendub tagumises osas kurgukit-
suse kaudu  neeluõõnega.

Suuõõne limaskesta histoloogiline ehitus.  Suuõõne 
limaskesta, tunica mucosa, katab mitmekihiline lameepi-
teel, mis võib olla piirkonniti sarvestunud. Epiteeli all 
paikneb limaskesta kiudsidekoeline päriskiht, lamina 
propria mucosae. Proopria moodustab epiteeli ulatuvaid 
erineva kõrgusega papille, mille abil kinnitub epiteel 
tugevalt proopriale. 

Suuõõne limaskestal puudub või on väga nõrgalt are-
nenud limaskesta lihaskiht, kohevast sidekoest koosnev 
submukooskiht esineb ainult vähestes osades. Kui sub-
mukooskiht puudub, siis on limaskest tihedalt ühenda-
tud allpool paiknevate kudedega (keeles – limaskest kin-
nitub lihaste fastsiatele; igemetel, kõvasuulaes – limaskest 
kinnitub luule). Suuõõne epiteelile on omane kõrge rege-
neratsioonivõime ja rakkude mitootiline jagunemine. 
Suuõõne epiteel on vastupidav erinevatele kahjustustele 
ja talle on lümfotsütaarse infi ltratsiooni tõttu iseloomu-
lik kõrge vastupanuvõime infektsioonide suhtes. 

 Mokad e huuled, labia

Suuõõnt piiravad eest ja pealt nahaga, seestpoolt limas-
kestaga kaetud mokad e huuled (jn 12.3). Naha ja limas-
kesta vahel paikneb  suusõõrlihas, musculus orbicularis 

Joonis 12.3 Alamokk, kass, H&E. Mokanäärmed (1), suusõõrlihas (2). 

11

22

oris. Ülamoka nahast moodustuvad loomaliigiti spetsiifi -
lised struktuurid: veisel  ninamoka peegel, seal  kärss, liha-
sööjatel ja lambal  ninapeegel. Seespoolne limaskest on 
mäletsejalistel ja hobusel kaetud sarvestunud mitmeki-
hilise lameepiteeliga, epithelium stratifi catum squamosum 
cornifi catum, teistel koduloomadel on seespoolne limas-
kest kaetud sarvestumata lameepiteeliga, epithelium stra-
tifi catum squamosum non cornifi catum. Epiteeli all paik-
neb sidekoeline limaskesta päriskiht e proopria, lamina 
propria mucosae, mis läheb üle kohevast sidekoest koos-
nevaks submukoosaks, tela submucosa. Submukoosas 
paiknevad moka- e huulenäärmed, gll. labiales, mis on 
lambal ja lihatoidulistel loomadel mukoosset tüüpi, teis-
tel koduloomadel aga segatüüpi. 

Põsed, buccae

 Põsed on lihaskoe moodustised, mis on väljastpoolt kae-
tud nahaga. Seestpoolt on põsed kaetud limaskestaga, 
mille pinda katab küllaltki paks mitmekihiline sarves-
tumata lameepiteel, epithelium stratifi catum squamosum 
non cornifi catum. Seda tüüpi epiteeli esinemine on tüü-
piline niisketele epiteliaalsetele pindadele, mida pidevalt 
mõjutatakse mehaaniliselt. Ülemiste kihtide epiteelirak-
kude uuenemine toimub basaalkihi rakkude baasil. Tihe 
fi broelastne sidekude moodustab limaskesta päriskihi, 
lamina propria mucosae, limaskestas puudub lihaskiht. 
Allpool asetsevate kudedega ühendab põse limaskesta 
submukooskiht, tela submucosa. Põse lihaskesta moodus-
tab põselihas, selle sügavuses paiknevad rohkearvulised 
tubuloalveolaarsed põse- e bukaalnäärmed, gll. buccales. 
Need väikesed süljenäärmed toodavad mukoosset või 
seroosset sekreeti või mõlemat.

Kõva- ja pehmesuulagi, palatum durum et molle

Kõvasuulae moodustab luuline alus, mida katab limas-
kest, tunica mucosa. Kõvasuulae limaskest on pealt kae-
tud paksu mitmekihilise sarvestunud lameepiteeliga, epi-
thelium stratifi catum squamosum cornifi catum, mis võib 
tõukoertel olla osaliselt pigmenteerunud. Mitmekihiline 
sarvestunud epiteel moodustab eriti paksu kihi mäletse-
jaliste dentaalpadjandil, pulvinus dentalis. Kiudsidekoe-
line proopria seostab kõvasuulae liikumatult periostiga. 
Pehmesuulagi on kaetud mitmekihilise sarvestumata 
lameepiteeliga, epithelium stratifi catum squamosum non 
cornifi catum, ja proopria, lamina propria mucosae, moo-
dustab kõrgeid, sügavale epiteeli ulatuvaid papille. Proop-
riale järgneb hästi väljendunud elastsete kiudude kiht. 
Kohevast sidekoest moodustunud submukooskiht, tela 
submucosa, on paks, selles on hulgaliselt rasvarakke ning 
seal paiknevad mukoosset sekreeti tootvad süljenäärmed. 
Näärmete viimajuhad avanevad pehmesuulae pinnal. 
Pehmesuulae põhimassi moodustab skeletilihaskude ja 
limaskest kinnitub lihaskihile liikuvalt.
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Joonis 12.6 Keele lihaskude, siga, H&E.

Joonis 12.4 Keel, siga, H&E (a); küülik, H&E (b).

(a)

(b)

KEEL, LINGUA 

Keel (jn 12.4ab, 12.5) on lihaseline suuõõneelund. 
Koduloomadel on  keel oluline häälitsemise, toidu haa-
ramise, segamise ja neelamise vahend, peale selle on keel 
ka maitsmiselund. Keele abil puhastavad loomad karvas-
tikku. Kuigi loomaliigiti on keele kuju ja suurus erinev, 
eristatakse anatoomiliselt kõigil loomadel keelel kolme 
piirkonda:

taga paiknev  keelejuur e -pära (jn 12.5), radix linguae,
keskel paiknev  keelekeha, corpus linguae,
ees paiknev  keeletipp, apex linguae.

Keelt katab kutaanne  limaskest, tunica mucosae linguae 
(puudub keelejuure piirkonnas), mille pealmine kiht on 
paks sarvestunud mitmekihiline lameepiteel, epithelium 
stratifi catum squamosum cornifi catum. Limaskesta päris-
kihi, lamina propria mucosae, moodustab kiudsidekude 
ja limaskest kinnitub otse keele põhimassi moodustava-

1.
2.
3.

Joonis 12.5 Keelepära, siga, H&E. Epiteel (1), lümfoidkude (2), 

vöötlihaskude (3), keelenäärmed (4).

11

44

33

22

tele lihastele (jn 12.6). Kohevast sidekoest submukoos-
kiht, tela submucosa, paikneb ainult keele alumisel pin-
nal (jn 12.7). Keele põhimassi moodustavad  vöötlihaste 
kimbud on orienteeritud kolmes suunas: vertikaalselt, 
risti- ja põiki. Vöötlihaskimpude vahel paikneb hulgali-
selt rasvarakke sisaldav kohev sidekude ja seal paiknevad 
samuti keele süljenäärmete lõpposad. Hobuste keeles esi-
neb lihaskiudude vahel toestava struktuurina  keeleselja 
kõhr, cartilago dorsi linguae, hüaliinsest kõhrkoest ja kiu-
lis-elastsest sidekoest silinderjas väät. Koertel ja kassidel 
esineb keeletipu allküljel pulkjas  lüssaks, lyssa, nimetatav 
struktuur, mis koosneb kiudsidekoe poolt ümbritsetud 
kondroidsest koest koos rohke rasvkoe ja vähese skeleti-
lihaskoega. Keele ventraal- ja külgmiste pindade limas-
kest on sile ja seda katab mitmekihiline sarvestumata 
lameepiteel, epithelium stratifi catum squamosum non cor-
nifi catum, mis katab ka suupõhja. Keele dorsaalsel pin-
nal paiknevad  keelepapillid, papillae linguales. Loomade 
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keelel eristatakse kuut tüüpi papille:  niit-,  seen-,  lääts-, 
 koonus-,  vall- ja  lehtpapille, neist enamik paikneb keele 
eesmisel pinnal. Sea keele tagumist kolmandikku iseloo-
mustab lümfoidkoerohkete  tonsillaarpapillide, papillae 
tonsillares, esinemine.

Keele verevarustuse tagavad arterid:  keele-,  suulae- ja 
 neeluarter, mis moodustavad hargnedes rikkaliku vere-
soontevõrgustiku. 

 Keelenäärmed, glandulae linguales, jaotatakse sek-
reedi järgi kolmeks erinevaks tüübiks:  seroos-,  lima- ja 
 seganäärmeteks (jn 12.8). 

 Keelepapillid

Keeleseljal paiknevad rohkearvulised limaskesta kõrgen-
did – papillid. Eristatakse mehaanilise tähtsusega ja maits-
misfunktsiooniga (sisaldavad maitsmiskarikaid) papille.

Joonis 12.7 Keele alumine pind, siga, H&E. Epiteel (1), 

vöötlihaskude (2), rasvkude (3), submukooskiht (4).

33

22

44
11

Joonis 12.8 Keelealune nääre, H&E. Mukoossed lõpposad (1), 

seroossed lõpposad (2).

22

11

 Mehaaniliste papillide hulka kuuluvad niitpapillid, 
papillae fi liformis, koonuspapillid, papillae conicae, ja lääts-
papillid, papillae lentiformes. Need papillid võimaldavad 
loomadel puhastada karvkatet, peenestada toitu ja lakkuda 
vedelikku. Keeletipupiirkonnas paiknevad mehaanilised 
papillid on kõige tugevamini arenenud veisel ja kassil. 

Maitsmispapille on kolme tüüpi: vallpapillid, papillae 
vallatae, seenpapillid, papillae fungiformes, ja lehtpapillid, 
papillae foliatae. Maitsmispapillides paiknevad maitsmis-
pungad, mis võimaldavad loomadel tunda toidu maitset.

Kõik keelepapillid on limaskesta derivaadid ja nende 
ehitus on sarnane. Papillide ülemine pind on kaetud kas 
mitmekihilise sarvestumata lameepiteeliga või mitmeki-
hilise sarvestunud lameepiteeliga. Iga papilli aluse moo-
dustab limaskesta proopria papill (esmane papill). Esmase 
papilli tipust hargneb 5–20 peenikest sidekoelist sekun-
daarset papilli. Keelepapillide sidekoelises aluses paikne-
vad rohkearvulised verekapillaarid, mis kumades läbi epi-
teeli annavad papillidele iseloomulikku punase värvi.

Joonis 12.9 Niitpapillid, kass, H&E (a, b).

(a)

(b)
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Joonis 12.10 Seenpapill, kass, H&E.

Niitpapillid, papillae fi liformes

 Niitpapillid (jn 12.9ab) paiknevad keeleseljal, arvuku-
selt moodustavad nad kõige suurema papillide grupi. 
Niitpapillid on suuruselt kõige pisemad keelepapillid, 
nende keskmine pikkus on 0,2–0,3 mm. Niitpapillid on 
kõige rohkem arenenud kassil, mõned papillid on kõr-
gemad teistest ja on suunatud tipuga keele kaudaalsuu-
nas. Koera keelel on niitpapillid samuti hästi väljendu-
nud, kuid nad on madalamad ja nende hulk on väiksem 
kui kassil. Hobuse niitpapillid on mõõtmetelt väiksemad 
ning moodustuvad peentest kaudaalselt suunatud kume-
ratest limaskesta kõrgenditest.

Koonus- ja läätspapillid, papillae conicae,
papillae lentiformes

Mehaaniliste papillide hulka kuuluvad teravatipulised 
 koonuspapillid on niitpapillidest veidi suuremad ja paik-
nevad seal ja karnivooridel keeleselja tagumises piirkon-
nas. Koonuspapillid on kaetud nõrgemalt sarvestunud 
epiteeliga kui niitpapillid. Kassil aitavad koonuspapil-
lid lakkuda piima ja vett. Seal sisaldavad koonuspapillid 
lisaks sidekoele lümfoidkude. Keeleselja tagumises piir-
konnas paiknevad ka suured läätspapillid.

Seenpapillid, papillae fungiformes

 Seenpapillid (jn 12.10) on väiksearvulised, nad paikne-
vad hajutatult niitpapillide vahel keeleseljal ja ka keele 
külgpindadel. Seenpapillide pikkuseks on 0,7–1,8 mm 
ja nende diameeter võib olla kuni 1 mm. Seenpapillid 
on seenekujulised – papilli alumine osa on kitsas, üle-
mine osa aga meenutab seenekübarat. 3–4 maitsmis-
punga paiknevad seenekübara piirkonnas, kuid nad või-
vad seenpapillis ka puududa.

Joonis 12.11 Vallpapill, siga, Van Gieson. Papillivagu (1), epiteel (2), 

papillivall (3), sekundaarpapillid (4).

44

33

22

11

Vallpapillid, papillae vallatae

 Vallpapillid (jn 12.11) on pealt lamedad limaskesta kõr-
gendid, mis asuvad keelepära ja keelekeha piiril ning 
nende arv on 4–16. Vallpapillid on kõige suuremad, 
nende kõrgus on 1–1,5 mm ja diameeter 1–3 mm. Vall-
papillide ülemine pind on samal kõrgusel keele ülemise 
pinnaga ja neid ümbritseb ringjas süvend – papillivagu. 
Vagu väljastpoolt ümbritsevat limaskesta osa nimetatakse 
papillivalliks. Seroossete maitsmisnäärmete (von Ebneri 
näärmed) juhad avanevad papillivao põhja. Pealt katab 
vallpapille paks mitmekihiline sarvestumata lameepiteel, 
külgedel on epiteel õhem. Vallpapilli tüve moodustab 
tihe sidekoeline proopria. Vallpapilli ülemises, lames-
tunud osas, moodustuvad sekundaarpapillid, vallpapilli 
külgedel need puuduvad. Vallpapillide külgepiteelis asu-
vad maitsmisretseptorid – maitsmispungad e maitsmis-
karikad.

Lehtpapillid, papillae foliatae

 Lehtpapillid (jn 12.12ab) moodustavad 4–8 papillist 
koosnevaid gruppe, mis paiknevad paremas ja vasakus 
keele servas keelejuure lähedal. Ühe lehtpapilli kõrgus 
on 2–5 mm. Papillide külgpindade epiteelis paiknevad 
rohkearvulised maitsmispungad. Mäletsejaliste lehtpa-
pillides maitsmiskarikad puuduvad, kassil on nad rudi-
mentaarsed ja neil puudub sensoorne funktsioon.

 Maitsmispungad e maitsmiskarikad, caliculi gustato-
riae. Maitsmispungad (jn 12.12c) paiknevad leht-, seen- 
ja vallpapillide külgepiteelis. Kujult on maitsmispungad 
ovaalsed kehakesed, kus paiknevad pikliku kujuga rakud 
ja kehakese tipus on väike süvend – maitsmislohk. Maits-
misrakkude apikaalsel pinnal paiknevad rohkearvulised 
peened mikrohatud –  maitsmistikukesed, virgulae gus-
tatoriae. Maitsmispunga rakkude uuenemiskiiruseks on 
10 päeva. Organismi vananemisel uuenemiskiirus lan-
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geb, millega kaasneb maitsmismeele teravuse alanemine. 
Maitsmispungad reageerivad viiele põhilisele maitsemo-
daalsusele – magus, soolane, kibe, hapu ja umami. Rakke 
on maitsmispungas ligikaudu 50–75. Eristatakse kolme 
liiki rakke: 

 maitsmisrakud, cellulae gustatoriae, 
 tugirakud, cellulae sustentaculares, ja 
 basaalrakud, cellulae basales. 

Maitsmispungas on umbes pooled rakkudest piklikud 
maitsmisrakud, mis ulatuvad basaalmembraanilt  maits-
mispoori, porus gustatorius. Maitsmisrakkude apikaalselt 
pinnalt lähtuvad maitsmispoori mikrohatud, basaalses 
osas esinevad sünapsid sensoorsete neuronite jätketega. 
Tugirakud on vähemarvukad ja ulatuvad samamoodi 
basaalmembraanilt maitsmispoorini, kuid iseloomulikult 
puuduvad neil sünapsid närvirakkudega. Basaalrakud on 
väiksed basaalmembraanil paiknevad rakud, mida pee-
takse kahe ülejäänud rakuliigi tüvirakkudeks. Lähtu-
valt maitsmiskarika rakkude klassifi tseerimisprintsiibist 
(nt ultrastruktuurne või elektrofüsioloogilne klassifi kat-
sioon) eristatakse maitsmis- ja tugirakkude hulgas erine-
vaid alatüüpe ja sel juhul kirjeldatakse maitsmiskarikates 
rohkem rakutüüpe (nt tüüp I – gliaalsed tugirakud, tüüp 
II – retseptorrakud, tüüp III – presünaptilised rakud). 

Keele süljenäärmed, glandulae linguales

 Keele süljenäärmeid on kolme tüüpi: seroossed,  mukoos-
sed ja  seganäärmed.  Seroossed näärmed, glandulae 
serosae, paiknevad keele sügavuses vall- ja lehtpapillide 
lähedal. Need on torujat tüüpi lihtnäärmed, mille vii-
majuhad avanevad papillide kraavidesse või lehtpapillide 
vahele ning viimajuhad on kaetud mitmekihilise lame-
epiteeliga. Harva võib epiteelirakkude apikaalsel pinnal 
näha ripsmeid. Lõpposad (jn 12.13) on kujult torujad 

1.
2.
3.

Joonis 12.12 Lehtpapillid, küülik, H&E (a, b); maitsmispungad (c). 

Epiteel (1), maitsmispung (2).

(c)

(a)

22

11

(b)

22

Joonis 12.13 Keelenäärme lõpposad, lammas, H&E.
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ja kitsa valendikuga. Rakud toodavad valgurikast sek-
reeti, mis sisaldab rohkesti sooli. Mukoossed näärmed, 
glandulae mucosae, paiknevad peamiselt keelejuure piir-
konnas ja piki organi külgi. Need on üksikud tubuloal-
veolaarsed hargnevad näärmed, mille lõpposad koosne-
vad limarakkudest. Viimajuhad on kaetud mitmekihilise 
epiteeliga, rakud on vahel kaetud ripsmetega. Keelejuure 
piirkonnas avanevad näärmete viimajuhad keeletonsilli 
krüptidesse. Näärmete sekreet sisaldab ohtralt mutsiini. 
Seganäärmed, glandulae seromucosae, paiknevad keele 
eesmises osas ning toodavad üheaegselt nii seroosset kui 
ka mukoosset sekreeti (jn 12.8). Nende näärmete arvu-
kad juhad (ligikaudu 6 mln) avanevad piki keelealuseid 
limaskesta volte. Seganäärmete sekretoorsed osad paik-
nevad keele sügavuses.

Tonsillid, tonsillae

 Tonsillid e mandlid on kurgu- ja neelu sidekoelises piir-
konnas asuvad kompaktsed lümfoidse koe moodustised. 
Neelupiirkonnas paiknevad keele-,  suulae- ja neeluton-
sillid moodustavad nn  Waldeyer-Pirogovi lümfoepite-
liaalse farüngeaalrõnga. 

Paiknemise järgi eristatakse  keele-, palatiin-,  neelu- ja 
 tubaartonsille. Tonsillid jaotatakse vastavalt nende kujule 
 plaattonsillideks ja  krüpttonsillideks. Tonsillid täidavad 
organismis tähtsat kaitsefunktsiooni, muutes kahjutuks 
väliskeskkonnast suuõõne ja nina kaudu organismi sat-
tuvad mikroobid. Loomadest on tonsillid kõige paremini 
välja arenenud seal. Sea tubaartonsillid, tonsillae tubariae, 
on paarilised krüpttonsillid. Väiksed lümfoidkoe koon-
dised moodustavad  kõritonsilli, tonsilla paraepiglottica. 
Koos teiste lümfoidkoe organitega kindlustavad tonsillid 
intensiivse lümfotsüütide moodustumise, mis on oluline 
kindlustamaks organismi immuunkaitset.

Neelutonsill, tonsilla pharyngea

Paaritu neelutonsill kuulub plaattonsillide hulka (v.a 
karnivoorid). Neelutonsilli moodustavad 5–7 mm pak-
sused lümfoidkoe kurrud, mille keskmiseks pikkuseks on 
25 mm. Neelutonsilli pealmist pinda katab mitmekihi-
line sarvestumata lameepiteel, allpool asetsevatest kude-
dest eraldab teda õhuke sidekoeline kihn. 

Keeletonsill, tonsilla lingualis

Paaritu keeletonsill paikneb keelepära limaskestas ja 
kuulub krüpttonsillide hulka. Tonsilli ülemist pinda ja 
sügavaid krüpte katab mitmekihiline sarvestumata lame-
epiteel. Krüptide põhja avanevad rohkearvulised keele 
süljenäärmed, mis oma sekreediga puhastavad krüpte. 
Epiteel ja limaskesta päriskiht on intensiivselt infi ltreeri-
tud lümfi sõlmekestest pärit lümfotsüütidega. 

Suulae- e palatiintonsill, tonsilla palatina

Suulae- ehk palatiintonsillid (jn 12.14a-d) on paarilised 
organid. Karnivooridel kuuluvad nad plaattonsillide, seal 
ja hobusel aga krüpttonsillide hulka. Palatiintonsilli suu-
õõnepoolset pinda – limaskesta – katab sarvestumata mit-
mekihiline lameepiteel. Iga krüptiline suulaetonsill on 
moodustatud mitmest limaskesta voldist, mille prooprias 
asuvad arvukad idutsentritega lümfi sõlmekesed, mis on 
teineteisest eraldatud õhukese sidekoega. Tonsillide pin-
nalt lähevad tonsilli sisemusse valendikud e krüptid, mis 
võivad hargnedes moodustada sekundaarseid krüpte. 
Limaskesta sidekoeline proopria moodustab papille, 
mis sopistuvad epiteeli. Sügavamal asuvatest kudedest 
on tonsill eraldatud tihedama kiudsidekoelise kihnuga, 
kust hargnevad tonsilli sidekoelised septid. Septid jaga-
vad palatiintonsilli vastavalt krüptide arvule sagarikeks. 
Tonsilli vere- ja lümfi kapillaarid paiknevad kihnus, mis 
ei ümbritse palatiintonsilli, vaid eraldab teda allpool asu-
vatest kudedest. 

Süljenäärmed, glandulae salivariae

Suuõõnde avanevad või suuõõne limaskestas paikne-
vad  süljenäärmed jaotatakse  väikesteks e seinasisesteks ja 
 suurteks e seinavälisteks süljenäärmeteks. Süljenäärmete 
epiteel areneb ektodermist, seetõttu on süljenäärmete 
lõpposadele ning viimajuhadele iseloomulik mitmeki-
hiline struktuur. Süljenäärmed on alveolaarse või tubu-
loalveolaarse ehitusega näärmed. Sekreedi iseloomu järgi 
jaotuvad  näärmed mukoosseteks,  seroosseteks ja  seganäär-
meteks ning nende sekreeti nimetatakse  süljeks, saliva. 
Sülg sisaldab erinevaid orgaanilisi komponente, rakkude 
lagunemisprodukte ja vähesel määral ka leukotsüüte. Sülje 
koostises on ensüüme, nt ptüaliin (sülje α- amülaas, mis 
lammutab süsivesikuid, mistõttu seedimine algab osali-
selt juba suuõõnes), antibakteriaalseid aineid (lüsotsüüm, 
laktoferriin), antikehasid immunoglobuliin A (IgA) ja 
lisaks sellele ka lima. Süljel on suuõõnes täita mitmeid 
funktsioone: niisutada suuõõne limaskesta ja mälutavat 
toitu, mida siis on kergem neelata, puhastada suuõõs toi-
dutükikestest ja peatada seal happerünnakuid (süljel on 
hea puhverdusvõime tänu kõrgele bikarbonaatide sisal-
dusele). Süljes leiduvad kaltsium ja fosfaatioonid soodus-
tavad hammaste remineraliseerumist.

Väikesed süljenäärmed, glandulae salivariae minores

Suuõõne limaskestas paiknevad väikesed e seinasisesed 
süljenäärmed, glandulae intramurales, millele on iseloo-
mulik pidev sekreedi tootmine. Suuõõne esikusse avane-
vad  huulenäärmed, gll. labiales,  põsenäärmed, gll. bucca-
les, pärissuuõõnde  suulae ja  keelenäärmed, gll. palatinae 
et linguales. 

 Moka- e huulenäärmed, glandulae labiales, on  kih-
nuta segatüüpi näärmed, kus eristatakse nii mukoos-
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(a)

Joonis 12.14 Suulaetonsillid. Küülik, H&E (a); kass (b); siga (c); kass (d); kass (e, f ). Epiteel (1), lümfi sõlmed (2), sidekoeline sept (3), valendik e 

krüpt (4). 

(b) (d)

44

(c)

33

(e)

2

11
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Joonis 12.15 Mokanäärmete juhad, kass, H&E.

seid kui ka seroosseid rakke (jn 12.15). Seganäärmetes 
leidub seroosseid ja mukoosseid rakke kas ühes ja samas 
lõpposas või eraldiseisvate lõpposadena. Kui varem 
arvati, et seganäärmetes ümbritsevad seroossed rakud 
mukoosseid lõpposasid nn seroossete poolkuudena, siis 
uuematel andmetel on tegemist tavafi ksatsioonist tingi-
tud artefaktiga ning kiirfi kseerimisel ilmneb, et seroos-
sed rakud paiknevad lõpposades vaheldumisi mukoos-
sete rakkudega.

 Põsenäärmed, glandulae buccales, on segatüüpi näär-
med, mis moodustavad kolm gruppi:    eesmised e ventraal-
sed, keskmised e vahelmised ja tagumised e dorsaalsed põse-
näärmed. Põsenäärmed on kihnuta segatüüpi näärmed. 

 Tubuloalveolaarsed mukoossed suulaenäärmed, gll. 
palatinae, paiknevad põhiliselt kõvasuulaes. Väiksemad 
suulaenäärmete grupid paiknevad ka pehmesuulaes ja 
uuvulas. 

 Keelenäärmed, glandulae linguales, on mukoossed 
näärmed (jn 12.16).  Eesmised keelenäärmed, gll. lingua-
les anteriores, avanevad keele alla. Eespool paiknevad kee-
lenäärmed on  mukoseroossed näärmed, tagapool paikne-
vatel keelenäärmetel on ülekaalus mukoossed lõpposad. 

 Keelejuure näärmed, glandulae radicis linguae, on 
mukoossed süljenäärmed. 

Suured süljenäärmed, glandulae salivariae majores

Suured süljenäärmed on kolm seinavälist paarisnääret, 
mis toodavad vedelat sekreeti ja väljutavad selle juhade 
kaudu suuõõnde. Suurte süljenäärmete gruppi kuuluvad 
kolm nääret:

 kõrvasüljenääre e parotiidnääre, glandula parotis – 
seroosne nääre,
 keelealune e sublingvaalnääre, glandula sublingualis 
– segatüüpi nääre; mukoseroosne nääre, ülekaalus 
on mukoossed lõpposad,
 alalõua e mandibulaarnääre, glandula mandibularis 
– segatüüpi nääre; seromukoosne nääre, ülekaalus 
on seroossed lõpposad.

Kõrvasüljenääre e parotiidnääre, glandula parotidea 
s. parotis. Kõrvasüljenääre (jn 12.17, 12.18a–f) on kõige 
suurem liitnääre seal ja hobusel, karnivooridel on kõrva-
süljenääre väiksem. Kõrvasüljenääret ümbritseb sidekoe-
line kihn, millest organi sisemusse kulgevad sidekoelised 
septid jagavad näärme sagarikeks. Septides kulgevad saga-
rikevahelised juhad ja veresooned. Näärme lõpposadeks 
(jn 12.18b–f) on seroosset sekreeti tootvad rakud, mis 
moodustavad mäletsejalistel tubuloossed, teistel looma-
del aga atsinoossed lõpposad. Parotiidnäärme lõpposad 
on 100% seroosset tüüpi, ainult noorloomadel võib näär-
mes olla vähesel hulgal mukoosseid lõpposasid. Seroosse-
tel lõpposadel on kitsas valendik, näärmerakud värvuvad 
histoloogilistes preparaatides hästi, kuid nendevaheli-
sed piirjooned jäävad hägusateks. Lõpposade rakke ise-

1.

2.

3.

Joonis 12.16 Keelenäärmed, lammas, H&E. Vöötlihaskude (1), 

keelenäärmed (2). 

22

11

Joonis 12.17 Kõrvasüljenäärme sagarik, koer, H&E. 

Sagarikusisesed juhad (1).

11

11
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Joonis 12.18 Kõrvasüljenääre, koer, H&E (a, b); H&E (c, d); küülik, kroom jäähape + H&E (e); siga, H&E (f ). Lõpposa (1), näärme juha (2), näär-

me sagarik (3). 

(a)

(c)

11

22

(d)

11

22

(b)

11

22

(f)

11

22

(e)

33

33

33

33

22
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Joonis 12.20 Alalõuanääre, vasikas (a), kass (b), H&E. Näärme 

lõpposad (1), viimajuha (2).

Joonis 12.19 Keelealune nääre, H&E. Seroosne lõpposa (1), 

mukoosne lõpposa (2), näärmekompleksi valendik (3). 

11

22

33

loomustab basaalses osas paiknevate rakutuumade ümar 
kuju, subnukleaarne basofi ilne ergastoplasma ja atsi-
dofi ilsed sümogeenisõmerad raku apikaalses osas. Rak-
kude kuju on muutuv ja sõltub sekreedi moodustumisest 
– intensiivselt sekreeti moodustav rakk on suur, peale 
sekreedi väljutamist muutub rakk väiksemaks. Kõrva-
süljenäärme lõpposades paiknevad sekretoorsete rakku-
dega samal basaalmembraanil veel neuroektodermaalset 
päritolu korvja kujuga müoepiteliaalsed rakud, mis tänu 
oma kontraktsioonivõimele aitavad väljutada lõpposa-
dest sekreeti. Näärme viimasüsteem algab lõpposadest 
väljuva pika ja intensiivselt hargneva lülijuhaga, ductus 
intercalatus, mida vooderdab lame, harvem madal kuup-
epiteel. Lülijuhad jätkuvad laiema valendikuga pika 
juttjuhaga, ductus striatus, mida vooderdab ühekihiline 
kuup- või prismaatiline epiteel. Juttjuhade rakud sisalda-
vad tavalisi rakuorganelle, rakkude basaalses osas paikne-
vad aga rohkearvulised mitokondrid, mis moodustavad 
basaalse jutilisuse. Juttjuhad suubuvad juba suurema-
kaliibrilistesse viimajuhadesse ja need omakorda kõrva-
süljenäärme juhasse.

 Keelealune e sublingvaalnääre, glandula sublingualis. 
Sublingvaalnääre (jn 12.19) on suurtest süljenäärmetest 
kõige väiksem. Nääre on tubuloalveolaarset tüüpi, kih-
nuta ja koosneb mitmest väikesest osast. Lõpposad on 
valdavalt mukoosset tüüpi ja sisaldavad vähesel hulgal 
seroosseid rakke. Mukoossete rakkude piirjooned on sel-
gemad, kuid tsütoplasma limasisalduse tõttu värvuvad 
rakud tavapreparaatides väga heledalt. Rakutuum on 
lamestunud ja paikneb basaalselt. Lülijuhad ja juttjuhad 
on väga lühikesed või puuduvad. Viimajuhad moodustu-
vad suurest ja mitmest väikesest juhast. Tugevad sidekoe-
lised septid moodustavad sublingvaalnäärme strooma. 

  Alalõua e mandibulaarnääre, glandula mandibula-
ris. Alalõuanääre (jn 12.20ab) on alveolaarne (osaliselt 
tubulaarne) kihnuga kaetud liitnääre. Hobusel on näär-
mes ülekaalus seroossed lõpposad, kassil, koeral, veisel ja 
seal on ülekaalus aga mukoossed lõpposad (jn 12.20ab). 
Lülijuhad on lühikesed ja vähe hargnevad. Juttjuhad on 
kaetud kuup- või prismaatilise epiteeliga ja epiteelirak-
kudes on selgelt väljendunud basaalne jutilisus. Näärme 
viimajuhad on kaetud mitmekihilise lameepiteeliga. 

HAMBAD, DENTES

Suuõõnes paiknevad  hambad on loomadele üliolulisteks 
elunditeks, mida nad kasutavad saagi püüdmisel, toidu 
haaramisel ja söömisel, vaenlase ründamisel, samuti ene-
sekaitsel. Eristatakse  lõikehambaid, dentes incisivi,  kihv-
hambaid, dentes canini,  eespurihambaid, dentes premo-
lares, ja  purihambaid, dentes molares. Looma esimesed, 
ajutised hambad kannavad nimetust  piimahambad, den-
tes decidui, mis asenduvad  jäävhammastega, dentes per-
manentes. Lõualuu alveoolides paiknev  hammas jaguneb 

(b)

11

(a)

11

22
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Joonis 12.21 Madalakrooniliste hammaste areng. Varajane hambapunga etapp (a), hiline hambapunga etapp (b), kellukese etapp (c). 

(Samuelson Don A. järgi, muudetult)

juureks, radix dentis, suuõõnde ulatuvaks  hambakrooniks, 
corona dentis, ja nende vahele jäävaks  hambakaelaks, col-
lum dentis, mis on ümbritsetud  igemega, gingiva. Ham-
mas on ehitunud kolmest kõvast, tugevasti mineraliseeru-
nud koest:  emailist, enamelum,  tsemendist, cementum, ja 
 dentiinist, dentinum. Dentiin moodustab hambast kõige 
suurema osa ja ümbritseb  hambaõõnt, cavum dentis, ja 
 juurekanalit, canalis radicis dentis. Nii hambaõõnes kui 
juurekanalis paikneb kohevast sidekoest moodustunud 
 hambapulp, pulpa dentis. Kui hamba krooni osas katab 
dentiini väljastpoolt email, siis juure osas katab dentiini 
väljastpoolt tsement. Krooni kõrguse järgi eristatakse 
kahte tüüpi hambaid:  madalakroonilised e brahhüdont-
sed hambad (jn 12.22) ja  kõrgekroonilised e hüpsodont-
sed hambad (jn 12.22). Eelpooltoodud hamba kõvade 
kudede vahekorrad kehtivad madalakrooniliste hammaste 
kohta, kus email katab ainult suuõõnde ulatuvat krooni. 
Sellised hambad on kiskjalistel ja seal, mäletsejalistel on 
madalakroonilised ainult lõikehambad. Kõrgekroonilistel 
hammastel katab email nii krooni kui ka juurt, eripärana 

Joonis 12.22 Madalakrooniliste (a) ja kõrgekrooniliste (b) 
hammaste ehitus. 
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katab emaili välispinda ja täidab emailikurdude vahesid 
tsement (jn 12.22). Kõrgekroonilistel hammastel puu-
dub anatoomiline kael, nende juured on kas lühikesed 
või puuduvad hoopis. Kõrgekroonilised hambad kasva-
vad kogu looma eluea. Sellised hambad on hobusel ja 
mäletsejalistel (eespurihambad, purihambad). 

Hamba arenemine. Hamba arenemine (jn 12.21abc, 
12.24a–f) algab kujuneva suuõõne ektodermaalse epiteeli 
prolifereerumise tulemusel moodustuvast hobuseraua-
kujulisest rakuväädist, mida nimetatakse hambaliistuks. 
Hambaliistu pinnale hakkab moodustuma piimaham-
mastele vastaval arvul mütsitaolisi hambaalgeid (hamba-
pungasid). Järgnevalt tungib hambapunga sisse mesen-
hümaalne hambapapill, muutes kujuneva  emailiorgani, 
organum dentis epitheliale, kahelestmeliseks kellukesesar-
naseks struktuuriks. Sellise arengu tulemusel moodustu-
nud kellukesekujuline emailiorgan ümbritseb tsentraal-
selt paiknevat sidekoelist hambapapilli. Emailiorgan ja 
hambapapill on ümbritsetud sidekoelise hambapaunaga, 
kus paikneb hulgaliselt veresooni. Hambapapilli poolt ja 
külgedelt ümbritseb hambaalget moodustuv alveolaar-
luu (jn 12.24d). Emailiorgani sisepinda katab ühekihi-
line kõrgprismaline epiteel, mille moodustavad sisemi-
sed emailirakud. Emailiorgani servadel lähevad sisemised 
emailirakud üle lamedateks välimisteks emailirakkudeks 
(jn 12.24e). Sisemiste ja välimiste emailirakkude vahele 
jääb tähekujulistest, omavahel seotud epiteelirakkudest 
ja sültjast ainest moodustunud  emailipulp, pulpa organi 
dentis (jn 12.24c). Dentiini moodustumine algab hamba-
papilli tipus, kus sidekoe rakud diferentseeruvad silindri-
listeks, basofi ilse tsütoplasmaga rakkudeks –  odontoblas-
tideks. Odontoblastid (jn 12.24f) hakkavad moodustama 
raku ülemisele pinnale dentiini põhiainet, mis sisaldab 
kollageenseid fi brille ja nende vahel paiknevaid muko-
proteiine. Dentiini läbivad radiaalsed  dentiinituubulid, 
tubuli dentinales, kus paiknevad ( Tomesi kiududena) 
odontoblastide jätked. Edaspidi imbub dentiin läbi lubi-
sooladega. Odontoblastidega vahetult piirnev dentiin 
( predentiin) on lubjastumata, ta koosneb kollageense-
test kiududest ja amorfsest põhiainest. Sisemised emai-
lirakud diferentseeruvad hambapapilli tipu kohal  kõrg-
prismalisteks enameloblastideks, mis moodustavad oma 
apikaalses osas  emailiprismasid (iga enameloblast moo-
dustab ühe prisma). Hambatsement moodustub arengu-
liselt hiljem kui dentiin ja email. Hambajuurepiirkonnas 
vastu dentiini asetsevad mesenhüümirakud kujunevad 
tsementoblastideks, mis hakkavad dentiini välispinnale 
ladestama tsementi.

Hambajuure arenemine. Juure arenemist indutsee-
rib ja tema kuju määrab epiteliaalne juuretupp – emai-
liorgani kahekihiline jätke. Juuretupe mõjul diferent-
seeruvad papilli mesenhüümirakud odontoblastideks. 
Dentiini vastu paiknevad mesenhüümirakud diferent-
seeruvad tsementoblastideks. Hambajuurt ümbritsevast 
hambapaunast moodustub periodont. 

Hamba koed. Hammas on keerulise ehitusega elund, 
mille moodustavad spetsiifi lised koed: email, dentiin, tse-
ment ja hambapulp. Koed on hambajuure piirkonnas ümb-
ritsetud  periodondi e hambajuureümbrisega (jn 12.23).

 Email, enamelum

Emaili arenemine. Emaili arenemine algab peale den-
tiinikihi moodustumist, kui toimub enameloblastide 
(jn 12.21) aktiviseerumine ja emailiorganisse kasvavad 
veresooned. Enameloblastides toimub rakuorganellide 
ümberpaigutumine ning sekretsiooniprotsessiga seotud 
raku organellid paigutuvad tulevase emaili poole. Rak-
kude tegevus aktiveerub, neisse hakkab ladestuma kalt-
sium ja fosfor. 

Emaili arenemises eristatakse järgmisi etappe:
orgaanilise emailiprisma moodustumine,
küpse emaili teke seoses prismade mineraliseerumisega.

Enameloblastide arengufaasid:
morfogeneetiline faas (määrab krooni kuju),
indutseeriv faas (tingib odontoblastide diferentsee-
rumise),
formatiivne faas – emaili moodustumine,
küpsemisfaas – mineraliseerumine,
kaitsefaas – moodustab koos teiste emailiorgani osa-
dega kutiikuli. 

Madalakroonilistel hammastel katab anatoomilist 
krooni email ja kõige paksem emaili kiht paikneb ham-
maste mälumispinnal. Email on organismi kõige tuge-

1.
2.

1.
2.

3.
4.
5.

Joonis 12.23 Hamba ehitus. 
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(a)

(b)

Joonis 12.24 Hamba arenemine. Lammas, H&E (a); koer, Weigerti raudhematoksüliin-pikrofuksiin (b); siga, H&E (c); moodustuv alveolaarluu, 
koer, Weigerti raudhematoksüliin-pikrofuksiin (d); vastsündinud koer, H&E (e); hamba koed, H&E (f ). Hambapapill (1), emailiorgani pulp (2), si-

semised emailirakud (3), välimised emailirakud (4), hambapapilli sidekude (5), odontoblastid (6), predentiin (7), dentiin (8), odontoblastide 

dentinaaljätked (9), email (10).
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(c)
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vam kude, mistõttu on ta väga kulumiskindel. Email 
sisaldab ligikaudu 96–97% mineraalaineid. Mineraal-
ainete põhiosa moodustavad kaltsiumfosfaadi kristallid 
(hüdroksüapatiit Ca10(PO4)6(OH)2) ja kaltsiumkarbo-
naat, ligikaudu 3–4% moodustavad orgaanilised ained ja 
vesi. Orgaanilised ained on enamuses eukeratiin ja lahus-
tuvad valgud (spetsiifi lised valgud nagu amelogeniinid ja 
enameliinid on olulised emaili moodustumise perioodil, 
küpses emailis amelogeniinid eemaldatakse täielikult ja 
enameliinid osaliselt). Emaili vastupidavus sõltub allpool 
paiknevast dentiinist: dentiinist lähtuvad emaili radiaal-
jätked tagavad emaili troofi ka. Email on avaskulaarne 
kude ja tal praktiliselt puudub võime uueneda.

Emaili histoloogiline ehitus. Emaili moodustavad 
 emailiprismad, prismata enameli, ja  interprismaatiline 
substants. Interprismaatilise substantsi rohkus on ise-
loomulik koera ja sea hammastele. Enameloblastid (jn 
12.25) hakkavad produtseerima emaili pärast seda, kui 
odontoblastid on moodustanud esimese dentiini kihi. 
Enameloblastid on kõrged, prismaatilise kujuga rakud 
ja iga enameloblast moodustab ühe 3–6 μm diameetriga 
emailiprisma, mis on emaili struktuuriühikuks. Emaili-
prismad on pikad, peenikesed moodustised, nende rist-
lõige võib olla kujult heksagonaalne, ümmargune või 
ovaalne, nad asuvad dentiini suhtes risti ning põimudes 
moodustavad emailikimpe. Seejuures ulatuvad emaili-
prismad läbi kogu emailikihi paksuse. Prismade S-kuju-
line paigutus ja jätkete olemasolu naaberprismade vahel 
kindlustavad emaili tugevuse. Emailiprismad koosnevad 
peenest fi brillaarsest võrgust, sisaldavad hüdroksüapatii-
tide mineraalkristalle ja neid ümbritseb  prismamemb-
raan, membrana prismatis. Prismas paiknevad paralleel-
selt pikiteljega keratiinifi brillid, prisma seinas on nende 
asend aga põikisuunaline. Interprismaatiline substants 
võib olla lubjastunud (kleepaine) või lubjastumata 
(emailikimbud ja emaililamellid). Kleepaine paikneb 
prismade vahel ja koosneb samadest komponentidest, 
millest koosnevad emailiprismad. Erinevuseks on struk-
tuuride korrapäratum paigutus ja nõrgem lubjastumine. 
Erinevalt kleepainest jäävad osad prismadevahelise aine 
piirkonnad lubjastumata. Need piirkonnad koosnevad 
ainult orgaanilisest ainest ja kannavad nimetusi  emaili-
kimbud, fasciculi enameli, ja emaililamellid. 

Valgusmikroskoobis on emailis nähtav vöödilisus. 
 Emaili vahelduvvöödid e Hunter-Schregeri vöödid on 
tingitud emailiprismade paigutusest erinevatel tasan-
ditel. Emaili paralleelvöödid e Retziuse vöödid on tek-
kinud hambas aga mineraalainete erinevast sisaldusest 
tingitud mineraliseerumise rütmilisest iseloomust. Väl-
jastpoolt on email kaetud 1 μm paksuse primaarse  emai-
likutiikuliga, cuticula enameli, mis on tihedas sidemes 
interprismaatilise ainega ning on keemilise struktuuri 
poolest sellega identne. Kõige välimine – sekundaarne 
kutiikul – on 2–10 μm paksune ning hävib mälumispin-
dadelt. Hamba horisontaallihvis on nähtavad vähelub-

Joonis 12.25 Enameloblasti ultrastruktuur. (Samuelson Don A. 

järgi, muudetult)

Granulaarne
endoplasmaatiline

retiikulum

Tuum

Mitokondrid

Emaili maatriks

Apikaalprotsess

Golgi aparaat

Kasvuregioon

Sekretoorsed
graanulid

Terminaalvõrk

Fibrill

Põieke



Peatükk 12 SEEDEELUNDITE SÜSTEEM 225

jastunud prismadest moodustuvad emailikimbud, mis 
ulatuvad dentiinist emaili pinna suunas kuni ⅓ emaili 
paksusest. Emailis puuduvad rakud, küll aga ulatuvad 
siia läbi dentiini kulgevad odontoblastide jätked. 

Hambaemail on soontevaba kude, mis ei sisalda 
närve. Erinevate toitainete kohaletoomine toimub füsio-
loogiliste protsesside (nagu emailivedeliku ringlus) abil. 
Emaili pindmine kiht saab toitaineid põhiliselt süljest, 
sisemise kihi varustamisest võtab osa  dentiinivedelik. 

 Emailivedelik on koes jaotunud ebaühtlaselt ja kõige 
rohkem on teda emaili sügavates kihtides, eriti emaili 
– dentiini piiril. Emailivedeliku ringlus toimub põhili-
selt  emaililamellides. Emailil on oluline läbilaskvusoma-
dus, mis võimaldab vajalike ainete transporti. Toitained 
läbivad emaili kahes suunas: emaili ülemiselt pinnalt 
dentiini ja pulbi suunas ning dentiini pinnalt emaili 
ülemise pinna suunas. Emaili läbivad ka suure moleku-
laarmassiga ained – vitamiinid, fermendid, aminohap-
ped, süsivesikud. Ainevahetusprotsessid emailis kulge-
vad aeglaselt ning emailil puudub võime regenereeruda. 
Madalakroonilistel hammastel katab email dentiini 
ainult hambakrooni osas, hambajuurepiirkonnas katab 
dentiini tsement. Kõrgekroonilistel hammastel aga on 
emailipind kaetud pealt tsemendiga. 

Dentiin, dentinum

Hamba põhimass koosneb omanäolisest luukoest –  den-
tiinist – mis sarnaneb omaduste poolest põimikluuga. 
Kuid hambaluukude e dentiin erineb tavalisest luukoest, 
kuna odontoblastid paiknevad ühtlase kihina dentiini ja 
hambapulbi piiril. Seetõttu ei parane hambakahjustused 
nii, nagu muud luuvigastused. Dentiin koosneb 30% 
veest ja orgaanilistest ainetest, millest enamuse moodus-
tab kollageen tüüp I. Dentiini spetsiifi listeks valkudeks 
on dentiini fosfoproteiin [DPP] ja dentiini sialoproteiin 
[DSP], mis mõlemad on olulised dentiini mineralisee-
rumisprotsessis. 70% dentiinist moodustavad anorgaa-
nilised ained, nendeks on põhiliselt kaltsiumisoolad ja 
hüdroksüapatiidi kristallid. Dentiini moodustumine 
odontoblastide poolt algab varsti peale odontoblastide 
küpsemist. Alguses eraldab odontoblastid enameloblasti-
dest viimaste basaalmembraan, kuid odontoblastide küp-
sedes basaalmembraan kaob. Arenguliselt areneb dentiin 
hamba kõvadest kudedest esimesena. Esmalt moodus-
tuv, kõige väljapoole jääv dentiin kannab manteldentiini 
nime ja koosneb väikestest kollageensete kiudude kim-
pudest (von Korffi   kiud).

Dentiini histoloogiline ehitus (jn 12.26). Dentiin 
koosneb põhiainest, mida läbivad radiaalsed  dentiini-
kanalikesed, canaliculi dentinales. Dentiin on rakuvaba 
(sisaldab ainult odontoblastide jätkeid dentiinikanalikes-
tes) ja avaskulaarne kude. Dentiini põhiaine sisaldab kol-
lageenfi brille ja mukoproteiine, mis paiknevad fi brillide 
vahel. Kollageensed fi brillid on koondunud kimpudeks 

Joonis 12.26 Odontoblastide jätkete ja dentiini tuubulite 

vahekord. (Avery J. K. järgi, muudetult)
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ja kulgevad põhiliselt kahes – radiaal- ja pikisuunas. Väli-
mises kihis (manteldentiin) on valdavalt radiaalkiud, sise-
mises kihis paiknevad enamuses pikikiud (enam-vähem 
paralleelselt hamba pikiteljega). Dentiinis (nagu ka luu-
koes) on mineraalaine kristallid kontaktis kollageensete 
kiududega ja paiknevad nendega paralleelselt, kuid den-
tiini väliskihis asetsevad mineraalained kerakeste e gloo-
bulitena. Viimaste vahele jääb nõrgalt mineraliseerunud 
 interglobulaardentiin, dentiunum interglobulare. See-
tõttu ilmnevad hammaste lihvimisel saadud preparaa-
tides dentiini välispinna lähedal tühjad, väikesed sopis-
tunud alad,  interglobulaarruumid, spatia interglobulare. 
Interglobulaardentiin esineb põhiliselt hambakroonis, 
hambajuures on interglobulaardentiini osakesed väikse-
mad ja moodustavad  dentiinigranulaarkihi, stratum gra-
nulosum dentini. 

Dentiinikanalikestes paiknevad odontoblastide jät-
ked ja koevedelik. Dentiinikanalikeste diameeter on ligi-
kaudu 2,5 μm, nad paiknevad 4–7 μm vahedega suunaga 
emaili poole. Kanalikeste arv ja paigutus on piirkon-
niti erinev. Hambapulbi läheduses on kanalikeste arv 
75 000 1/mm2 ja neil on suurem diameeter. Hambapul-
bist kaugemal on kanalikeste arv 25–30 000 1/mm2 ja 
nad on väiksema läbimõõduga. Dentiinikanalikeste sein 
koosneb argürofi ilsetest kiududest ja elektrontihedast 
membraanist, viimase paksus ei ületa 35 nm. Dentii-
nikanalikesed koos harudega moodustavad toitainete ja 
vedelikuga varustamise süsteemi. Kanalikesed on seotud 
sõltuvalt piirkonnast külgharude kaudu emaili või tse-
mendiga. Dentiini kasvujooned, mis paiknevad dentiini-
kanalikeste suhtes risti, näitavad odontoblastide talitluse 
perioodilisust. Dentiini kasvujooneks nimetatakse eriti 
nõrgalt väljendunud dentiinipiirkonda. Dentiin kasvab 
uute kihtidena pulpaarsele pinnale ladestudes, mis põh-
justab pulbiõõne progresseeruva ruumala vähenemise. 
Ka täiskasvanud hambas jätkub dentiini moodustumine, 
mistõttu paikneb alati dentiini pulbipoolsel pinnal õhuke 
predentiini kiht.

Predentiin, predentinum.  Predentiiniks nimetatakse 
lubjastumata dentiini, mis paikneb jutina dentiini ja 
odontoblastide vahel. Predentiin moodustub kollageen-
setest kiududest ja amorfsest põhiainest. Dentiinikana-
likesed ja kollageensed kiud kulgevad predentiinist den-
tiini suunas. Dentiin moodustab hulgaliselt ümara kujuga 
lubjastunud piirkondi, mis paiknevad predentiinipoolses 
osas ja selletõttu piir dentiini ja predentiini vahel on lai-
nelise kujuga. Dentiini moodustumine toimub pidevalt 
predentiini mineraliseerumise protsessi tulemusena. 

Reaktsioonina hamba kahjustusele moodustub sekun-
daarne dentiin.

Tsement, cementum

Madalakroonilistel hammastel katab  tsement hamba-
juurt ja hambakaela ning tsemendikihi paksus suureneb 

hambajuure tipu suunas. Kõrgekroonilistel hammastel 
katab tsement hamba välispinda ja täidab emailikurdude 
vahed. Tsement sisaldab ligikaudu 45–50% orgaanilisi ja 
50–55% mitteorgaanilisi aineid, millest enamuse moo-
dustavad kaltsiumfosfaat ja kaltsiumkarbonaat. Ehituselt 
meenutab tsement hambakudedest kõige enam luukude, 
kuid mitte omaduste poolest – tsement ei resorbeeru, 
tema sisestruktuur ei muutu, lisaks puuduvad tsemendis 
veresooned. Eristatakse kahte tüüpi tsementi – rakuline 
ja rakuvaba vorm. 

 Rakuvaba ehk primaarne tsement, cementum noncel-
lulare, paikneb dentiini peal kogu hambajuure ulatuses, 
koosneb kollageensetest kiududest ja mineraliseerunud 
amorfsest ainest. Kollageensed kiud kulgevad radiaal- 
(Sharpey kiud) ja pikisuunas. 

 Rakuline ehk sekundaarne tsement, cementum cellu-
lare, paikneb hambajuure tipu piirkonnas, katab juure-
tipul atsellulaarset tsementi. Sekundaarse tsemendi moo-
dustavad rakud – lakuunides paiknevad  tsementotsüüdid 
ja rakkudevaheline aine. Tsementotsüüdid on haralised 
jätketega rakud, nende jätked kulgevad enamasti pinna 
suunas. Rakkudevaheline aine koosneb kollageensetest 
kiududest ja mineraliseerunud amorfsest ainest. Tse-
mendis puuduvad veresooned ning toitumine toimub 
difusiooni teel periodonti veresoonte kaudu. Elu jooksul 
toimub hambas pidevalt uue tsemendi moodustumine 
ning tsement omab minimaalset regeneratsioonivõimet. 

Hambapulp, pulpa dentis

 Hambapulp (jn 12.27) paikneb hambaõõnes ja juure-
kanalites. Hambapulbi moodustab kohev kiudsidekude, 
milles eristatakse kolme kihti: 

 perifeerne kiht, 
 vahekiht,
 tsentraalkiht.

Perifeerse kihi moodustavad mitu rida pirnikujuliste 
kehadega ning hulgaliste jätketega rakke – 
odontoblaste. Rakud on ligikaudu 30 μm pikad ja 
6 μm laiad. Odontoblastide tuumad paiknevad raku 
basaalses piirkonnas. Raku apikaalsest küljest väljub 
pikk jätke, mis suubub dentiinikanalikesse. Jätked, 
mida nimetatakse Tomesi kiududeks, läbivad dentiini 
ja on teedeks, mida mööda varustatakse toitainetega 
dentiini ja emaili. Odontoblastide külgmised jätked 
on lühikesed. 
Vahekihis paiknevad ebaküpsed kollageensed kiud ja 
väiksed, paljude jätketega rakud, mis moodustavad 
võrgutaolise struktuuri. Selle kihi rakud on võimelised 
diferentseeruma ja asendama odontoblaste nende 
hävimise korral. Rakkudes on hästi arenenud Golgi 
kompleks,  ribosoomid ning rakud on võimelised 
sünteesima vajadusel kollageeni ja amorfse põhiaine 
glükoosaminoglükaane.

1.
2.
3.

1.

2.
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Tsentraalkihis paiknevad rakud (makrofaagid, fi bro-
blastid ja kambiaalsed rakud), kiud, amorfne põhiaine ja 
veresooned. Selles piirkonnas paiknevad rakkude vahel 
peenikesed kollageensed ja argürofi ilsed kiud. 

Hambapulbi koostisest nähtub, et selle funktsiooniks 
on dentiini moodustamine, troofi line kaitsefunktsioon 
ning tundlikkuse tagamine. Hambapulbis paiknevad 
närvilõpmed ja pulbi verevarustus on rikkalik. Hamba-
juure apikaalse ava kaudu suubuvad hambapulpi arter, 
närvid ja sealt väljub 1–2 veeni. Arter saadab oma harud 
kõikidesse hambapulbi kihtidesse, moodustades neis 
laialdase võrgustiku. Pulbi veresooned, eriti veenid, on 
väga õhukeste seinte ja laia valendikuga.

 Periodont, periodontium. Hambad kinnituvad ham-
baalveooli tiheda sidekoega – periodondiga, mis moo-

Joonis 12.27 Hambapulp, H&E.

Joonis 12.28 Igemed. (Ross M. H., Pawlina W. järgi, muudetult)

dustab hambakaela- ja juurte piirkonnas hambaside-
med, ligamenta periodontale. Hambasideme kollageensed 
kiud kulgevad põhiliselt radiaalses suunas. Ühest küljest 
suubuvad kollageensed kiud hambajuure tsementi, tei-
selt poolt alveolaarluusse. Periodont täidab mitte ainult 
mehaanilist, vaid ka troofi list funktsiooni, temas kulge-
vad veresooned, mis toidavad hambajuurt.

Igemed, gingivae

  Ige, gingiva, (jn 12.28) on alveolaarjätkeid ja hammaste 
kaelaosa ümbritsev kude. Igemed on kaetud  limaskes-
taga, mis on tihedalt ühendatud ülemise ja alumise lõua-
luu alveolaarjätketega. Limaskesta katab pealt mitme-
kihiline sarvestumisele kalduv lameepiteel, mis hamba 
läheduses läheb üle õhemaks liiteepiteeliks. Tihedast 
sidekoest proopria moodustab papille, mis suubuvad 
sügavale epiteeli sisse. Papillid muutuvad madalamaks 
vahetult vastu hambaid paiknevas igemete piirkonnas. 
Limaskesta prooprias paikneb hulgaliselt elastseid kiude 
ning limaskestas puudub lihaskiht. Igemetes on hulgali-
selt närvilõpmeid, prooprias paiknevad inkapsuleeritud 
ja inkapsuleerimata närvilõpmed.

 Igemevagu, sulcus gingivalis, on hambakaelaosa ümb-
ritsev madal ringkraav, mis jääb hamba ja igeme (margi-
naaligeme) vahele. Haiguslike muutuste tõttu võib see 
vagu süveneda ja muutuda  igemetaskuks. Igemevao välis-
kallast moodustav ige on kaetud mitmekihilise lameepi-
teeliga, mille allapoole jätkuvat, hambaga orgaaniliselt 
kokkukasvanud osa nimetatakse liiteepiteeliks. Viimane 
toodab basaalkihi-laadset materjali, mis võimaldab epi-
teelil tihedalt hambale kinnituda (epiteelirakud kinnitu-
vad sellele materjalile hemidesmosoomide abil).

Liiteepiteel

Dentiini-igemekiud

Dentiini-periostikiud

Tsement

Igemeserv

Kinnistunud ige 
Alveolaarluu periostile tihedalt

kinnitunud igemeosa

Igeme-limaskesta liitekoht

Alveolaarluud kattev limaskest

Igemevagu

Marginaalige
Vaba igemeosa

Igemesoonis
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SEEDETRAKTI ORGANID
CANALIS DIGESTORIUS

NEEL, PHARYNX

 Neel ühendab suuõõnt söögitoruga ja ninaõõnt kõriga 
ning on ainus koht, kus ristuvad õhu- ja toiduteed. 
Neeluõõs jaguneb kolmeks osaks: ninamiseks, pars nasa-
lis pharyngis, suumiseks, pars oralis pharyngis, ja kõri-
miseks, pars laryngea pharyngis. Neelu suumine osa on 
vooderdatud mitmekihilise sarvestumata lameepiteeliga, 
mis paikneb limaskesta prooprial. Prooprias on hästi väl-
jendunud elastsete kiudude kiht. Neelu ninamine osa 
on kaetud mitmerealise ripsepiteeliga (limaskesta respi-
ratoorne tüüp). Siia avaneb kuulmetõri, tuba auditiva, 
mis ühendab neelu keskkõrvaga.  Limaskestas paiknevad 
seganäärmed (domineerib mukoosne tüüp). Neelu kõri-

mine osa on vooderdatud mitmekihilise sarvestumata
lameepiteeliga, limaskesta submukooskiht koosneb elast-
sete kiudude rohkest kohevast sidekoest. 

SÖÖGITORU, OESOPHAGUS 

 Söögitoru (jn 12.29abcd, 12.30) on seedetrakti algus-
osas paiknev torujas kanal, mille ülesandeks on vedeliku 
ja toidu edasitoimetamine neelust makku ning okse ja 
söödamassi (mäletsejad) liikumise võimaldamine maost 
suhu. Organi pikkus ja diameeter on varieeruvad ja sõl-
tuvad loomaliigist. Söögitoru valendik on puhkeolekus 
kitsam ja muutub laiemaks, kui mööda söögitoru hakka-
vad liikuma toidumassid. Söögitorus eristatakse anatoo-
miliselt kolme piirkonda: kaelaosa, pars cervicalis, rindke-
reosa, pars thoracica, ja kõhuosa, pars abdominalis. Organi 
seina moodustavad kolm erineva morfoloogilise ehitusega 

Joonis 12.29 Söögitoru limaskest, H&E (a, b, d); limaskest rohkete ösofageaalnäärmetega, koer, H&E (c). Epiteel (1), limaskesta päriskiht (2), limaskest (3), 

lihaskest (4), pärisnäärmed (5).

(d)

44

33

(a)

22

11

(b)

22 11

(c)

55



Peatükk 12 SEEDEELUNDITE SÜSTEEM 229

Joonis 12.30 Söögitoru, mitmekihiline sarvestumata lameepiteel, H&E.

kesta:  limaskest, tunica mucosa,  lihaskest, tunica muscula-
ris, ja  adventitsiaalkest, tunica adventitia. Kõhuosas on 
söögitoru välimiseks kestaks  serooskest, tunica serosa.

Limaskest, tunica mucosa

Limaskest vooderdab söögitoru seestpoolt ja koosneb 
neljast kihist: epiteelist, limaskesta päriskihist, limaskesta 
lihaskihist ja submukoosast. Söögitoru ebakorrapärase 
kujuga valendikku katab mitmekihiline sarvestumata, 
mõnedel loomadel (hobune, veis) aga mitmekihiline sar-
vestunud lameepiteel. Kuna söögitoru kattev epiteel on 
veisel ja hobusel väga paks, siis võib selle rakuridade arv 
ulatuda kuni 25-ni. Seevastu koeral ja kassil on sarves-
tumata epiteel oluliselt õhem (koeral umbes 0,5 mm) 
ning ainult mõnes üksikus kohas võib neil esineda sar-
vestunud epiteeliga kaetud alasid. Pindmise kihi lame-
dad epiteelirakud sisaldavad tsütoplasmas keratohüaliini 
sõmeraid. Epiteelile järgneb kiudsidekoeline limaskesta 
päriskiht e proopria, mis sisaldab lühikesi tihedalt põi-
muvaid kollageenseid ja elastseid kiude. Proopria moo-
dustab arvukaid papille, mis tungivad erineval kõrgu-
sel epiteeli. Sea limaskesta prooprias ja submukoosas 
söögitoru pärisnäärmete läheduses paiknevad difuusne 
lümfoidkude ja lümfi sõlmekesed. Limaskesta lihaskihi 
moodustavad enamikul loomadest pikisuunaliselt orien-
teeritud silelihasrakkude kimbud ja neid ümbritsev elast-
sete kiudude võrgustik. Kui tavaliselt esineb lihaskiht 
kogu söögitoru ulatuses, siis seal ja koeral algab lihaskiht 
hajutatud kimpudena alles organi kraniaalse kolmandiku 
lõpult. Limaskesta lihaskiht on oluline söögi liikumisel 
mööda söögitoru, samuti täidab ta kaitsefunktsiooni, 
kaitstes söögitoru mehhaaniliste vigastuste eest. Submu-
kooskiht koosneb kiudsidekoest, sisaldades vere- ja lüm-
fi sooni. Selles kihis paiknevad söögitoru pärisnäärmed, 
glandulae oesophageae, mille juhad avanevad limaskesta 

pinnale. Kassil ja hobusel on söögitorus näärmete hulk 
väike ja kassil võivad nad hoopis puududa, koeral see-
vastu paiknevad näärmed kogu söögitoru ulatuses ja seal 
ainult söögitoru kraniaalsemas osas. Söögitoru pärisnäär-
med on mukoossed tubuloalveolaarsed näärmed. Limas-
kesta ja lihaskesta seob omavahel submukooskiht.

Lihaskest, tunica muscularis

Söögitoru lihaskest on suhteliselt paks kest, mille moo-
dustab sisemine tsirkulaarne, stratum circulare, ja väli-
mine longitudinaalne, stratum longitudinale, lihaskiht. 
Söögitoru ülemises kolmandikus on lihaskest moodustu-
nud vöötlihaskoest. Keskmises kolmandikus esineb lihas-
kestas nii vööt- kui ka silelihaskude. Alumises kolmandi-
kus moodustab lihaskesta aga ainult silelihaskude. Kahe 
lihaskihi vahel paikneb õhuke sidekoeline intermusku-
laarkiht, stratum intermusculare. Intermuskulaarkihis 
paiknevad närvikiud ja ganglionirakud moodustavad 
intermuskulaarse närvipõimiku, plexus intermuscularis. 
Lihaskesta kokkutõmbumine paneb söögimassid lii-
kuma mao suunas. Mäletsejalistel, kelle seedeprotsess 
on teistest loomadest erinev (mäletsemiseks kulgeb söö-
damass maost tagasi suhu), ja koertel (head oksendajad) 
moodustab kogu lihaskesta skeletilihaskude. 

Adventitsiaalkest, tunica adventitia

Söögitoru välimise e adventitsiaalkesta moodustab kohev 
sidekude, kestas paikneb hulgaliselt pikisuunas kulgevaid 
veresooni ja närve. Välimine kest on ühelt poolt ühendu-
ses söögitoru lihaskestaga, teiselt poolt seob ta söögitoru 
naaberelunditega. Kõhuosas on söögitoru välimiseks kes-
taks serooskest, tunica serosa, mille moodustab pealt ühe-
kihilise lameepiteeliga e mesoteeliga kaetud sidekude.

MAGU, VENTRICULUS

 Magu (jn 12.32) on seedekanali laienenud osa. Kodu-
loomadel on  ühekambriline magu v.a mäletsejalised, 
kelle magu on  mitmekambriline.

Ühekambriline magu, ventriculus unilocularis

Organi kuju ja suurus on muutuvad ning sõltuvad täi-
tumusest, toonusest ja toiduseedimise faasist. Anatoo-
miliselt eristatakse ühekambrilises maos läviseosa, pars 
cardiaca, maopõhja, fundus ventriculi, maokeha, corpus 
ventriculi, lukutiosa, pars pylorica, ja selle lõpposa e luku-
tit, pylorus. Histoloogiliselt eristatakse kolme osa, sest 
maopõhja ja maokeha ehitus on identne. 

Magu on ühelt poolt toidu reservuaariks, teiselt poolt 
muudetakse seal toit maomahla toimel pudedaks mas-
siks, maos toimub toitainete keemiline lõhustumine ja 
mõningate ainete imendumine.
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Magu täidab samuti ekskretoorseid, antianeemilisi ja 
endokriinseid funktsioone. 

Organi seina moodustavad limaskest,  lihaskest ja 
 serooskest. Limaskesta ehituses esineb loomaliigiti ise-
ärasusi, näiteks karnivooride mao limaskestal paiknevad 
näärmed kogu ulatuses. Sea magu ei sisalda maonäär-
meid kogu limaskesta pinnal, mao funduses on eristatav 
väike näärmetu ala. Hobusel moodustab näärmetu ala 
ligikaudu / mao limaskestast.  Mao limaskest moodus-
tab  volte, plicae gastricae.  Maonäärmete grupiviisilisest 
paigutumisest tingituna eristatakse limaskestas kumeraid 
 välju, areae gastricae, ja  maolohukesi, foveolae gastricae. 
Maoväljad on kumerad hulknurksed 1–16 mm suurused 
piirkonnad. Maolohukesed on epiteeli süvendid limas-
kesta päriskihis, nende mõõtmed, sügavus ja kuju on 
mao erinevates piirkondades erinev. Limaskesta proo-
prias paiknevad maonäärmed avanevad maolohukeste 
põhja. 

(d)(b)

(c)(a)

Joonis 12.31 Maopõhjanäärmed, küülik, kroomhape + hematoksüliin (a); H&E (b); koer, kongo punane (c); kassipoeg, Rossmann + H&E (d).

Maopõhi, fundus ventriculi 

 Maopõhja (jn 12.31abcd) sein on kolmekestaline ja selle 
 limaskesta pind on tingituna maovoltidest, maoväljadest 
ja maolohukestest ebaühtlane. Limaskesta katab näärme-
list tüüpi ühekihiline prismaatiline epiteel, raku apikaalne 
osa sisaldab lima ( Biedermanni kork). Igas epiteelirakus 
on selgelt eraldatud kaks piirkonda: basaalne ja apikaal-
ne. Prismaatilise raku basaalses osas paikneb ovaalne 
tuum, apikaalse osa tsütoplasma sisaldab hulgaliselt lima-
sekreedi sõmeraid. Nendel lima tootvatel rakkudel on 
oluline roll mao funduse pinna kaitsmisel mehaaniliste 
ärrituste eest, mida tekitavad toidumassid ning keemilise 
ärrituse eest, mida tekitab maomahl. Kui makku satuvad 
ärritava toimega ained, suurendavad ühekihilise prismaa-
tilise epiteeli rakud järsult limatootmist, et kaitsta mao-
pinda. Mao funduse pinnal on näha hulgaliselt süven-
deid –  maolohukesi ehk foveoole. Nendesse avanevad 
prooprias paiknevad lihttubulaarsed maonäärmed, mida 
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Joonis 12.32 Erinevate loomade mao limaskesta regioonide skeem. Mäletsejad (veis) (a), koer (b), hobune (c), siga (d). (Samuelson 

Don A. järgi, muudetult)

(a)

Joonis 12.33 Peensoole limaskesta skeem. Oluliselt suurenenud, hattudega kaetud peensoole limaskest (b). Hattude välispinda katab kõrge 

harjasäärisega ühekihiline prismaatiline epiteel (c, d). Epiteeli välispind on kaetud glükokaalüksiga (e). (Samuelson Don A. järgi, muudetult)

(d)(b) (c) (e)

(a)

Võrkmik

Mittenäärmeline 
piirkond

Vats

Kiidekas 

Kardia läviseosa 
Maopõhi 

Lukutiosa 

Duodeenum

(d)(b)

(c)

Duodeenum

Lukutiosa

Mittenäärmeline 
piirkond

Maopõhi

Söögitoru
Kardia läviseosa 

Söögitoru

Kardia läviseosa 

Maopõhi 

Lukutiosa

Duodeenum

Söögitoru

Mittenäärmeline piirkond

Kardia läviseosa

Duodeenum

Lukutiosa
Maopõhi
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Joonis 12.34 Maonäärmete rakud. Mukotsüüt (a), parietaalrakk (b), pearakk (c), kaelarakk (d), G-rakk (e), kromafi inne rakk (f ).

(b)

(c)

(a) (d)

(e)

(f)
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on eriti palju just funduse piirkonnas. Maonäärmete (jn 
12.31a–d, 12.32a–d) vahel on õhukesed koheva kiudsi-
dekoe kihid. Prooprias on alati näha ka lümfoidkoe suu-
remaid või väiksemaid moodustisi. Limaskesta lihaskihi 
moodustavad kolm kihti: sisemine ja välimine ringkiht 
ja keskmine pikikiht. Limaskesta silelihasrakkude kok-
kutõmbumine tagab kesta liikuvuse ja sekreedi väljuta-
mise maonäärmetest. Maonäärmed, glandulae gastricae, 
avanevad maolohukestesse ja neis eristatakse  kitsust, isth-
mus,  kaelaosa, cervix, ja  põhjaosa, fundus.  Pärisnäärmetes 
eristatakse vähediferentseerunud kaelarakke (jn 12.34d), 
mukotsüüte, parietaalrakke, pearakke ja endokrino-
tsüüte. Kitsused on maoepiteeli regeneratsiooni paigaks, 
koosnedes vähediferentseerunud rakkudest. Kaelaosad 
koosnevad lima tootvatest mukotsüütidest ja soolhapet 
tootvatest parietaalrakkudest. 

 Vähediferentseerunud rakud, epitheliocyti nondiff eren-
tiati, on väikesed, sisaldavad ühte basaalselt paiknevat 
tuuma ja tavalisi rakuorganelle.

 Mukotsüüdid, mucocyti. Kaelaosas paiknevad muko-
tsüüdid (jn 12.34a) on suures osas kambiaalsed rakud, 
mille arvel uueneb pidevalt kogu limaskesta epiteliaalne 
kude. Sügavamal näärmetes paiknevad mukotsüüdid on 
tavalised lima produtseerivad rakud. Lima neutralisee-
rib happelist maosisu ja kaitseb limaskesta. Mukotsüü-
did sisaldavad raku apikaalses osas sõmeratena sekreeti, 
raku tuum on basaalse asetusega ja nõgus. Mukotsüüti-
del on mõõdukal hulgal mitokondreid ja endoplasmaa-
tilist retiikulumi. 

 Parietaalrakud (jn 12.34b, 12.37), cellulae parieta-
les, on suured püramiidja kujuga, ühe või kahe tsentraal-
selt paikneva tuumaga atsidofi ilsed rakud. Tsütoplasmas 
paiknevad suured mitokondrid ja granulaarne endoplas-
maatiline retiikulum ning raku tsütoplasmas hargnevad 
peened sekreedikanalikesed. Golgi kompleks on parie-
taalrakkudes nõrgalt väljendunud. Parietaalrakkudel on 
tohutu välispind tingituna sügavatest mikrohattudega 
kaetud tsütoplasma sissesopistustest – kanaliikulitest. 
Rakkude põhiülesandeks on soolhappe tootmine. Need 
rakud toodavad ka sisemist faktorit, mis on vajalik B12 
imendumiseks peensooles (sisemise faktori puudumisel 
võib areneda pernitsioosne aneemia tingituna häirunud 
erütrotsüütide moodustumisest luuüdis). 

 Pearakud, cellulae principales. Maonäärme põhjaosa 
koosneb parietaalrakkudest ja pearakkudest (jn 12.34c, 
12.37). Prismaatilise kujuga pearakud toodavad pepsino-
geeni. Rakkudel on suur basaalselt paiknev tuum, hästi 
väljendunud Golgi kompleks ja granulaarne endoplas-
maatiline retiikulum, tsütoplasma sisaldab eosinofi ilseid 
graanuleid. Graanulid sisaldavad inaktiivset ensüümi 
prekursorit pepsinogeeni (tänu soolhappele muutub 
pepsinogeen mao valendikus aktiivseks proteolüütiliseks 
ensüümiks – pepsiiniks). 

 Endokrinotsüüdid, endocrinocyti intestinales. Mao 
endokrinotsüüdid on väikesed basaalmembraanil paik-

Joonis 12.35 Endokrinotsüüdi skeem. (Samuelson Don A. järgi, 

muudetult)

Joonis 12.36 Maonäärmete verevarustus, hobune, karmiin.

Joonis 12.37 Maopõhjanäärmete rakud, kassipoeg, H&E. 

Parietaalrakk (1), pearakk (2).

22

11

Mikrohatud

Granulaarne 
endoplasmaatiline 
retiikulum

MitokondridDesmosoom

Sekretoorsed
põiekesed
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nevad ümarad rakud (jn 12.35). Rakkude tsütoplasma 
sisaldab neurosekretoorseid graanuleid, mille suurus ja 
arvukus varieerub vastavalt sekreteeritavale ainele. Sero-
toniini tootvad EC-rakud paiknevad mao kardia, keha 
ja lukuti-koopa piirkonnas. Gastriini sekreteerivad G- ra-
kud (jn 12.34e) on koondunud pülooruse limaskesta. 
Endokrinotsüüte leidub ka teistes seedetrakti osades, 
olulisemad endokriinrakkude tüübid, nende poolt too-
detavad hormoonid ja viimaste peamised toimed on ise-
loomustatud tabelis 12.1. Limaskesta proopria koosneb 
retikulaarsest sidekoest ning prooprias paiknevad üksi-
kud lümfi sõlmekesed. Näärmete all moodustab proopria 
subglandulaarkihi. Limaskesta lihaskihi moodustab sileli-
haskude ning kest on kahekihiline. Submukooskihi moo-
dustab sassiskiuline sidekude, kihis on hulgaliselt elast-
seid kiude. Maopõhja kolmekihiline lihaskest on nõrgalt 
väljendunud. Välimine pikikiht on söögitoru lihaskesta 
pikikihi jätk. Keskmine tsirkulaarkiht on samuti vastava 
söögitoru kihi jätkuks. Lihaskesta sisemine kiht koosneb 

Joonis 12.38 Mao püloorus, limaskest, skeem (a); lihaskest, siga, H&E (b); H&E (c); näärmed, siga, H&E (d). Limaskest (1), lihaskest (2).

(a)

(b)

(c)

22

11

põiki kulgevatest silelihasrakkude kimpudest. Lihaskesta 
kihtide vahel paiknevad lihastevaheline närvipõimik ja 
lümfi soonte põimik. Maopõhja välimise kesta moodus-
tab sile, niiske, hästi veniv serooskest ja selle all paiknev 
kohev sidekude.

Mao püloorus e lukutiosa, pars pylorica

 Mao pülooruses e lukutiosas (jn 12.32, 12.38a-d) paik-
nevad  püloorusenäärmed, glandulae pyloricae. Erinevalt 
maopõhjanäärmetest on lukutiosa näärmed rohkem 
hargnevad, nende valendikud on laiemad, näärmed paik-
nevad hajusamalt ning enamik neist ei sisalda parietaal-
rakke. Pülooruse katteepiteel on näärmelist tüüpi ühe-
kihiline prismaatiline epiteel. Näärmed moodustuvad 
prismaatilistest rakkudest, mille rakutuum on basaalse 
asetusega ja lame. Mao pülooruses on maofoveoolid võr-
reldes fundusega sügavamad ja neisse avanevad lühemad 
tubulaarsed püloorusenäärmed, mis toodavad mukoidset 

Pinnaepiteel

Mao foveool

Näärmed

(d)
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Joonis 12.39 Kardia, H&E (a); lihaskest (b). Limaskest (1), lihaskest (2).

sekreeti. Mukoidne sekreet sisaldab dipeptidaasi ja limal 
on alkaalne reaktsioon.  Kolmekihiline lihaskest, eriti selle 
ringkiht on maolukuti osas eriti tugevalt välja-arenenud. 
Lukutiosas on lihaskesta ülesandeks toidumasside eda-
sitoimetamine peristaltika teel ja mao tühjendamisprot-
sessi reguleerimine lukutisulguri abil. 

 Serooskest moodustab pülooruse seina välimise osa. 
Kest on sile, hästi veniv ja niiske ning selle all paikneb 
hulgaliselt rasvarakke sisaldav kohev sidekude. 

 Mao kardia e maolävis e läviseosa, pars cardiaca

Mao kardia (jn 12.39a-b) pinnaepiteel on eri piirkonda-
des erinev − lameepiteelist kuni ühekihilise prismaatilise 
epiteelini.  Näärmed, glandulae cardiacae, on lihttubulaar-
sed hargnevad näärmed. Rakkudest esineb näärmetes 
põhiliselt mukotsüüte ja üksikuid parietaalrakke. Mao 
kardiapiirkonna näärmete aktiivsus on madal. Mao kar-
dia  lihaskesta keskmise kihi moodustavad põiki paikne-
vate lihasrakkude kiud. Välimiseks kestaks on  seroos-
kest.

 Mitmekambriline e eesmagu, proventriculus

Mäletsejaliste magu erineb teiste koduloomade omast 
anatoomilise ehituse poolest – neil on ka eesmagu (jn 
12.32a). Eesmagu koosneb kolmest osast: vatsast, rumen, 
võrkmikust, reticulum, ja kiidekast, omasum, ja ta ei 
sisalda näärmeid. Eesmaol on täita oluline roll mälet-
sejaliste seedimises, kuna seal toimub toidu seedimine 
bakteriaalse käärimise toel. Kuna eesmao seinas puudu-
vad näärmed, siis ei toimu selles piirkonnas seedeensüü-
mide moodustamist. Eesmao sein aitab säilitada toidu 
temperatuuri (38–41 °C), pH (6,5–7,4) ja resorbeerida 
toidu lõhustusprodukte. Eesmao kestadest on olulisim 
paks lihaskest, mille perioodilised liigutused võimalda-
vad segada ja liigutada toidumasse. Eesmao limaskest on 
kaetud sarvestunud epiteeliga ning limaskesta kõrgendid 
moodustavad piirkonniti erinevaid struktuure.

Vats, rumen

 Vats (jn 12.40, 12.41ab) on eesmao kõige suurem osa 
ja selles eristatakse  limaskesta, tunica mucosa,  lihaskesta, 
tunica muscularis, ja  serooskesta, tunica serosa (viimane 
katab enamuse eesmao välispinnast). Vatsa limaskestas 
eristatakse epiteelikihti, päriskihti e proopriat ja submu-
kooskihti. Limaskesta pinnal paiknevate lamedate kõr-
gendite –  vatsapapillide, papillae ruminis – arv, kõrgus 
ja kuju varieeruvad lühematest kuni piklike, apikaal-
ses otsas ümar-ovaalse kujuga papillideni. Vatsapapilli-
des ei esine lihaskude ja nende toese moodustab ainult 
sidekude. Tänu vatsapapillidele suureneb vatsa imen-
dumispind kuni 15 korda, samuti aitavad nad muuta 
karedaks organi sisepinda, mis on oluline tegur sööda-
masside töötlemisel. Vatsa sisepinda katab sarvestunud 

(b)

(a)

22

11

Joonis 12.40 Vats, veis, Van Gieson. Epiteel (1), sidekude (2).

22 11
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Joonis 12.41 Vats. Vatsapapillid, makropilt (a); veis, Van Gieson (b). Epiteel (1), sidekude (2), lihaskest (3).

(a)

Joonis 12.42 Võrkmik. Võrkmikukannid, veis, makropilt (a); Van Gieson (b). Papill (1), epiteel (2), limaskest (3), lihaskest (4).

(a)

Joonis 12.43 Kiidekas. Makropilt (a); liidekalehed, veis, Van Gieson (b). Kiidekaleht (1), epiteel (2), proopria (3), lihaskiht (4).

(a)

(b)

33

(b)

11

22

44

33

22
11

33

(b)

11 22

44

33
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mitmekihiline lameepiteel e epidermis, mis katab pealt 
ka valendikku suunatud rohkearvulisi limaskesta papille. 
Epiteelis eristatakse nelja kihti: basaal-, oga-, sõmer- ja 
sarvkihti. Viies, läikekiht, on leitav vähestel hõõrdumise 
ja rõhu eest kaitstud aladel. Epiteel on paks ja raku-
ridade arv selles võib ulatuda paarikümneni. Rakkude 
tsütoplasmas paiknevad tüüpilised rakuorganellid kõiki-
des epidermise kihtides, v.a sarvkiht. Siiski võivad vatsa 
sarvkihi rakkude tsütoplasmas esineda ebatüüpiliselt sel-
lele kihile mõned üksikud organellid. Sidekoelises proo-
prias, lamina propria mucosae, domineerivad rakkudest 
fi broblastid, kiududest elastsed kiud ja proopria läheb 
sujuvalt üle submukooskihiks. Tihedast sidekoest sub-
mukooskiht, lamina submucosa, ühendab limaskesta 
põhiliselt silelihaskoest koosneva lihaskestaga. Sidekoe-
list serooskesta katab pealt ühekihiline lameepiteel.

Võrkmik, reticulum

 Võrkmiku (jn 12.42ab) limaskesta pinnal paikne-
vad omapärased struktuurid –  võrkmikuharjad, cristae 
reticuli, mis moodustavad omavahel liitudes hulknurkseid 
kausikestekujulisi struktuure –  võrkmikukanne, cellulae 
reticuli. Võrkmikuharjad ja võrkmikukannud võivad olla 
erineva kõrgusega vastavalt primaarsed, sekundaarsed 
või tertsiaarsed. Võrkmikuharjade külgi katavad teravati-
pulised madalad  võrkmikupapillid, papillae reticuli. Pri-
maarsed ja sekundaarsed harjad sisaldavad oma serva-
poolses osas lihasvääti, mis ümbritseb ringjalt igat üksi-
kut kannu. Võrkmikukannude suurus ja kuju ei ole 
püsiv, vaid võib muutuda sõltuvalt seedimisprotsessist. 
Võrkmiku eesseinas paikneb spiraalselt kulgev  võrkmi-
kuvagu, sulcus reticuli, milles eristatakse põhja ja külge-
del kahte huult. Noorloomadel on võrkmikuvao ülesan-
deks suunata joodud piim otse libedikku, vältides selle 
sattumist eesmakku.  Võrkmiku limaskestas eristatakse 
epiteelikihti, proopriat ja submukooskihti. Võrkmikku 
vooderdab sarvestunud mitmekihiline lameepiteel e epi-
dermis, milles eristatakse nelja kihti: basaal-, oga-, sõmer- 
ja sarvkiht. Papillide apikaalsel pinnal koosneb epider-
mis kolmest kihist, sellel alal puudub epiteelis sõmerkiht. 
Limaskesta proopria, lamina propria mucosae, läheb suju-
valt üle submukooskihiks, lamina submucosa. Mõlemad 
kihid moodustab sidekude, kuid prooprias on rohkem 
sidekoe rakke ja peeni elastseid kiude. Limaskesta lihas-
kiht, lamina muscularis mucosae, moodustab võrkmiku 
harjades lihasvööte. Võrkmiku  lihaskesta, tunica muscu-
laris, moodustavad sisemine ja välimine lihaskiht. Lihas-
kest koosneb põhiliselt silelihaskoe rakkudest, ainult 
võrkmikuvao põhjas paiknevad vähesed skeletilihaskoe-
kiud. Võrkmiku välimine kest on  serooskest.

Kiidekas, omasum

 Kiidekas (jn 12.43ab) eristatakse  limaskesta, tunica 
mucosa,  lihaskesta, tunica muscularis, ja  serooskesta, 

tunica serosa. Limaskesta pind on kaetud lainelisi kurde 
moodustavate kiidekalehtedega, laminae omasi, mille 
vahele jäävad kitsad valendikud.  Kiidekalehed on kül-
gedelt kaetud papillidega ning kiidekalehtede liikumi-
sel peenestavad papillid kiidekas paiknevaid toidumasse. 
Kiideka limaskesta katab mitmekihiline sarvestunud 
lameepiteel e epidermis, milles eristatakse nelja kihti: 
basaal-, oga-, sõmer- ja sarvkihti. Kiideka papillide api-
kaalsel pinnal puudub epidermises sõmerkiht. Limas-
kesta järgmiste kihtide proopria ja submukoosa vahel 
on selgelt väljendunud piir, kuna proopria koosneb kiu-
lisest, submukoosa aga kohevamast sidekoest. Limas-
kesta lihaskiht on kiidekalehtedes hästi väljendunud ja 
selle moodustavad külglihaskihid. Kiideka lihaskest ula-
tub suurte lehtede sisse ja koosneb kolmest kihist. Kaks 
lihaskimpudest moodustunud lihaskihti paiknevad peri-
feerselt, keskmine lihaskiht on suunatud basaalosast kii-
dekalehe apikaalses suunas. Kiideka välimise kesta moo-
dustab sidekoeline serooskest.

Libedik, abomasum

 Libedik moodustab mao osa ning tema histoloogiline 
ehitus on sarnane läviseosale. Limaskesta vooderdab ühe-
kihiline prismaatiline epiteel, sellele järgneb sidekoeline 
limaskesta päriskiht, lamina propria.  Limaskest moodus-
tab libediku spiraalkurde ning kestas paiknevad hargne-
vad torujad maonäärmed.  Lihaskest on kahekihiline ja 
selle moodustavad sisemine ringkiht ja välimine pikikiht. 

PEENSOOL, INTESTINUM TENUE 

 Peensool (jn 12.44a–f) on kõige pikem ja olulisem seede-
trakti osa, mis täidab organismis toidu keemilise tööt-
lemise, motoorika, sekretsiooni ja toitainete imendu-
mise funktsioone. Peensooles toimub ensüümide toimel 
toidumasside lõplik keemiline töötlus. Olles peamiseks 
imendumisalaks, on  peensoolel kurrud ja  soolehatud, 
mis suurendavad oluliselt limaskesta pindala. 

Anatoomiliselt jaguneb peensool kolmeks osaks: 
 kaksteistsõrmiksool e duodeenum, duodenum,
 tühisool, jejunum,
 niudesool, ileum.

Peensoole seina moodustavad õõnesorganitele iseloo-
mulikud kolm kesta:  limaskest, tunica mucosa,  lihaskest, 
tunica muscularis, ja  serooskest, tunica serosa (jn 12.45).

Limaskest, tunica mucosa
Peensoole limaskesta pind on tsirkulaarkurdude, välja-
ulatuvate hattude ja krüptide tõttu iseloomuliku välja-
nägemisega. Hattude esinemine peensoole limaskesta 
pinnal suurendab soole välispinda rohkem kui kümme 
korda. Hatud on kaetud epiteelirakkudega, mille apikaal-
sel pinnal paiknevad mikrohatud. Tänu mikrohattudele 

1.
2.
3.
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suureneb omakorda peensoole pind 20 kuni 40 korda, 
mis on oluline imendumisfunktsiooni täitmisel. Hat-
tude väliskuju on loomaliigiti erinev: närilistel on hatud 
madalad ja koonilised, mäletsejalistel on hatud basaalses 
osas anastomoseeruvad ja halvasti eristatavad, üksikud 
hatud on neil madalad ja laiad, hobusel on hatud kõrged 
ja sõrmekujulised. 

Peensoole limaskesta moodustavad neli kihti: katte-
epiteel, milleks on ühekihiline prismaatiline epiteel, epit-
helium simplex columnare, limaskesta päriskiht e proopria, 
lamina propria, limaskesta lihaskiht, lamina muscularis 
mucosae, ja submukooskiht, lamina submucosa. Peen-
soole limaskesta pinnal paiknevad soolehatud, villi intes-
tinales, on kuni 1 mm kõrgused limaskesta jätked, mis on 
pealt kaetud ühekihilise prismaatilise epiteeliga. Hattude 
toese moodustab limaskesta päriskihi retikulaarkiudu-
derohke kohev kiudsidekude. Suuremad veresooned (jn 
12.44b) ulatuvad hattudes epiteeli alla, kapillaare võime 
leida põhiliselt hatu tipus ja basaalses osas. Hatu keskel 
paikneb tsentraalne lümfi soon ja selle ümber lihaskihiga 
seotud silelihasrakud. Soolehattude epiteelis eristatakse 
kahte põhilist rakutüüpi – äärisrakke, epitheliocyti ciliati, 
mida on umbes 90%, karikrakke, exocrinocyti calicifor-
mes, mida on veidi üle 9%, kolmandat tüüpi rakke – 
endokrinotsüüte, endocrinocyti, on alla 0,5%. Peensoole 
hattude vahele jäävad limaskesta süvendid e soolekrüp-
tid, cryptae intestinales. Soolekrüptide epiteel on raku-
rohkem, seal eristatakse äärisrakke, epitheliocyti ciliati, 

karikrakke, exocrinocyti caliciformes, Panethi rakke, cellu-
lae panethenses, endokrinotsüüte, endocrinocyti intestina-
les, ja M-rakke, exocrinocyti microplicati. 

Äärisrakud, epitheliocyti ciliati. Soolehattude  ääris-
rakud (jn 12.44cd) on kõrged prismaatilise kujuga epitee-
lirakud, mis funktsioneerivad absorbeerivate rakkudena. 
Rakkudel on suur, pikliku kujuga tuum ja tsütoplasmas 
paiknevad rohkearvulised mitokondrid. Hattude basaal-
ses osas paiknevatel äärisrakkudel on hästi arenenud 
Golgi kompleks ja granulaarne endoplasmaatiline retii-
kulum, kuid hattude ülemises osas paiknevates rakkudes 
on need organellid nõrgemalt arenenud. Rakkude api-
kaalne pind on kaetud tiheda äärisega, limbus striatus, 
mille moodustavad 650–3000 tihedalt üksteise kõrval 
asetsevat mikrohattu, microvilli. Mikrohatud on pealt 
kaetud ensüüme (laktaas, lipaas jne) sisaldava ja pide-
valt uueneva glükokaalüksiga, glycocalyx, mille hulk on 
kõrgem hattude alumises osas paiknevatel äärisrakkudel. 
Peensoole krüptides asub arvukalt äärisrakke, kuid võr-
reldes soolehattude äärisrakkudega on nad madalamad. 

 Karikrakud, exocrinocyti caliciformes. Peensoole karik-
rakud (jn 12.44cd) on tüüpilised ainurakulised lima-
näärmed, mis paiknevad peamiselt krüptide ülaosas. 
Raku apikaalses osas paiknevad vähesed mikrohatud, 
apikaalselt paiknevad ka limatilgakesed, neist basaalse-
mal paiknev rakutuum on sissevajutatud, nõgusa kujuga. 
Karikrakkude organellid on hästi väljendunud, lima 
moodustamises osalevad organellidest aktiivselt Golgi 

Tabel 12.1 Olulisemad seedetrakti endokriinrakkude tüübid, nende poolt toodetavad hormoonid ja viimaste peamised toimed

Rakutüüp Rakkude peamine 
asukoht Hormoonid

Peamine toime

Stimuleerib Pärsib

D rakk
Püloorus, 
duodeenum, 
pankrease 
saarekesed

Stomatostatiin
Väheneb teiste 
lähedalasuvate 
endokriinrakkude 
sekretsioon

EC rakk Magu, peen- ja 
jämesool

Serotoniin ja 
substants P

Suureneb soolestiku 
motiilsus

G rakk Püloorus Gastriin Suureneb maohappe 
sekretsioon

I rakk Peensool Koletsüstokiniin
Suureneb pankrease 
ensüümide 
sekretsioon, sapipõie 
kontraktsioon

Väheneb maohappe 
sekretsioon

K rakk Duodeenum 
ja tühisool

GIP 
(gastroinhibeeriv 
polüpeptiid)

Väheneb maohappe 
sekretsioon

Mo rakk Peensool Motiliin Suureneb soolestiku 
motiilsus

S rakk Peensool Sekretiin
Suureneb pankrease 
ensüümide 
sekretsioon

Väheneb maohappe 
sekretsioon
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Joonis 12.44 Peensool. Peensool madalate hattudega, kass, Heidenhaini raudhematoksüliin (a); veresooned, mägra peensool, Berliini sinine + 

pikrokarmiin (b); rakud, PAS + Van Gieson (c); peensoole hatud, kassipoeg, PAS + Van Gieson (d); lihaskest, Van Gieson (e); kassipoeg, PAS + Van 

Gieson (f ). Äärisrakk (1), karikrakk (2), limaskest (3), lihaskest (4). 

(e)

(f)

(d)

(c)
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33

(b)
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kompleks ja granulaarne endoplasmaatiline retiikulum. 
Panethi rakud, cellulae panethenses.  Panethi rakud 

paiknevad põhiliselt krüptide põhjaosas, neil on basaal-
se asetusega tuum ja suurel hulgal rakuorganelle. Tsüto-
plasma sisaldab suuri eosinofi ilseid graanuleid, mis sisal-
davad infektsioonide vastu kaitsvaid defensiine. Panethi 
rakud valmistavad ka proteolüütilisi ensüüme ja regu-
leerivad pH-d. Loomade peensooles leiame neid rakke 
hobusel (duodeenumis, jejuunumis) ja atüüpilistena teis-
tel koduloomadel.

 Endokrinotsüüdid, endocrinocyti intestinales. Üksi-
kult paiknevaid endokriinrakke leidub põhiliselt krüp-
tide alumises kolmandikus, kuid neid esineb ka hattudel. 
Rakkudel on kitsas apikaalne ja lai basaalne osa, viimases 
paiknevad rohkearvulised sekreedisõmerad. Kõige roh-
kem on esindatud EC-rakke, mis toodavad serotoniini. 
Olulisemad seedetrakti endokriinrakkude tüübid, nende 
poolt toodetavad hormoonid ja viimaste peamised toi-
med on iseloomustatud tabelis 12.1.

 M-rakud, exocrinocyti microplicati. M-rakud on epi-
teelirakud, mis katavad soole lümfi folliikuleid ja omavad 
immuunfunktsiooni. 

Limaskesta päriskihi e proopria, propria, moodustab 
kohev sidekude, kus on hulgaliselt vere rändrakke ja lümfi -
folliikuleid, mille hulk suureneb jämesoole suunas. Proop-
rias paiknevad ka veresooned, lümfi sooned ja närvikiud. 
Peensoole näärmed avanevad hattudevahelistesse krüpti-
desse. Limaskesta õhuke lihaskiht on moodustunud sileli-
haskoest. Limaskesta ja lihaskesta ühendab paks, kohevast 
sidekoest moodustunud submukooskiht. Submukooskihis 
paiknevad suuremad veresooned, samuti limaskesta lihas-
kihti innerveeriv närvipõimik.

Lihaskest, tunica muscularis

 Peensoole lihaskest (jn 12.44af) on kahekihiline: sisemine 
tugevam kiht on tsirkulaarne, stratum circulare, välimine 
kiht on longitudinaalne, stratum longitudinale. Lihaskesta 
kihtide vahel paikneb kohev kiudsidekude, närvipõimik 
ja veresooned. 

 Serooskest, tunica serosa

Peensoole välimiseks kestaks (jn 12.45) on õhuke side-
koeline serooskest, mis on pealt kaetud ühekihilise 
lameepiteeli e mesoteeliga, mesothelium.

Duodeenum e  kaksteistsõrmik, duodenum 

Duodeenum ehk kaksteistsõrmik (jn 12.46a–d) on mao-
lukutile järgnev peensoole algusosa. Duodeenumi põhi-
funktsioonideks on motoorika, sekretsioon ja resorpt-
sioon. Siin toimub maohappe neutraliseerimine ja 
toitkördi edasitoimetamine soole peristaltiliste liigu-
tustega. Soole  limaskest moodustab tsirkulaarkurde ja 
kohati longitudinaalseid kurde. Duodeenumi eripäraks 
on submukooskihis paiknevad  duodenaalnäärmed (jn 
12.46b). Näärmed on tüübilt hargnevad tubuloalveolaar-
sed, nad toodavad mukoidset sekreeti ja näärmete atsinu-
sed võivad ulatuda ka sidekoelisse proopriasse. 

Duodeenumi limaskestal on hulgaliselt pikki soolehatte 
ja madalaid soolekrüpte. Krüptide põhjas paiknevad Pane-
thi rakud, rakkude supranukleaarne osa sisaldab atsidofi il-
set sõmerust. Limaskesta lihaskiht on suhteliselt õhuke. 

Tühisool, jejunum 

 Tühisool moodustab keskmise osa peensoolest ning his-
toloogilises ehituses esinevad võrreldes kaksteistsõrmi-
kuga vaevumärgatavad erinevused. Soolehatte on vähem 
ja nad on oluliselt madalamad kui samal loomaliigil 
kaksteistsõrmikus. Submukooskihi näärmed on oluliselt 
vähem väljendunud ning esinevad hobusel, kuid puudu-
vad koeral. 

Niudesool, ileum 

Enamuse peensoole distaalsest osast moodustab  niude-
sool, mille histoloogiline ehitus on väga sarnane tühisoo-
lele. Samas on niudesooles vähem soolehatte ja näärmeid 
kui tühisooles. Niudesooles paiknevad suuremad ja roh-
kearvulisemad lümfi sõlmekesed kui kaksteistsõrmikus 
või tühisooles. 

JÄMESOOL, INTESTINUM CRASSUM 

 Jämesool (jn 12.47a) on peensoolele järgnev soolestiku 
osa, mis lõpeb kutaanse limaskestaga kaetud pärakuka-
naliga, canalis analis. Jämesoole funktsioonideks on vee 

Joonis 12.45 Peensool, kutsikas, H&E. Limaskest (1), lihaskest (2), 

serooskest (3).

33

11

22
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Joonis 12.46 Duodeenum, kass, H&E (a); põrsas, Heidenhaini raudhematoksüliin (b); üldpilt, H&E (c); hatud (nool), H&E (d). Limaskest (1), 

lihaskest (2). 

(a)

(b)

(c)

Joonis 12.47 Jämesool, koer, H&E (a); lihaskest, H&E (b).

(a) (b)

(d)

22

11
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Tabel 12.2 Koduloomade seedesüsteem

Organ Epiteel ja 
rakkude tüüp

Limaskesta 
päriskiht ja 
näärmed 
(limaskestas ja 
submukooskihis)

Näärmete 
rakud

Lihaskude: 
limaskesta 
lihaskiht ja 
lihaskest

Liikide 
erinevused

Söögitoru,
oesophagus

Sarvestumata 
ja sarvestunud 
lameepiteel

Lümfi sõlmed ja 
hajutatud lümfoidkude 
(siga); hargnevad 
mukoossed 
tubuloalveolaarsed 
näärmed 
submukooskihi 
kraniaalses osas 
ja kogu limaskesta 
ulatuses koeral

Limatootvad 
rakud

Limaskesta 
lihaskiht on õhuke, 
pikisuunaline; 
Lihaskest kahekihiline: 
sisemine ring- ja 
välimine pikikiht, 
skeletilihaskude 
ülemises ja 
silelihaskude alumises 
kolmandikus 

Sarvestunud 
lameepiteel 
mäletsejalistel ja 
vähemal määral 
hobusel; koeral 
ja mäletsejalistel 
lihaskest täielikult 
skeletilihaskoeline

Mittemäletsejaliste mao regioonid

Näärmetu Sarvestunud 
lameepiteel Näärmed puuduvad

Lihaskest: 
silelihaskude, 
sisemine pikikiht, 
välimine ringkiht

Puudub 
karnivooridel, seal 
esineb vähesel 
määral, hästi 
väljendunud hobusel

Läviseosa, 
pars cardiaca

Ühekihiline lame- 
või prismaatiline, 
näärmete rakud

Lihttubulaarsed torujad 
hargnevad näärmed

Mukotsüüdid, 
parietaalrakud

Limaskesta lihaskiht 
paks, koosneb2–3 
kihist; lihaskest 
silelihaskude, 
sisemine põiki- ja 
keskmine ringkiht, 
välimine pikikiht

Pearakud seal, 
parietaalrakud 
koeral; eriti hästi 
väljendunud seal, 
vähesel määral 
karnivooridel 
ja hobusel

Mao põhi, 
fundus 
ventriculi 

Ühekihiline 
prismaatiline, 
näärmete rakud

Lihttubulaarsed 
hargnevad näärmed

Mukotsüüdid, 
kaela-, kõrval- , 
pea- ja 
parietaalrakud, 
endokrino-
tsüüdid

Sarnane läviseosaga

Koeral koosneb 
limaskest 
õhukesest heledast 
ja paksemast 
tumedast tsoonist

Lukuti osa, 
pars pylorica

Ühekihiline 
prismaatiline, 
näärmete rakud

Sügav maolohk, 
lühikesed tubulaarsed 
hargnevad ja 
mittehargnevad 
näärmed

Mukotsüüdid, 
endokrino-
tsüüdid

Sarnane läviseosaga, 
keskmine ringkiht 
laieneb pülooruse 
sfi nkterlihasesse

Mäletsejaliste mao regioonid

Vats, rumen
Mitmekihiline 
sarvestunud 
lameepiteel

Näärmetu, vatsapapillid, 
limaskesta päriskiht-
submukooskiht

Limaskesta lihaskiht 
puudub; lihaskest 
silelihaskoeline, 
sisemine ring-, 
välimine pikikiht

Võrkmik, 
reticulum

Mitmekihiline 
sarvestunud 
lameepiteel

Näärmetu, 
võrkmikuharjad 
moodustavad 
võrkmikukanne, 
võrkmikupapillid

Limaskesta lihaskiht 
moodustab 
võrkmikuharjades 
lihasvööte; lihaskiht 
sarnane vatsaga

Kiidekas, 
omasum

Mitmekihiline 
sarvestunud 
lameepiteel

Näärmetu, 
sisaldab papille

Limaskesta lihaskiht 
on hästi arenenud



Peatükk 12 SEEDEELUNDITE SÜSTEEM 243

Libedik, 
abomasum

Ühekihiline 
prismaatiline, 
näärmete rakud

Lihttubulaarsed torujad 
hargnevad näärmed

Mukotsüüdid, 
pearakud, 
parietaalrakud, 
endokrino-
tsüüdid

Sarnane läviseosaga

Peensool, intestinum tenue

Duodenum, 
duodenum

Ühekihiline 
prismaatiline, 
kõrged 
soolehatud, 
karikrakud, 
endokrino-
tsüüdid

Lümfoidkude (Peieri 
naastud), GALT 
lümfoidkude,
hargnevad 
tubuloalveolaarsed 
näärmed, näärmete 
aatsinused võivad 
ulatuda proopriasse

Prismaatilised 
rakud, endo-
krinotsüüdid, 
karikrakud, 
Panethi rakud

Limaskesta lihaskiht- 
silelihaskude,kahe
kihiline; lihaskest: 
silelihaskude, 
sisemine ring-, 
välimine pikikiht

Submukoosas koeral 
ja mäletsejalistel 
limatootvad 
näärmed, kassil 
seromukoossed, 
hobusel ja seal 
seroossed; lihaskest 
paksem hobusel

Tühisool, 
jejunum 

Sarnane 
duodeenumiga, 
soolehatud 
peenemad ja 
väiksemad

GALT rohkem 
väljendunud, krüptid 
väiksemad kui 
duodeenumis

Sarnased 
duodeenumiga

Sarnane 
duodeenumiga

Niudesool, 
ileum

Sarnane 
tühisoolega GALT hästi väljendunud Sarnased 

duodeenumiga
Sarnane 
duodeenumiga

Lümfi sõlmekesi 
kõige rohkem 
hobusel, kõige 
laiemad veisel

Jämesool, intestinum crassum

Umbsool, 
caecum

Ühekihiline 
kõrgprismaatiline

Lihtsad mittehargnevad 
torujad näärmed Karikrakud 

Lihaskest: 
silelihaskude, 
sisemine ring-, 
välimine pikikiht

Hobusel ja seal 
lihaskesta välimine 
pikikiht sisaldab 
lamedaid lihaskiude 
ja elastseid kiude: 
tenia ceci

Käärsool, 
colon

Ühekihiline 
kõrgprismaatiline

GALT esineb kogu 
ulatuses, lihtsad 
mittehargnevad 
torujad näärmed

Karikrakud Sarnane umbsoolega

Hobusel ja seal 
välimine pikikiht 
jätkub lamedate 
lihaskiududega, mis 
sisaldavad elastseid 
kiude: tenia coli

Pärasool, 
rectum

Ühekihiline 
kõrgprismaatiline Sarnane käärsoolega Karikrakud 

Sarnane umbsoolega, 
kuid tugevamalt 
arenenud
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resorptsioon, vitamiinide K ja B süntees ning jääkai-
nete eritamine. Jämesoole valendik sisaldab rohkesti 
mikroobe. Anatoomiliselt jaotatakse jämesool kolmeks: 
 umbsooleks, caecum,  käärsooleks, colon, ja  pärasooleks, 
sigmoideum. Histoloogiliselt eristatakse jämesooles kolme 
kesta:  limaskest,  lihaskest ja  serooskest ning kõikide 
jämesoole osade histoloogiline struktuur on üldjoontes 
sarnane. Jämesoole limaskesta eripäraks on soolehattude 
puudumine, soole pinnale avanevad prooprias paikne-
vad  soolekrüptid. Limaskest on kaetud kõrgprismaati-
lise ühekihilise epiteeliga, kuid karikrakke on oluliselt 
rohkem kui äärisrakke ning krüptides puuduvad Panethi 
rakud. Sidekoeline proopria sisaldab hulgaliselt lümfoid-
sest koest moodustunud lümfi sõlmekesi. Proopriale järg-
neb limaskesta lihaskiht, sellele omakorda submukoos-
kiht. Lihaskesta (jn 12.47b) moodustavad seespoolne 
pidev ringkiht ja väljaspoolne pikikiht, mis mõnedel loo-
maliikidel pole pidev, vaid moodustab paelu, taenia coli. 
Välimine kest on tüüpilise ehitusega serooskest.

Käärsool, colon 

Käärsool järgneb umbsoolele ja soole sein koosneb kol-
mest tüüpilisest kestast, kuid kestades on ka ainult sel-
lele soolele iseloomulikke erinevusi.  Limaskest on kae-
tud ühekihilise prismaatilise epiteeliga, kus prevaleerivad 
karikrakud ning kujutab endast suurt näärmevälja, mis 
nõristab lima. Jämesoole limaskestas paiknevad sügavad 
(kuni 0,4 mm), laia valendikuga krüptid, kuhu avane-
vad lihttubuloossed näärmed, samas ei esine limaskestal 
hatte.  Lihaskesta moodustavad sisemine pidev ringkiht ja 
välimine pikilihaskiht, väljastpoolt katab käärsoolt side-
koeline  serooskest.

Pärasool, rectum 

Pärasool on käärsoolele järgnev jämesoole lõpposa. Pära-
sooles toitainete resorptsiooni enam ei toimu ning pea-
misteks ülesanneteks on vee ja soolade imendamine, 
bakteriaalse käärimise võimaldamine, toidujäänuste eda-
sitoimetamine ning väljutamine. Pärasoole kaudaalses 
osas paikneb  pärasooleampull, ampulla recti. Ampul-
laarosa  limaskest on käärsoolele sarnase ehitusega, kuid 
krüptid on siin sügavamad ja submukoosas paiknevad 
lümfi folliikulid.  Lihaskesta tsirkulaarne kiht moodustab 
sisemise  pärakusulguri. 

Pärakukanal, canalis analis

 Pärakukanal jaotatakse kolmeks tsooniks:
 pärakusammastevöönd, zona intestinalis s. columnaris ani,
 vahelmine vöönd, zona intermedia,
 nahavöönd, zona cutanea.

1.
2.
3.

Pärakusammastevööndis moodustab limaskest  pära-
kusambaid, columnae anales, mis on kaetud mitmekihi-
lise sarvestumata epiteeliga ning selle vööndi  limaskes-
tas paikneb tugevalt väljendunud veresoontevõrgustik. 
Vahetsooni limaskesta katab samuti mitmekihiline sar-
vestumata lameepiteel. Kolmanda, nahatsooni katteepi-
teel on mitmekihiline sarvestunud lameepiteel ja selles 
on rohkesti pigmendirakke. Limaskesta prooprias paik-
nevad higinäärmete lõpposad, rasunäärmed ja karva-
folliikulid. Apokriinsed nahanäärmed, glandulae circu-
manales, paiknevad pigmenteerunud välisnahas päraku 
ümber. 

MAKS, HEPAR

 Maks (jn 12.48, 12.49, 12.50a–f, 12.54abc) on punakas-
pruuni värvi kompaktne organ, mis paikneb kõhuõõ-
nes vahelihase taga ning on loomadel kõige suuremaks 
näärmeks (v.a lakteeriva lehma udar). Maksa katab pealt 
 serooskest, tunica serosa, selle alla jääb  fi brooskihn, cap-
sula fi brosa hepatis. Maksa  strooma moodustab sagari-
kevaheline retikulaarne sidekoeline toestik, milles paik-
nevad veresooned ja sapijuhad. Organi parenhüümi 
moodustavad  maksasagarikud, lobuli hepatis. 

Embrüonaalsel perioodil täidab maks vereloomeor-
gani ülesandeid. Maksa erinevad funktsioonid on seotud 
maksasagarikes leiduva kahe teineteisest eraldatud kapil-
laaristikuga (verekapillaaristik ja sapijuhakeste võrgus-
tik). Maks osaleb organismi ainevahetuses, kaitsereakt-
sioonides, seal inaktiveeritakse hormoonid ja samuti 
ravimid. Maksas toimub polüsahhariid glükogeeni 
moodustumine, mis omab olulist osa stabiilse glükoosi 
taseme hoidmisel veres ja on samuti oluline troofi line 
inklusioon. Maksas salvestatakse ka teine troofi line ink-
lusioon – rasv, seda võib olla kuni 5%, samuti erinevad 
vitamiinid (A, D, E, K, B-rühma kuuluvad vitamiinid). 
Maksas toimub soolestikus rasvade imendumiseks vaja-
liku sapi moodustumine.

Maksasagarikud, lobuli hepatis. Maksa morfofunkt-
sionaalseks ühikuks on sagarikud.  Maksaparenhüümi lii-
gendamisel funktsionaalseteks üksusteks kasutatakse nn 
klassikalise maksasagariku mõiste kõrval veel füsioloo-
giliste ja patoloogiliste protsesside parema kirjeldamise 
huvides portaalsagariku ja maksa-atsinuste mõisteid (jn 
12.50a–f, 12.54, 12.55). Klassikaline maksasagarik, mille 
keskmeks on  tsentraalveen, vena centralis, on ca 1,5 mm 
laiune kuusnurkne prismaatilise kujuga ühik. Sagarik on 
piiritletud sagarikevahelise sidekoega, mida on eriti palju 
sea maksas. Teistel loomadel on sagarikevahelise sidekoe 
hulk väike ning maksasagariku piirid on histoloogilistes 
preparaatides raskesti jälgitavad. Hinnanguliselt on sea 
maksas kuni 800 000 sagarikku, igaühes 500 000  maksa-
rakku e hepatotsüüti, hepatocyti.
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Joonis 12.48 Maksa verevarustus. (Samuelson Don A. järgi, muudetult, R. T. Moss)

Portaalveeni haru
Maksaarteri haru

Sapijuha

Tsentraalveen

Interlobulaarsed septid

Maksaveen

Interlobulaarsed sooned

Joonis 12.49 Maksasinusoidid ja nende vaskulaarsed komponendid.

Kupff eri rakk

Interlobulaarveen

Sapijuhake

Interlobulaararter

MaksarakudEndoteelirakudTsentraalveen

Maksasinusoid
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Joonis 12.50 Maks, küülik, berliini sinine (a, b); H&E (c); hepatotsüüdid, kassipoeg, Van Gieson (d); maksasisesed sapiteed, hiir, Van Gieson (e); 

siga, PAS + hemalaun (f ). Tsentraalveen (1).

(a)

(b)

(d)

(f)(c)

(e)

11

11
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Maksasagarikus moodustuvad tsentraalveeni suh-
tes radiaalselt paigutunud hepatotsüütidest  maksaplaa-
did, kus rakud on seotud omavahel desmosoomidega. 
Maksaplaatide vahele jäävad radiaalse asetusega  maksasi-
nusoidid, vasa sinusoidea, mis koonduvad sagariku keskel 
paiknevasse tsentraalveeni, vena centralis. Samuti paikne-
vad hepatotsüütide ridade vahel sapikapillaarid. Sapika-
pillaaridel puudub iseseisev kapillaarisein, nad moodus-
tuvad kokkupuutuvate hepatotsüütide vahele jäävatest 
pisikestest süvenditest. Omavahel liitudes moodustavad 
süvendid sapijuhakese, millel moodustub sein juhakese 
väljumisel sagarikust.

Maksasinusoidid on vooderdatud akendunud endo-
teeliga ja mõnedel loomadel puudub sinusoidides basaal-
membraan. Endoteeli ja maksarakkude (jn 12.51, 12.52) 
vahele jääb pilujas  Disse ruum. Lisaks endoteelirakku-
dele paiknevad sinusoidide seinas endoteelirakkude 
vahel  maksa tähtrakud e Kupff eri rakud (rakud avastas 
Tartus töötanud Carl Wilhelm v. Kupff er, 1829–1902), 
mis kuuluvad mononukleaarsete makrofaagide süsteemi. 
Kupff eri rakud (jn 12.53) on piklikud, intensiivselt vär-
vuva tuuma ja jätketega. Kaitsefunktsioonides osalemisel 
eralduvad maksa tähtrakud veresoonte seinast ning muu-
tuvad vabadeks makrofaagideks. Maksarakkude vahel 
paiknevad väikesed (5–10 μm) tähtjad rasvusalvestavad 
 lipotsüüdid e Ito rakud. Raku tsütoplasma sisaldab ras-
vatilgakesi, rakuorganellidest üksikuid mitokondreid ja 
hulgaliselt ribosoome. Ito rakud on ka vitamiin A varu-
depooks organismis. 

Hepatotsüüdid, hepatocyti. Hepatotsüüdid (jn 12.52) 
on polariseerunud polügonaalse kujuga 20–25 μm dia-
meetriga ümara tuumaga rakud, kuid täiskasvanud loo-
made maksas võib olla ka kuni 20% kahetuumseid rakke. 
Hepatotsüütide tsütoplasmas paiknevad rohkearvulised 
(1000 ja rohkem) mitokondrid, mis on hepatotsüütidele 
üliolulised organellid, sest rakud osalevad rohkearvulistes 
metaboolsetes protsessides. Samuti paiknevad tsütoplas-
mas vabad või membraanidega seotud  polüribosoomid 
ja hästi arenenud mõlemat tüüpi endoplasmaatiline retii-
kulum. Golgi kompleksi põiekesed paiknevad hajusalt 
hepatotsüütide tsütoplasmas, need organellid on seotud 
hepatotsüütide endokriinse funktsiooniga. Hepatotsüü-
tidel eristatakse kolme poolust. Soon- e sinusoidaalne 
poolus moodustab ca 70% maksaraku kogupinnast ja 
rakul on siin suurel hulgal mikrohatukesi, mis on suuna-
tud sinusoidide valendiku poole. Tänu mikrohatukestele 
suureneb hepatotsüütide pind, mis võimaldab rakkudel 
imendada vereringest suuremal hulgal vajalikke aineid. 
Mikrohatukeste vaheliste alade kaudu toimub omakorda 
rakkudest ainete väljutamine vereplasmasse. Sekretoorse- 
e kanalikulaarse pooluse maht on ligikaudu 15% pin-
nast. Intertsellulaarse pooluse maht on samuti ligikaudu 
15% pinnast, seal on rakkudel eristatavad rakumemb-
raani sisse- ja väljasopistused, mille kaudu on rakud oma-
vahel tihedalt ühendatud. Rakkude tsütoplasma sisaldab 

Joonis 12.51 Koduloomade hepatotsüüdid. Glükogeen (G), 

Golgi kompleks (GK), troofi line inklusioon (rasv) (L), mitokondrid 

(M), agranulaarne endoplasmaatiline retiikulum (sER), granulaarne 

endoplasmaatiline retiikulum rER). (Samuelson Don A. järgi, 

muudetult)

Joonis 12.52 Maksarakud, siga, Van Gieson.

Joonis 12.53 Kupff eri rakud (nool), trüpaansinine.
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(a)

(b)
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Joonis 12.54 Maksasagarikud: maksa-atsinus (a), klassikaline sagarik (b), portaalsagarik (c), siga, Van Gieson. 

(c)

Joonis 12.55 Maksasagarikud: portaalsagarikud (A), portaal-atsinus (B), klassikaline sagarik (C). (Samuelson Don A. järgi, muudetult)



Peatükk 12 SEEDEELUNDITE SÜSTEEM250

rohkelt inklusioone: tsütoplasmas ladestuvad troofi li-
sed inklusioonid rasv ja glükogeen ning valgutilgake-
sed. Sagarikevahelisse sidekoesse väljuvad hepatotsüütide 
vahel kulgevad sapikapillaarid, mis muutudes sapijuha-
kesteks moodustavad koos sagarikuvahelise arteri ja vee-
niga  maksatriaadi, trias hepatica (jn 12.56). Maksarakud 
produtseerivad ka verehüübimist takistavat hepariini.

 Maksa-atsinus, acinus hepaticus. Maksa-atsinused on 
rombikujulised struktuurid, mis koosnevad kahe kõr-
vuti paikneva klassikalise maksasagariku parenhüümi 
segmentidest (jn 12.54a). Atsinuse teravates nurkades 
paiknevad tsentraalveenid, nürinurkades maksatriaa-
did. Maksatriaadi moodustavad  interlobulaarveen, vena 
interlobularis,  interlobulaararter, arteria interlobularis, ja 
 sagarikevaheline sapijuhake, ductulus bilifer (interlobula-
ris). Maksatriaadist lähevad atsinusse triaadi sagarikuva-
heliste soonte harud ja neist omakorda tsentraalveenide 
suunas hemokapillaarid. Seega maksa-atsinuses toimub 
verevarustus tsentraalsest piirkonnast perifeeria suunas.

 Maksa portaalsagarik, lobulus portalis. Maksa por-
taalsagarik koosneb kolme sagariku parenhüümi seg-
mentidest, portaalsagariku keskele jääb maksatriaad ja 
nurkadesse tsentraalveenid (jn 12.54c). Seega on maksa 
portaalsagarik kujult kolmnurkne ja tema keskel paikneb 
maksatriaad, perifeerselt nurkades aga tsentraalveenid (jn 
12.48). Sellise paigutuse tõttu toimub maksa portaalsa-
garikus verevool keskkohast perifeeriasse. Maksa portaal-
sagarikust voolab sapp sapikanalikeste süsteemi kaudu 
sagariku keskele jäävatesse sapijuhakestesse.

 Sapiteed. Hepatotsüüdid produtseerivad sappi, mis 
juhitakse kõigepealt sapikapillaaridesse, canaliculi bili-
feri, sealt edasi  sapijuhakestesse, ductuli biliferi. Sapijuha-
keste seinad on kaetud ühekihilise kuupepiteeliga, juha-
keste suurenedes muutub epiteel prismaatiliseks ja selle 
alla jääb õhuke sidekoeline kiht. Sapijuhakesed ühinevad 
 paremaks, ductus hepaticus dexter, ja  vasakuks maksaju-

Joonis 12.56 Maksatriaad, Van Gieson. Interlobulaarveen (1), 

interlobulaararter (2), sapijuha (3).

11

22
33

haks, ductus hepaticus sinister, moodustades maksaväratis 
ühise  maksajuha, ductus hepaticus communis. Viimane, 
ühinedes  sapipõiejuhaga, ductus cysticus, moodustab 
 ühissapijuha, ductus choledochus. Maksajuha ja sapipõie-
juha on sarnase morfoloogilise ehitusega, koosnedes 
limas-,  lihas- ja  adventitsiaalkestast.  Limaskest on kaetud 
kõrgprismaatilise ühekihilise epiteeliga, selle all paikneb 
sidekoeline proopria. Sapipõiejuhas paiknevad prooprias 
ka rohkearvulised elastsed kiud. Lihaskesta moodustavad 
spiraalse paigutusega silelihasrakkude kimbud. Välimise 
adventitsiaalkesta moodustab kohev sidekude.

Maksa verevarustus. Maks saab verd kahest veresoo-
nest –  maksaarterist, arteria hepatica, ja  portaalveenist, 
vena portae, (viimase kaudu siseneb 70–80% maksa saa-
buvast verest) (jn 12.48). Maksaarterist pärineva inter-
lobulaararteri ning portaalveeni lõppharu – interlobu-
laarveeniga – moodustub maksatriaad (nagu eespool 
kirjeldatud, on triaadi kolmandaks komponendiks sapi-
juhake). Kui interlobulaarveenist suundub veri otse 
sinusoididesse, siis arteri ülesandeks on ka interstitsiaal-
se koe varustamine. Maksasagariku verevarustuse ise-
ärasuste tõttu suubub maksasinusoididesse nii arteri-
aalne kui venoosne veri. Maksasagariku keskel paikne-
vast tsentraalveenist suundub veri sublobulaarveeni, mis 
on maksaveeni algharu.

Sapipõis, vesica biliaris

 Sapipõis (jn 12.57) on sappi mahutav lihaseline põieke, 
mille ülesandeks on sapi kontsentreerimine (sissetule-
vast sapist valdava osa vee eemaldamisega toimub umbes 
kümnekordne sapi kontsentreerimine). Kõhuõõne poolt 
on sapipõis kaetud serooskestaga. Sapipõie seina moo-
dustavad  limas-,  lihas- ja  adventitsiaalkest (adventitsiaal-
kest katab sapipõit maksale kinnituvas osas). Limaskest, 
tunica mucosa, moodustab hulgaliselt kurde ja on kae-
tud resorptsiooniks spetsialiseerunud kõrge prismaati-

Joonis 12.57 Sapipõis, H&E. Epiteel (1), proopria (2).

22

11
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lise epiteeliga, selle rakud – kolangiotsüüdid – kontsent-
reerivad sappi, reabsorbeerides vett. Epiteeli all paikneb 
hulgaliselt elastseid kiude sisaldav sidekoeline limaskesta 
päriskiht e proopria. Kaelapiirkonnas paiknevad tubu-
loalveolaarsed näärmed, mis toodavad sapi lahjendami-
seks sekreeti. Lihaskest, tunica muscularis, koosneb tsir-
kulaarsest ja longitudinaalsest kihist, mille moodustavad 
silelihasrakkude kimbud. Eriti tugev on lihaskest sapi-
põie kaelaosas, kus koos sapijuha lihaskestaga moodusta-
takse sapipõie sfi nkter. Silelihasrakkude kimpude vahel 
paikneb hulgaliselt kohevat sidekude. Adventitsiaalkesta, 
tunica adventitia, moodustab rohkesti elastseid kiude 
sisaldav kiudsidekude.

KÕHUNÄÄRE, PANCREAS

 Kõhunääre e pankreas on selgesti väljendunud sagariku-
lise (jn 12.59a–f) ehitusega kahvaturoosa, pehme konsis-
tentsiga parenhümatoosne elund, milles on ühendatud 
nii eksokriinne kui ka endokriinne nääre.   Kõhunäärme 
eksokriinne osa, pars exocrina pancreatis, on seroosne liit-
nääre, endokriinse osa moodustavad  pankrease e Lan-
gerhansi saared, insulae pancreaticae. Kõhunääre paik-
neb kõhuõõne tagaseina osas maksa taga. Pankrease 
ülesanded on mitmekesised, näärme eksokriinses osas 
toodetakse erinevaid seedeensüüme (trüpsinogeeni, 
kümotrüpsinogeeni, karboksüpeptidaasi jt). Pankrease 
endokriinses osas sünteesitakse hormoone – insuliini, 
glükagooni, somatostatiini.

Pealt katab elundit õhuke sidekoeline  kapsel, capsula 
pancreatis. Pankreas on suuremõõtmeline nääre, mis on 
sidekoeliste septidega, septi interlobularis, jaotatud saga-
rikeks, lobuli pancreatici. Sagarikes paiknevad atsinused 
ja lüli- ja sagarikusisesed juhad. Sagarike vahel paikne-
vad sagarikevahelised juhad ja üldine pankrease juha, mis 
avaneb kaksteistsõrmiksoolde. Igas sagarikus on hulgali-
selt seroosseid lõpposasid, mis on pankrease morfofunkt-
sionaalsed ühikud – atsinused, acini pancreatici. Väliselt 
meenutab atsinus 100–150 μm suurust kotikest, mille 
moodustavad 8–12 suurt sekretoorset  pankreotsüüti e 
 atsinuserakku, pancreatocyti exocrini, ja  lülijuha, ductus 
intercalatus. Lülijuhadest saab alguse kõhunäärme juhade 
võrgustik, nende seintes paiknevad lamedad  tsentroatsi-
noossed epiteelirakud, cellulae centroacinosi. Atsinuserak-
kudel on sekretoorne funktsioon. Rakkude tsütoplasma 
sisaldab suurel hulgal mitokondreid, hästi väljendunud 
Golgi kompleks paikneb supranukleaarselt ning rakkude 
apikaalne pind on ääristatud mikrohattudega. Atsinuse 
rakud sisaldavad subnukleaarselt ergastoplasmat, raku 
apikaalses osas paiknevad suured prosekreedi e sümo-
geeni sõmerad, granuli zymogeni. Sümogeeni sõmerad 
sisaldavad rakus sünteesitavaid fermente mitteaktiivsel 
kujul, s.t sümogeenina. 

Eksokriinsete pankreotsüütide sekretoorne tegevus 
on tsükliline. Rakkude sekretoorne mitmefaasiline tsük-
kel kestab ligikaudu kaks tundi:

pankreotsüütide tsütoplasmas on palju ribosoome, 
organellid on põhiliselt nõrgalt arenenud,
toimub organellide täiustamine,
sekreedisõmerate moodustumine,
sekreedi koondumine raku apikaalsesse ossa, orga-
nellide taandareng,
sekreedi väljutamine. Sõltuvalt organismi füsioloo-
gilisest seisundist võib see tsükkel pikeneda või olla 
lühem.

 Atsinuse viimasüsteem (jn 12.58, 12.59ab) algab 
pika kitsusega, mille seina moodustavad tsentroatsinoos-
sed rakud, cellulae centroacinosi, ning sinna väljutatakse 
pankreotsüütide toodetud sekreet. Tsentroatsinoossed 
rakud on ebakorrapärase kuju ja heleda tsütoplasmaga, 
väheste organellidega rakud. Kitsused avanevad vahetult 
ühekihilise kuupepiteeliga vooderdatud atsinustevahelis-
tesse viimajuhadesse, ducti interacinosi. Atsinustevaheli-
sed juhad suubuvad ühekihilise prismaatilise epiteeliga 
vooderdatud sagarikusisestesse juhadesse, ducti intralobu-
lares. Sagarikusisesed juhad ühinevad sagarikevahelisteks 
juhadeks, ducti interlobulares, viimased paiknevad side-
koelistes sagarikevahelistes septides. Viimajuhad liituvad 
ning suubuvad pankreasejuhasse, ductus pancreaticus. 
Pankreasejuha paikneb elundi sisemuses elundi sabast 
peani ja avaneb koos sapijuhaga duodeenumi valendikku. 
Pankrease ensüümid (proteolüütilised ensüümid: trüp-
sinogeen, kümotrüpsinogeen; lipolüütilised ensüümid: 

1.

2.
3.
4.

5.

Joonis 12.58  Pankrease atsinus.

Juttosa 

Atsinuserakud

Sümogeenisõmerad

Tsentroatsinoossed 
rakud

Basaalmembraan

Viimajuha
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Joonis 12.59 Kõhunääre. Viimajuha, koer, H&E (a, b); Langerhansi saar (nool), koer, H&E (c); atsinused, koer (d); atsinused, kass, H&E (e); 

pankrease sagarik, koer, H&E (f ).

(a)

(b)

(d)

(c)

(e)

(f)
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Joonis 12.60  Langerhansi saar (nool), koer, H&E.

fosfolipaasid; nukleolüütilised ensüümid: ribonukleaas, 
desoksü-ribonukleaas; amülolüütilised ensüümid: amü-
laasid) osalevad toidu seedimisel duodeenumi valen-
dikus. Proensüümide aktivatsioon toimub ainult duo-
deenumi valendikus, kus näiteks trüpsinogeen muutub 
aktiivseks trüpsiiniks duodeenumi epiteelirakkude har-
jasäärises paikneva enterokinaasi toimel. Pankrease sek-
retsiooni kontrollivad hormoonid, millest on olulisemad 
sekretiin ja koletsüstokiniin (vt tabel 12.1). Sekretiini ja 
koletsüstokiniini toodavad peensoole endokriinrakud 
vastuseks happelise maosisu sattumisele duodeenumisse. 
Pankrease funktsiooniks on osavõtt valkude, rasvade ja 
süsivesikute seedimisest.

Kõhunäärme endokriinne osa moodustab 1–2% 
elundi mahust. Heledate, väliselt lillekest meenutavate 
endokriinrakkude moodustised kõhunäärmes kannavad 
pankrease e Langerhansi saarekeste, insulae pancreaticae 
(jn 12.59c, 12.60), nimetust. Need on ümarad või ovaal-
sed rakkude kogumid eksokriinsete lõpposade vahel. 
Pankrease saared koosnevad rakkude põrkadest ja nende 
vahel kulgevatest sinusoidsetest verekapillaaridest.  Pank-
rease endokriinrakkudel, endocrinocyti insulae pancrea-
ticae, on erinevad alatüübid: A, B, D, PP. A (alfa) rakud 
(20% endokriinrakkude arvust) produtseerivad glüka-
gooni ja rakud paiknevad perifeerselt. A rakkude tsü-
toplasmas paiknevate graanulite suurus on ligikaudu 
230 nm ning glükagooni toimel toimub kudedes glü-
kogeeni lõhustumine glükoosiks. B (beeta) rakud, mis 
moodustavad enamiku pankrease saarekeste rakkudest 
(umbes 70% endokriinrakkude arvust) sekreteerivad 
insuliini. Enamus B rakke paiknevad pankrease saares 
tsentraalselt. B rakkudes paiknevate graanulite suurus on 
ligikaudu 275 nm ja nad koosnevad insuliinist, mis sek-
reteeritakse nendes rakkudes. D (delta) rakud (5–10% 
endokriinrakkude arvust) sekreteerivad somatostatiini. 
D rakud on kujult pirnjad, harvemini tähtjad, tsüto-
plasmas paiknevate graanulite suurus on 300–325 nm. 
Somatostatiin, mida toodavad D rakud, aeglustab insu-
liini ja glükagooni eritamist, samuti surub maha pank-

rease atsinoossete rakkude ensüümide sünteesi. Vähesel 
hulgal sisaldavad pankrease saarekesed D1 rakke, mis 
sisaldavad tsüto-plasmas väikseid (160 nm) argürofi il-
seid graanuleid. See rakkude tüüp toodab vasoaktiivset 
intestinaalset polüpeptiidi (VIP), mis langetab arteriaal-
set rõhku, stimuleerib pankrease tegevust pankrease 
nõre ja hormoonide eritamisel. PP (F) rakud (1–2% 
endokriinrakkude arvust) on pankrease polüpeptiidi 
sekreteerivad rakud. Need on polügonaalsed rakud, 
tsütoplasma sisaldab väga väikeseid (mitte üle 140 nm) 
graanuleid. 

Pankrease saarekese kaks hormooni –  insuliin ja  glü-
kagoon – on väga olulised veresuhkru taseme reguleeri-
misel. Insuliin langetab veresuhkru taset – ta reguleerib 
glükoosi transporti rakkudesse (lihased, rasvkude) ja sti-
muleerib glükolüüsi ja glükogeeni sünteesi. Insuliini puu-
dus või vaegus põhjustab suhkruhaigust e diabeeti. Glü-
kagooni toime on retsiprookne insuliinile. Glükagoon 
stimuleerib glükoosi vabanemist vereringesse – stimulee-
rib glükoneogeneesi ja glükogenolüüsi maksarakkudes, 
pärssides samal ajal glükogeeni sünteesi ja glükolüüsi.
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HAMBAD

Koduloomade suuõõnes paiknevad lõikehambad, 
kihvhambad, eespurihambad ja purihambad. 
Krooni kõrguse järgi eristatakse kahte tüüpi ham-
baid: madalakroonilised e brahhüdontsed ham-
bad ja kõrgekroonilised e hüpsodontsed hambad. 
Madalakroonilistel hammastel katab email den-
tiini ainult hambakrooni osas, hambajuure piir-
konnas katab dentiini tsement. Kõrgekroonilistel 
hammastel aga on emailipind kaetud pealt tse-
mendiga. 
Hammas on keerulise ehitusega elund, mille 
moodustavad spetsiifi lised koed: email, dentiin, 
tsement ja hambapulp.
Koed on hambajuurepiirkonnas ümbritsetud 
periodondi e hambajuureümbrisega.
Hamba emaili toodavad enameloblastid. Email 
koosneb emailiprismadest ja interprismaatilisest 
substantsist. Enameloblastid on kõrged, prismaa-
tilise kujuga rakud ja iga enameloblast moodus-
tab ühe emailiprisma. 
Hamba põhimassi moodustab dentiin, mida too-
davad odontoblastid ja see kude sarnaneb oma-
duste poolest põimikluuga.
Tsement jaguneb primaarseks e rakuvabaks ja 
sekundaarseks e rakuliseks. Madalakroonilistel 
hammastel katab tsement hambajuurt ja hamba-
kaela ning tsemendikihi paksus suureneb hamba-
juure tipu suunas. Kõrgekroonilistel hammastel 
katab tsement hamba välispinda ja täidab emaili-
kurdude vahed.
Hambapulp paikneb hambaõõnes ja juurekanali-
tes ja selle moodustab kohev kiudsidekude.

















SEEDEAPARAAT

Seedeaparaat koosneb seedekanalist ja sellega seotud organitest, milleks on suuõõnes paiknevad organid, kõhunääre, 
maks ja sapipõis.

SÜLJENÄÄRMED

Suuõõnde avanevad või suuõõne limaskestas paik-
nevad süljenäärmed jaotatakse väikesteks e seina-
sisesteks ja suurteks e seinavälisteks süljenäärme-
teks. 
Sekreedi iseloomu järgi jaotuvad näärmed mukoos-
seteks, seroosseteks ja seganäärmeteks ning nende 
sekreeti nimetatakse süljeks.
Suurte süljenäärmete gruppi kuuluvad kolm nääret: 

kõrvasüljenääre e parotiidnääre on tüübilt 
seroosne nääre; 
sublingvaalnääre kuulub segatüüpi näärmete 
gruppi ja selles näärmes on ülekaalus mukoos-
sed lõpposad; 
mandibulaarnääre on segatüüpi nääre ja selles 
on ülekaalus seroossed lõpposad.







1.

2.

3.

SUUÕÕS 

Suuõõnes paiknevad mitmed kõrgeltspetsialiseeri-
tud struktuurid – keel, hambad, süljenäärmed ja 
tonsillid.
Keel on koduloomadel oluline häälitsemise, toidu 
haaramise, segamise ja neelamise vahend, peale 
selle on keel ka maitsmiselund. 
Loomade keelel eristatakse:

niitpapille, 
seenpapille, 
läätspapille, 
koonuspapille, 
vallpapille,
lehtpapille. 

Leht-, seen- ja vallpapillide külgepiteelis paikne-
vad ovaalsed kehakesed ‒ maitsmispungad.
Maitsmispungad reageerivad viiele maitsemodaal-
susele – magus, soolane, kibe, hapu ja umami.







•
•
•
•
•
•





SÜNOPSIS
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SÖÖGITORU

Söögitoru limaskesta katab mitmekihiline sar-
vestumata, mõnedel loomadel (hobune, veis) 
aga mitmekihiline sarvestunud lameepiteel. 
Järgnevad limaskesta päriskiht, lihaskiht ja sub-
mukoosa.
Söögitoru limaskestas paiknevad ösofageaalnäär-
med. 
Söögitoru lihaskest on suhteliselt paks ning koos-
neb sisemisest tsirkulaarsest ja välimisest longi-
tudinaalsest kihist. 
Adventitsiaalkesta moodustab kohev sidekude, 
kestas paikneb hulgaliselt pikisuunas kulgevaid 
veresooni ja närve. 
Kõhuosas on söögitoru välimiseks kestaks seroos-
kest.











MAGU

Koduloomadel on ühekambriline magu v.a mälet-
sejalised, kelle magu on mitmekambriline.
Histoloogiliselt eristatakse ühekambrilises maos 
läviseosa, maopõhja ja lukutiosa. 
Mao limaskest moodustab volte. Mao näärmete 
grupiviisilisest paigutumisest tingituna eristatak-
se limaskestas kumeraid välju ja maolohukesi. 
Limaskesta katab näärmelist tüüpi ühekihiline 
prismaatiline epiteel ja rakkude apikaalne osa 
sisaldab lima. 
Lihttubulaarsed maonäärmed avanevad mao-
lohukestesse ja neis eristatakse kitsust, kaelaosa ja 
põhjaosa. 
Näärmetes eristatakse viit tüüpi rakke: 

vähediferentseerunud kaelarakke; 
mukotsüüte, mis produtseerivad lima;
parietaalrakke, mille põhiülesandeks on 
soolhape tootmine;
pearakke, mis toodavad pepsinogeeni;
endokrinotsüüte, mis produtseerivad 
erinevaid hormoone.

Mao pülooruses e lukutiosas paiknevad püloo-
rusenäärmed. Erinevalt maopõhja näärmetest 
on lukutiosa näärmed rohkem hargnevad, nende 
valendikud on laiemad, näärmed paiknevad haju-
samalt ning enamik neist ei sisalda parietaalrak-
ke.
Mao kardia e läviseosa näärmed on lihttubulaarsed 
hargnevad näärmed.
Mäletsejaliste magu erineb teiste koduloomade 
omast anatoomilise ehituse poolest – neil on ole-
mas ka eesmagu. 
Eesmagu koosneb kolmest osast: vatsast, võrkmi-
kust ja kiidekast ja ta ei sisalda näärmeid.
Eesmaol on täita oluline roll mäletsejaliste seedi-
mises, kuna seal toimub toidu seedimine bakte-
riaalse käärimise toel. Kuna eesmao seinas puu-
duvad näärmed, siis ei toimu selles piirkonnas 
seedeensüümide moodustamist.











1.
2.
3.

4.
5.











SEEDEKANALI MORFOLOOGILINE EHITUS

Seedekanal on neelust kuni pärasooleni seest 
õõnes torujas kanal, mille sein koosneb limas-, 
lihas- ja seroos- või adventitsiaalkestast. 
Limaskest vooderdab seestpoolt kõiki seedeapa-
raadi torujaid organeid ning kesta moodustavad 
reeglina kolm, mõnes piirkonnas neli erinevat kih-
ti: pealmise kihi moodustab katteepiteel, selle all 
paikneb limaskesta päriskiht e proopria. Mõnes 
piirkonnas on eristatav ka limaskesta lihaskiht, 
millele järgneb sidekoeline submukoosa.
Lihaskesta moodustavad reeglina kaks kihti: sise-
mine ringkiht ja välimine pikikiht. 
Seedekanali algus- ja lõpposades on lihaskest moo-
dustunud peamiselt vöötlihaskoest, keskosas aga 
silelihaskoest
Seedekanali välimiseks kestaks on seroos- või 
adventitsiaalkest.
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PEENSOOL

Peensool on kõige pikem ja olulisem seedetrak-
ti osa, mida anatoomiliselt jaotatakse kolmeks 
osaks: kaksteistsõrmiksooleks e duodeenumiks, 
tühisooleks ja niudesooleks.
Peensool täidab toidu keemilise töötlemise, 
motoorika, sekretsiooni ja toitainete imendumise 
funktsioone. 
Peensoole limaskesta pinnal paiknevad sooleha-
tud, mis on pealt kaetud ühekihilise prismaatilise 
epiteeliga.
Peensoole hattude vahele jäävad limaskesta süven-
did e soolekrüptid. Soolekrüptide epiteel on raku-
rohkem, seal eristatakse: äärisrakke, karikrakke, 
Panethi rakke, endokrinotsüüte ja M-rakke. 
Äärisrakkude apikaalne pind on kaetud tihe-
da äärisega, mille moodustavad mitutuhat tihe-
dalt üksteise kõrval asetsevat pikka mikrohattu. 
Mikrohatud on pealt kaetud ensüüme (laktaas, 
lipaas jne) sisaldava ja pidevalt uueneva glükokaa-
lüksiga.
Peensoole karikrakud on tüüpilised ainurakulised 
limanäärmed, mis paiknevad peamiselt krüptide 
ülaosas.
Panethi rakud paiknevad põhiliselt krüptide 
põhjaosas ja nende esmane ülesanne on produt-
seerida antimikroobset substantsi (nt lüsosüümi, 
α defensiini).
Üksikult paiknevaid endokrinotsüüte leidub 
põhiliselt krüptide alumises kolmandikus, kuid 
neid esineb ka hattudel. Rakud toodavad erine-
vaid parakriinseid ja endokriinseid seedetrakti 
hormoone.
M-rakud on epiteelirakud, mis katavad soole lüm-
fi folliikuleid ja omavad immuunfunktsiooni.



















JÄMESOOL

Jämesool on peensoolele järgnev soolestiku osa, 
mis lõpeb kutaanse limaskestaga kaetud päraku-
kanaliga. 
Jämesoole funktsioonideks on vee resorptsioon, 
vitamiinide K ja B süntees ning jääkainete erita-
mine. 
Anatoomiliselt jaotatakse jämesool kolmeks: umb-
sooleks, käärsooleks ja pärasooleks.
Histoloogiliselt eristatakse jämesooles kolme kes-
ta: limaskesta, lihaskesta ja serooskesta.
Kõikide jämesoole osade histoloogiline struktuur 
on üldjoontes sarnane.
Jämesoole limaskesta eripäraks on soolehattude 
puudumine, soole pinnale avanevad prooprias 
paiknevad soolekrüptid. Limaskest on kaetud 
kõrgprismaatilise ühekihilise epiteeliga, kuid karik-
rakke on oluliselt rohkem kui äärisrakke ning 
krüptides puuduvad Panethi rakud. 
Sidekoeline proopria sisaldab hulgaliselt lüm-
foidsest koest moodustunud lümfi sõlmekesi. 
Proopriale järgneb limaskesta lihaskiht, sellele 
omakorda submukooskiht.
Lihaskesta moodustavad seespoolne pidev ring-
kiht ja väljaspoolne pikikiht, mis mõnedel loo-
maliikidel pole pidev, vaid moodustab paelu. 
Välimine kest on tüüpilise ehitusega serooskest.



















MAKSA ÜLDISELOOMUSTUS

Maks on suurim seedeaparaadi organ ja loomaorganismi suurim nääre.
Maks osaleb organismi ainevahetuses, kaitsereaktsioonides, seal inaktiveeritakse hormoone ja samuti ravimeid.
Maksas toimub polüsahhariid glükogeeni moodustumine, seal salvestatakse ka rasvu, samuti erinevaid vitamiine 
(A, D, E, K, B-rühma kuuluvad vitamiinid).
Maks saab verd kahest veresoonest – maksaarterist ja portaalveenist (viimase kaudu siseneb 70–80% maksa 
saabuvast verest). Maksaarterist pärinev interlobulaararter ja portaalveeni lõppharu, interlobulaarveen moodus-
tavad koos sapijuhakesega maksatriaadi. Veri interlobulaararterist ja –veenist kulgeb maksasagarikes paikneva-
tesse sinusoididesse. Seega maksasagariku verevarustuse iseärasuste tõttu suubub sinusoididesse nii arteriaalne 
kui venoosne veri. Sinusoididest kulgeb veri maksasagariku keskel paiknevasse tsentraalveeni ja sealt sublobu-
laarveeni, mis on maksaveeni algharu.
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MAKSA MORFOLOOGILINE STRUKTUUR

Maks koosneb parenhüümist (hepatotsüütidest 
koosnevad maksaplaadid), sidekoelisest stroomast, 
sinusoidaalsetest kapillaaridest (maksa sinusoidid) 
ja perisinusoidaalsetest valendikest (Disse ruum).
Maksa ehituse kirjeldamisel kasutatakse kolme eri-
nevat lähenemist:

klassikaline maksasagarik, 
maksa portaalsagarik.
maksa-atsinus. 
Kõige sagedamini kasutatakse klassikalist 
skeemi, mille järgi on maksasagarik ca 1,5 mm 
laiune kuusnurkne prismaatilise kujuga ühik, 
mis on piiritletud sagarikevahelise sidekoega. 
Teise lähenemise korral räägitakse maksa 
portaalsagarikust, mis koosneb kolme klas-
sikalise sagariku parenhüümi segmentidestst, 
portaalsagariku keskele jääb maksatriaad. Seega 
on maksa portaalsagarik kujult kolmnurkne ja 
tema keskel paikneb maksatriaad, nurkades aga 
tsentraalveenid. 
Maksa-atsinused on rombikujulised struktuu-
rid, mis koosnevad kahe kõrvuti paikneva klas-
sikalise maksasagariku parenhüümi fragmen-
tidest. Atsinuse teravates nurkades paiknevad 
tsentraalveenid, nürinurkades maksatriaadid.





1.
2.
3.
•

•

•

Hepatotsüüdid (klassikalises maksasagarikus) moo-
dustavad tsentraalveeni suunas kulgevaid maksa-
plaate. 
Klassikalise maksasagariku nurkades sagarikevahe-
lises sidekoes paiknevad maksatriaadid. 
Maksatriaadi moodustavad interlobulaarveen, 
interlobulaararter ja sagarikevaheline sapijuhake. 
Maksaplaatide vahele jäävad radiaalse asetusega 
maksasinusoidid, mis koonduvad sagariku keskel 
paiknevasse tsentraalveeni. Maksasinusoidid on 
vooderdatud akendunud endoteeliga ja mõnedel 
loomadel puudub sinusoidides basaalmembraan. 
Endoteeli ja maksarakkude vahele jääb pilujas 
Disse ruum. 
Lisaks paiknevad sinusoidide seinas endoteelirak-
kude vahel maksa tähtrakud e Kupff eri rakud, mis 
kuuluvad mononukleaarsete makrofaagide süstee-
mi.
Perisinusoidaalses ruumis (Disse ruumis) paikne-
vad väikesed (5–10 μm) tähtjad rasvusalvestavad 
lipotsüüdid e Ito rakud.













HEPATOTSÜÜDID

Hepatotsüüdid on suured, polügonaalse kujuga 
ümara tuumaga rakud, kuid täiskasvanud loomade 
maksas võib olla ka kuni 20% kahetuumseid rak-
ke. 
Hepatotsüütide tsütoplasmas paiknevad rohkear-
vulised mitokondrid, granulaarne ja agranulaarne 
endoplasmaatiline retiikulum, ribosoomid, Golgi 
kompleks.
Hepatotsüütidel eristatakse kolme poolust. 

Soon- e sinusoidaalne poolus moodustab ca 
70% maksaraku kogupinnast ja rakul on siin 
suurel hulgal mikrohatukesi, mis on suunatud 
sinusoidide valendiku poole. 







1.

Sekretoorse- e kanalikulaarse pooluse maht 
on ligikaudu 15% pinnast ja see poolus piirab 
maksarakkude vahele jäävaid sapikanalikesi. 
Intertsellulaarse pooluse maht on samuti 
ligikaudu 15% pinnast, seal on rakkudel erista-
tavad rakumembraani sisse- ja väljasopistused, 
mille kaudu on rakud omavahel tihedalt ühen-
datud.

2.

3.
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SAPITEED

Hepatotsüüdid produtseerivad sappi, mis juhitak-
se kõigepealt sapikanalikestesse e - kapillaarides-
se, sealt edasi sapijuhakestesse.
Sapijuhakeste seinad on kaetud ühekihilise kuup-
epiteeliga, juhakeste suurenedes muutub epiteel 
prismaatiliseks ja selle alla jääb õhuke sidekoeline 
kiht. 
Sapijuhakesed ühinevad paremaks ja vasakuks 
maksajuhaks moodustades maksaväratis ühise 
maksajuha ja sapipõiejuha, mis omakorda ühine-
vad ühissapijuhaks. 
Maksajuha ja sapipõiejuha on sarnase morfoloo-
gilise ehitusega, koosnedes limas-, lihas- ja adven-
titsiaalkestast.









SAPIPÕIS

Sapipõis on sappi mahutav lihaseline põieke, mil-
les toimub sapi kontsentreerimine (eemaldatakse 
90% vett). 
Sapipõie seina moodustavad limas-, lihas- ja 
adventitsiaalkest, kõhuõõne poolt katab organit 
serooskest.

Limaskest moodustab hulgaliselt kurde ja on 
kaetud resorptsiooniks spetsialiseerunud kõrge 
prismaatilise epiteeliga. Kolangiotsüüdid 
kontsentreerivad sappi, reabsorbeerides vett. 
Lihaskest koosneb tsirkulaarsest ja longitudi-
naalsest kihist, mille moodustavad silelihasrak-
kude kimbud. Eriti tugev on lihaskest sapipõie 
kaelaosas, kus koos sapijuha lihaskestaga 
moodustatakse sapipõie sfi nkter. 
Adventitsiaalkesta moodustab rohkesti elast-
seid kiude sisaldav kiudsidekude.





•

•

•

KÕHUNÄÄRE e PANKREAS

Kõhunääre e pankreas on selgesti väljendunud 
sagarikulise ehitusega kahvaturoosa, pehme kon-
sistentsiga parenhümatoosne elund, milles on 
ühendatud nii eksokriinne kui ka endokriinne 
nääre.
Pankreas on suuremõõtmeline nääre, mis on side-
koeliste septidega jaotatud sagarikeks. Sagarikes 
paiknevad atsinused ja lüli- ja sagarikusisesed 
juhad. Sagarike vahel paiknevad sagarikevaheli-
sed juhad ja pankrease peajuha, mis avaneb koos 
ühissapijuhaga kaksteistsõrmiksoolde. Igas sagari-
kus on hulgaliselt seroosseid lõpposasid, mis on 
pankrease morfofunktsionaalsed ühikud – atsinu-
sed.
Väliselt meenutab atsinus 100–150 μm suurust 
kotikest, mille moodustavad 8–12 suurt sekre-
toorset pankreotsüüti e atsinuserakku ja lülijuha. 
Lülijuhadest saab alguse kõhunäärme juhade võr-
gustik, nende seintes paiknevad lamedad tsent-
roatsinoossed epiteelirakud. Atsinuserakkudel on 
sekretoorne funktsioon.
Kõhunäärme endokriinne osa moodustab 1–2% 
elundi mahust. Heledate, väliselt lillekest meenu-
tavate endokriinrakkude moodustised kõhunäär-
mes kannavad pankrease e Langerhansi saarte 
nimetust. 
Need on ümarad või ovaalsed rakkude kogumid 
eksokriinsete lõpposade vahel. Pankrease saa-
red koosnevad rakkude põrkadest ja nende vahel 
kulgevatest sinusoidsetest verekapillaaridest. 
Pankrease endokriinrakkudel on erinevad alatüü-
bid: 

A rakud (produtseerivad glükagooni), 
B rakud (produtseerivad insuliini), 
D rakud (produtseerivad somatostatiini), 
PP rakud (sekreteerivad pankrease polüpep-
tiidi).











•
•
•
•
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Kõrvasüljenääre (gl. parotis) omab:
ainult seroosseid lõpposasid (100%)
⅔ seroosseid + ⅓ mukoosseid lõpposasid
90% mukoosseid lõpposasid

Hamba emali tootvaid rakke nimetatakse:
enameloblastid 
odontoblastid
osteoblastid

Maitsmiskarikaid sisaldavad keelepapillid on:
vallpapillid
niitpapillid
seenpapillid
lehtpapillid
koonuspapillid
läätspapillid

Mäletsejaliste magu on:
ühekambriline
kahekambriline
mitmekambriline

Mitmekambrilise mao osadeks on:
võrkmik
mõik
kiidekas
vats
atsinus
ussripik

1.
A.
B.
C.

2.
A.
B.
C.

3.
A.
B.
C.
D.
E.
F.

4.
A.
B.
C.

5.
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Mao pärisnäärmete parietaalrakud toodavad:
pepsiini
soolhapet
lima
hormoone

Maksasagariku sinusoididest suundub veri:
tsentraalarterisse
tsentraalveeni
portaalveeni
maksaarterisse

Peensooles katab soolehatte ja –krüpte:
mitmekihiline sarvestunud lameepiteel 
ühekihiline prismaatiline epiteel
mitmerealine ripsepiteel
mitmekihiline sarvestumata lameepiteel

Millised väited Panethi rakkude kohta on õiged?
paiknevad põhiliselt krüptide põhjaosas
paiknevad põhiliselt soolehattude ülaosas
tsütoplasma sisaldab väikseid basofi ilseid graa-
nuleid, mis sisaldavad koletsüstokiniini
tsütoplasma sisaldab suuri eosinofi ilseid 
graanuleid, mis sisaldavad infektsioonide vastu 
kaitsvaid defensiine

Pankrease eksokriinseid lõpposasid nimetatakse:
aksoniteks
atsinusteks
alveoolideks

6.
A.
B.
C.
D.

7.
A.
B.
C.
D.

8.
A.
B.
C.
D.

9.
A.
B.
C.

D.

10.
A.
B.
C.

KORDAMISKÜSIMUSED



ÜLDISELOOMUSTUS

Hingamiselundite süsteemi, systema respiratorium e hin-
gamisaparaadi, apparatus respiratorius, moodustavad 
 hingamisteed, viae respiratoriae, ja kopsudesse koondu-
nud  respiratoorne kude.  Ninaõõnest,  neelust,  kõrist,  
trahheast ja  bronhidest moodustunud hingamisteed (jn 
13.1) on sisse- ja väljahingatava õhu juhtijateks,  kopsual-
veoolid aga kohaks, kus toimub gaasivahetus õhu ja vere 
vahel. Hingamisorganite põhifunktsiooniks on välishin-

gamise tagamine, selle protsessi käigus juhitakse sissehin-
gatavas õhus sisalduv hapnik vereringesse ning eemalda-
takse organismist süsihapegaas. Teistest hingamisorganite 
funktsioonidest on olulisemad veel termoregulatsioon ja 
sissehingatava õhu niisutamine. Hingamisorganid osale-
vad ka verehüübimise, mõningate hormoonide sünteesi, 
haistmise, immuunkaitse jt funktsioonides. 

ÜLDISELOOMUSTUS 

NINAÕÕS

NEEL

KÕRI

TRAHHEA

KOPSUD













Hingamiselundite olulisimaks funktsiooniks on väliskeskkonna ja organismi kudedevaheline 

gaasivahetus.

Hingamisprotsessi käigus toimub vere varustamine hapnikuga.

Eristatakse välis- (gaasivahetusega) ja sise- (kudedes toimuva oksüdatsiooniga) hingamist.







Hingamiselundite 
süsteem,
systema respiratorium 13
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NINAÕÕS, CAVUM NASI

Ninaõõs on hingamisteede algusosa ja selles eristatakse 
 ninaesikut, vestibulum nasi, ja  pärisninaõõnt, cavum nasi 
proprium. Viimane omakorda koosneb  hingamisregioo-
nist, pars respiratoria, ja  haistmisregioonist, regio olfac-
toria. Ninaõõs on jagatud  vaheseina, septum nasi, varal 
kaheks pooleks. Ninaõõnte seinte toese moodustavad sel-
les paiknevad luukude, kõhrkude ja tihe sidekude. Tänu 
sellisele toesele ei lange ninaõõs sissehingamisel kokku. 
Ninaõõne lateraalseintes projetseeruvad ninaõõnde loo-
maliigiti erineva kujuga luulised moodustised,  ninakar-
bikud, concha nasalis, mis suurendavad ninaõõne pinda 
ja aeglustavad õhuliikumist, soodustades sellega sissehin-
gatava õhu puhastamist ja soojendamist. Välisnahk läheb 
ninasõõrmete kaudu üle ninaesiku kutaanseks limaskes-
taks, mida enamikel loomadel katab tugevalt pigmen-
teerunud paks mitmekihiline lameepitel. Ninaesiku siir-
detsoonis muutub epiteel järjest vähem sarvestunumaks 
ja kujuneb mitmerealiseks ripsmeteta prismaatiliseks epi-
teeliks, mis suubudes juba pärisninaõõnde, muutub mit-
merealiseks ripsepiteeliks. Paljudel loomadel (nt hobus-
tel) leidub ninaesiku eesosas ka  harjaskarvu, vibrissae, 
mis takistavad suuremate osakeste sattumist ninaõõnde. 
Samuti leidub ninaesikus higi- ja rasunäärmeid.

Pärisninaõõne hingamisregioon paikneb ninaesikust 
kaudaalselt ja on kaetud hingamisteedele tüüpilise  mit-
merealise ripsepiteeliga (vt ptk Epiteelkoed). Limaskesta 
sidekoeline proopria, lamina propria, sisaldab rohkesti 
elastseid kiude, veresooni ja seganäärmeid, kus dominee-
rivad mukoossed lõpposad. Seganäärmed ja ripsepiteeli 
karikrakud toodavad limajat sekreeti, mis niisutab limas-
kesta pinda. Limaskesta päriskihis e prooprias paiknevad 
üksikud väikesed lümfi folliikulid.  Ninaõõne limaskest 
on rikkalikult vaskulariseeritud ja eriti ninakarbikutel 
paiknevad tugevad veenipõimikud soodustavad sissehin-
gatava õhu soojendamist (lisaks õhu soojenemisele toi-
mub ninaõõnes ja ülemistes hingamisteedes õhu puhas-
tamine ja niisutamine).

Haistmisregioon paikneb hingamisregioonist taga-
pool, dorsaalse ninakarbiku ja sõelluu piirkonnas ning 
eristub ülejäänud limaskestast värvuse poolest, mis 
varieerub kollakast mustani. Võrreldes hingamisregioo-
niga on haistmisregioon suhteliselt väike, koertel umbes 
150 cm2. Ninaõõne haistmispiirkonna limaskest sisaldab 
pigmentinklusioone ja on muust limaskestast erineva 
värvusega (veisel, hobusel – kollane; koeral, kassil – hall). 
Ninaõõne haistmispiirkonnas paiknevad spetsiifi lised 
rakud ja haistmisnäärmed.  Haistmisepiteelis, epithelium 
olfactorium, (jn 13.3) omapärases mitmerealises epiteelis, 
eristatakse  haistmisrakke, epitheliocyti neurosensorii olfac-
torii,  tugirakke, epitheliocyti sustenans, ja  basaalrakke, epit-
heliocyti basalis. Rakke eraldab allpool paiknevast side-
koest basaalmembraan, epiteeli ninaõõnepoolne pind on 
kaetud limaga. Retseptoorsed haistmisrakud, mis on ole-

Joonis 13.1 Hingamisteed. (Samuelson Don A. järgi, muudetult)

Joonis 13.2 Haistmisorgan, Van Gieson. Haistmisepiteel (nool), 

haistmisnäärmed (1).

11

Ninaõõs

Neel 

Kõri

Trahhea

Bronhid
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Joonis 13.3 Haistmisepiteel. (Samuelson Don A. järgi, muudetult)

Joonis 13.4 Olfaktoorne epiteel. (Ross M. H., Pawlina W. järgi, muudetult)

Haistmisripse

Tugirakk

Basaalrakk

Olfaktoorne bipolaarne neuron 
(retseptoorne haistmisrakk)

Haistmisnäärmete avad

Tugirakk

Basaalrakud

Basaalmembraan

Haistmisepiteeli pind

Haistmisrakkude ripsmed

Dendriidisibul

Haistmisraku dendriitiline jätke

Haistmisrakk
(tuuma sisaldav tsentraalne osa) 

Haistmisraku proksimaalne jätke

Haistmisraku akson

Haistmisnääre 
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muselt modiftseerunud bipolaarsed neuronid, paiknevad 
tugirakkude vahel ja omavad kahte jätket. Lühike jätke 
on  dendriit, pika tsentraalse jätke moodustab  akson. 
Koertel, kelle haistmine on eriti tugevalt arenenud, on 
selliseid retseptoorseid rakke 220 miljonit. Dendriitide 
lõpposad ulatuvad epiteeli pinnale, moodustades iseloo-
mulikke paksemaid lõpposi, mida nimetatakse  dendrii-
disibulateks, bulbi dendritici. Dendriidisibulast lähtuvad 
radiaalselt ja paralleelselt epiteeli pinnaga 10–12 haist-
misripset (kuigi haistmisripsmed väljuvad basaalkeha-
kestest, mis on tunnuseks liikuvatele ripsmetele, ei peeta 
neid siiski aktiivselt liikuvateks struktuurideks). Haist-
misrakkude heledad tuumad paiknevad reeglina haist-
misepiteeli tsentraalses tsoonis ja moodustavad seal nn 
ümartuumade tsooni. Haistmisrakkude basaalosa muu-
tub peeneks aksoniks, mis kulgeb tugirakkude vahel. 
Aksonid väljuvad epiteelist, ühinevad omavahel proo-
prias ja tungivad läbi sõelluu sõelplaadi avakeste otsaju 
 haistmissibulasse, bulbus olfactorius. Haistmisepiteelis 
paiknevad haistmisrakud mahult suuremate tugirakkude 
vahel. Tugirakkude apikaalsel pinnal on palju lühikesi 
mikrohatte ning rakkudele on iseloomulik kõrge meta-
bolism. Rakkude tsütoplasmas on palju mitokondreid, 
graanuleid, vakuoole ja pigmentinklusioone. Just lipo-
fustsiini inklusioonid tugirakkudes, aga ka haistmisnäär-
mete rakkudes, tingivad haistmisregioonile iseloomu-
liku tumedama värvi. Väiksed basaalrakud kinnituvad 
basaalmembraanile ja nad on kambiaalseteks rakkudeks 
epiteeli tugirakkudele ja haistmisrakkudele. Kui haist-
misrakud uuenevad iga 2–3 kuu järel, siis tugirakkude 
uuenemine on aeglasem. Ninaõõne haistmispiirkonna 
kohevas sidekoes paiknevad tubuloatsinoossed haistmis-
näärmete lõpposad, mis eritavad mukoproteiine sisalda-
vat seroosset nõret. Näärmete läbipaistev sekreet niisutab 
haistmispiirkonna pinda, mis on vajalik haistmisrakkude 
funktsioneerimiseks (jn13.4). 

Paralleelselt nina vaheseina rostraalse alumise osaga 
paikneb limaskestas paariline torujas struktuur –  sahkluu-
nina elund e vomeronasaalorgan, organum vomeronasale 
(jn 13.5). Organ koosneb kahest lähestikku paiknevast 
juhast, mida osaliselt ümbritseb ja toetab hüaliinne sahk-
luu-nina kõhr.  Vomeronasaaljuha on vooderdatud pea-
miselt respiratoorse epiteeliga (mitmerealine ripsepiteel), 
ainult kaudaalse osa mediaalne sein on kaetud modifi t-
seerunud olfaktoorse epiteeliga. Organ seostub suuõõ-
nega intsisiivjuha abil (va hobuslased, kellel ühendus 
suuõõnega puudub). Vomeronasaalorganisse (vomero-
nasaaljuhasse) avanevad organi prooprias paiknevate 
 vomeronasaalnäärmete juhad. Vomeronasaalorgan või-
maldab feromoonide vahendusel sama liigi loomadel 
omavahel suhelda, mis on eriti oluline seksuaalkäitumise 
reguleerimisel. Signaal, mis on tekitatud vomeronasaal-
organi epiteelis, saadetakse lisahaistmissibulasse, bulbus 
olfactorius accessorius. Imetajatel on vomeronasaalorgan 
hästi arenenud.

Joonis 13.5 Vomeronasaalorgani ja haistmisepiteeli 

retseptoorsete rakkude projektsioon. Glomeerulid (GLOM), 

põhihaistmissibul (P), lisahaistmissibul (L), haistmisnärv 

(HN), vomeronasaalnärv (VNN), haistmisepiteel (HE), 

vomeronasaalorgani epiteel (VNE). 

HE

HN

GLOM

VNN

L

P

VNE

Paranasaalsiinused e ninakõrvalurked. Ninaõõnega 
on ühenduses  ninakõrvalurked e paranasaalsiinused, 
sinus paranasales, mis on ühine nimetus õhku sisaldava-
tele luuõõnsustele näokoljus. Siinuseid nimetatakse vas-
tavalt luudele, kus nad paiknevad – otsmikuurge, kiil-
luu-urge, ülalõuaurge ja suulaeurge. Siinuste limaskest 
on õhuke ja mitmerealine ripsepiteel sisaldab arvukalt 
karikrakke.

NEEL, PHARYNX 

Õhk satub ninaõõnest  neelu ja sealt edasi kõrisse. Esmalt 
liigub õhk nina tagasõõrmete (koaanide) kaudu neelu 
ülemisse ossa –  ninaneelu (neelu ninamisse osasse, pars 
nasalis pharyngis). Neelu keskmises osas (neelu suumi-
ses osas, pars oralis pharyngis) toimub õhu- ja söögiteede 
ristumine ning alumises osas (neelu kõrimises osas, pars 
laryngea pharyngis) läheb neel üle kõriks.  Ninaneelus 
katab limaskesta hingamisteedele iseloomulik mitme-
realine ripsepiteel, neelu keskmises osas katab limaskesta 
aga mitmekihiline lameepiteel. Limaskesta epiteelialuses 
kohevas sidekoes paiknevad segaiseloomuga näärmete, 
glandulae pharyngeae, lõpposad ja lümfi folliikulid, mille 
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arv dorsaalselt suureneb, moodustades neelutonsilli, ton-
silla pharyngea. Ninaneelu avaneb keskkõrvaga ühenduv 
kuulmetõri, tuba auditiva. Neelu skeletilihaskoest liha-
sed, mis reguleerivad neelu valendiku kuju, leiavad täp-
semat käsitlemist anatoomias.

KÕRI, LARYNX

 Kõri on õhu transpordis osalev hingamisteede osa, samuti 
on ta koduloomadel häälitsemiselund. Kõri võimaldab 
eraldada alumisi hingamisteid ülemistest, tema suhteli-
selt lühikesed lihased on peaaegu kõik sulgurlihased.

Kõri seina moodustavad kolm kesta:  limaskest, tunica 
mucosa,  kondrofi brooskest, tunica chondrofi brosa, e fi bro-
kartilagiinkest, tunica fi brocartilaginea, ja  adventitsiaal-
kest, tunica adventitia.

Kõri limaskest, tunica mucosa, on kaetud mitmerea-
lise ripsepiteeliga (v.a häälepaelad ja kõripealis), mille 
rakud kinnituvad paksule basaalmembraanile. Sidekoe-
lises prooprias on rohkesti ilma kindla orientatsioonita 
elastseid kiude. Proopria eesmises osas paiknevad sero-
mukoossed seganäärmed, glandulae laryngeae. Selles 
kihis paiknevad ka lümfi folliikulite kogumid, mis kokku 
moodustavad kõritonsilli, tonsilla laryngea.

Kõri keskosas moodustab limaskest kurde, mis on 
kaetud sarvestumata mitmekihilise lameepiteeliga. Kõri 
lihased paiknevad kõhrede vahel ja nende lõdvestumisel 
või pingutamisel muutub häälepilu laius. Seoses sellega 
muutub ka häälitsuse tugevus.

Kõri toese moodustab teine kest – kondrofi broos-
kest, tunica chondrofi brosa, tunica fi brocartilaginea. Selles 
kestas paiknevad hüaliinsest ja elastsest koest moodustu-
nud kõhred, mida ühendab omavahel sidekude. Kondro-
fi brooskest tagab kõri pideva avatud oleku. Kõri suured 
kõhred –  sõrmuskõhr, cartilago cricoidea,  kilpkõhr, carti-
lago thyreoidea, ja  pilkkõhr, cartilago arytaenoidea, koos-
nevad hüaliinsest kõhrkoest. Elastne kõhrkude moodus-
tab väiksema  kõripealise kõhre, cartilago epiglottica, ja 
pilkkõhre vokaaljätke. Suurel hulgal kollageenseid kiude 
sisaldav kiudsidekude moodustab kõri välimise adventit-
siaalkesta.

Kõri eraldab neelust  kõripealis, epiglottis, mille põhi-
osa moodustab elastne kõhr. Kõripealise ja neelu kõri-
mise osa limaskesta katab mitmekihiline sarvestumata 
lameepiteel. Kõripealise limaskesta proopria moodus-
tab papille, mis on eespinnal pikemad, tagapinnal on 
proopria papillid lühemad ja paiknevad hõredamalt. 
Kõripealist katvas epiteelis esineb koduloomadel (v.a 
hobused) maitsmiskarikaid, mis arvamuste kohaselt 
talitlevad hingamisteid kaitsvaid refl ekse käivitavate sen-
soritena.

TRAHHEA, TRACHEA

 Trahhea e hingetoru (jn 13.6a) on tüüpiline torujas 
organ, mis paikneb kõri ja kopsude vahel. Trahhea pik-
kus on koduloomadel väga erinev, kõige lühem on ta 
kassil (8 cm) ja kõige pikem hobusel (70–80 cm). Trah-
hea koosneb kolmest hingamisteedele tüüpilisest kestast: 
 limaskestast,  fi bromuskulokartilagiinkestast ja  adventit-
siaalkestast.

Limaskest, tunica mucosa respiratoria, on kaetud mit-
merealise ripsepiteeliga, epithelium pseudostratifi catum 
(jn 13.6b). Mitmerealine ripsepiteel koosneb ripsrakku-
dest, karikrakkudest, kiilrakkudest, endokrinotsüütidest 
ja basaalrakkudest. Lisaks nendele rakkudele võib trah-
hea epiteelis leida üksikuid Clara rakke. Kõik mitme-
realise ripsepiteeli rakud kinnituvad basaalmembraanile, 
kuid mitte kõikide rakkude apikaalsed osad ei ulatu epi-
teeli välispinnani. Ripsrakkude piklikud tuumad moo-
dustavad ülemise rakutuumade rea ja rakud ulatuvad 
epiteeli välispinnani. Ripsrakkude tsütoplasmas paikne-
vad rohkearvulised mitokondrid, vabad ribosoomid, lü-
sosoomid, Golgi kompleks ja nõrgalt väljendunud gra-
nulaarne endoplasmaatiline retiikulum. Ripsrakkude 
apikaalsel pinnal paiknevad rohkearvulised (kuni 250) 
liikuvad ripsmed, mis teevad ühes minutis 150– 250 
lööki sissehingatavale õhule vastupidises suunas. Selle 
protsessi käigus väljutatakse organismist lima, millele 
kinnituvad välisõhust hingamisteedesse sattunud tol-
muosakesed ja mikroobid. Ripsrakkude vahel paiknevad 
epiteeli välispinnani ulatuvad karikrakud, mida käsitle-
takse üherakuliste limanäärmetena. Karikrakkude tuu-
mad moodustavad teise rakutuumade rea. Karikrakkude 
apikaalses osas paiknevad sekreedisõmerad, mis sisalda-
vad hüaluroon- ja siaalhapet. Sekreedisõmerad väljuta-
takse rakust ja koos trahheaalnäärmete sekreediga nii-
sutab see limaskesta pinda ning loob sobiva keskkonna 
tolmuosakeste kinnitumiseks. Lima sisaldab ka limas-
kestas paiknevate plasmarakkude poolt moodustatavaid 
immunoglobuliine, tänu millele muudetakse kahjutuks 
sissehingatava õhuga hingamisteedesse sattunud mikroo-
bid. Karikrakkude arv mitmerealises epiteelis on muu-
tuv, suurem on nende hulk hingamisteede limaskesta 
ärrituste korral. Kolm järgmist rakutüüpi – endokriin-
rakud, kiilrakud ja basaalrakud ei ulatu epiteeli välis-
pinnani. Endokriinrakkude tuumad on ümara kujuga 
ja paiknevad raku basaalses osas. Endokriinrakkude tsü-
toplasma sisaldab samuti palju sekreedisõmeraid. Rakud 
toodavad peptiidhormoone ja biogeenseid amiine ning 
reguleerivad hingamisteede lihasrakkude kontraktsiooni. 
Teravate otstega piklike kiilrakkude tuumad paiknevad 
erineval kõrgusel, nende rakkude tsütoplasmas on roh-
kesti mitokondreid. Oma olemuselt on kiilrakud kasva-
vad basaalrakud. Kõige alumise rakutuumade rea moo-
dustavad basaalrakkude tuumad, need ümara või ovaalse 
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kujuga rakud on eellasteks uutele rakkudele. Basaal-
rakkude tsütoplasmas paikneb hulgaliselt ribosoome ja 
rakud kinnituvad basaalmembraanile hemidesmosoomi-
dega. Epiteelile järgneb limaskesta päriskiht e proopria, 
lamina propria, mis koosneb elastseid, kollageenseid ja 
retikulaarseid kiude sisaldavast rakkuderohkest kohe-
vast sidekoest. Limaskesta päriskihi ja submukoosa piiril 
paiknevad elastsed kiud eriti tihedalt ning moodustavad 
trahheale iseloomuliku fi broelastse kihi, lamina fi broelas-
tica. Kohevas submukoosas paiknevad seromukoossete 
 trahheaalnäärmete, glandulae tracheales, lõpposad. Enne 
avanemist limaskesta pinnale muutuvad trahheaalnäär-
mete viimajuhad laiemaks ja meenutavad kujult lehtrit. 
Sellist ehitust on valgusmikroskoopia preparaadis raske 
tabada, sest tavaliselt on vaateväljas jälgitav ainult osaline 
lõik trahheaalnäärmest (jn 13.6d). Submukoosas paik-
nevad veel veresooned, lümfi sooned, samuti võib sub-

(a)

(b)

Joonis 13.6 Trahhea, lammas, H&E (a); epiteelkude, H&E (b); hüaliinne kõhrkude, H&E (c); trahheaalnäärmete juhad, H&E (d).

(c)

(d)

mukoosa sisaldada rasvarakke. Sidekoeline submukoosa 
ühendab limaskesta kondrofi brooskestaga.

Fibromuskulokartilagiinkest, tunica fi bromuscu-
locartilaginea, on trahhea teine kest ja tema ülesandeks 
on tagada trahhea pidevalt avatud olek. See kest koos-
neb rõngjatest  hüaliinkõhredest, mille arv on loomalii-
giti erinev (30–60 trahheaalkõhre) ja mis hoiavad trah-
hea avatuna. Trahheakõhred on üksteisega ühendatud 
rohkesti elastseid kiude sisaldava sidekoega. Trahhea 
dorsaalses seinas ei moodusta trahheaalkõhred suletud 
täisringi, vaid nende vabad otsad ühendab trahhea seina 
kileosas, paries membranaceus, paiknev silelihaskoest 
koosnev trahhea ristilihas, musculus trachealis. 

Välimise adventitsiaalkesta, tunica adventitia, moo-
dustab kohev sidekude ning see kest ühendab trahheat 
ümbritsevate organitega.



Peatükk 13 HINGAMISELUNDITE SÜSTEEM266

Joonis 13.7 Kops. Kass, H&E (a, b); mitmerealine ripsepiteel pealt, hõbetatud (c); põrsas, H&E (d, e); bronh, multivärving (f ).

(a) (d)

(c)

(e)(b)

(f)
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Joonis 13.8 Bronhiaalpuu. (Samuelson Don A. järgi, muudetult)

Joonis 13.10 Bronh, kass, H&E.

KOPSUD, PULMONES

 Kopsud (jn 13.7 a–f) on paarilised hingamisorganid, mis 
paiknevad rinnaõõnes. Kopsu moodustavad  kopsusise-
sed hingamisteed ja alveoolid, vere- ja lümfi sooned ning 
sidekude. Kopsusisesed hingamisteed jagunevad  bron-
hiaalpuuks, arbor bronchialis, ja  alveolaarpuuks, arbor 
alveolaris. Alveolaarpuu kõigis osades toimub juba gaasi-
vahetus alveolaarõhu ja vere vahel. 

BRONHIAALPUU, ARBOR BRONCHIALIS 

 Bronhide paiknemise ja ehituse järgi jagatakse bronhe 
suurteks, keskmisteks ja väikesteks, viimased omakorda 
hargnevad edasi  bronhioolideks, bronchioli. Bronhioolid 
on väga peenikese valendikuga struktuurid, mille diamee-
ter on alla 1 mm. Bronhiaalpuu (jn 13.8) lõpeb umbes 
0,5 mm jämeduste  terminaalbronhioolidega, bronchioli 
terminales (jn 13.9).

 Suurte bronhide, bronchi, morfoloogiline ehitus on 
sama mis trahheal ja nende sein koosneb  limaskestast, 
 kondrofi brooskestast ja  adventitsiaalkestast (jn 13.10). 
Limaskesta katab mitmerealine ripsepiteel, mis muu-
tub rakkude kuju muutuste tagajärjel järjest madalamaks 
– kõrgemad prismaatilised epiteelirakud muutuvad pik-
kamööda madalamateks kuubilisteks rakkudeks. Bron-
hide distaalsemas piirkonnas ja bronhioolides lisanduvad 
epiteelirakkudele sekretoorsed  Clara rakud, exocrinocyti 
bronchiolaris, ja harjasrakud. Clara rakkude apikaalne osa 
võlvub kuplitaoliselt ning tsütoplasmat täidavad pind-
aktiivset ainet sisaldavad sekretoorsed graanulid. Tänu 
pindaktiivsele ainele on bronhioolide valendikud avatud 
olekus. Clara rakkudel puuduvad ripsmed, raku tuum 
on ümara kujuga, organellidest on hästi arenenud agra-
nulaarne endoplasmaatiline retiikulum ja Golgi komp-
leks. Prismaatilise kujuga ripsmeteta rakud, epitheliocyti 
aciliati, paiknevad bronhioolides. Rakkude apikaal-
ses osas paiknevad rohkearvulised glükogeeni sõmerad, 
mitokondrid ja sekreedisõmerad. Ripsmeteta rakkude 
funktsioon ei ole praeguseni veel selge. Harjasrakkude 
apikaalset pinda katavad lühikesed mikrohatud. Need 
on retseptoorsed rakud, mis täidavad kemoretseptoorite 
ülesandeid. Kohev sidekude moodustab limaskesta proo-
pria, kus paiknevad rohkearvulised, peamiselt pikisuu-
nas orienteeritud elastsed kiud, mis annavad kopsudele 
suure elastsuse ning võimaldavad bronhide laienemise 
sissehingamisel ja algasendisse pöördumise väljahingami-
sel. Proopria ja submukoosa vahel paikneb ringjas sile-
lihaskoest moodustunud lihaskiht.  Bronhiaalnäärmete, 
glandulae bronchiales, lõpposad paiknevad submukoosas 
gruppidena. Bronhiaalnäärmed on tüübilt seganäärmed. 
Näärmete juhad avanevad epiteeli pinnale ja niisutavad 
seda. Limaskestas, eriti suurtes bronhides, esineb lüm-
fi folliikuleid. Kondrofi brooskest koosneb hüaliinkõhre-

Joonis 13.9 Terminaalbronhioolid. (Samuelson Don A. järgi, 

muudetult)
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Joonis 13.11 Bronhid. (Samuelson Don A. järgi, muudetult R. T. Moss)

listest plaadikestest, mis on omavahel ühendatud side-
koega. Kiudsidekude moodustab adventitsiaalkesta, mis 
läheb sujuvalt üle kopsu interstitsiaalseks koeks. 

Bronhide diameetri vähenemisega õhenevad bron-
hide kestad ja kihid. Epiteel muutub madalamaks, proo-
pria õheneb, samuti muutub õhemaks ringjas lihaskiht 
ja submukoosa, bronhiaalnäärmete hulk redutseerub. 
Kondrofi brooskest õheneb, kõhretükikeste mõõtmed ja 
arv väheneb. 

Bronhiaalpuu alla 1 mm diameetriga harudes puudu-
vad submukooskiht, bronhiaalnäärmed ja kõhreplaadi-
kestega kondrofi brooskest. Selliseid väikseid kõhrede ja 
näärmeteta bronhe nimetatakse bronhioolideks, bronchi-
oli, ja nende seina moodustavad õhuke ühe- kuni kahe-
realine ripsepiteel, proopria ja ringjas lihaskiht, millele 
järgneb peribronhiaalne sidekude. Bronhiaalpuu lõpeb 
terminaalbronhioolidega, bronchioli terminales, mille 
läbimõõt on 0,5 mm ja mille ehitus on sarnane teistele 
bronhioolidele. Terminaalbronhioolide epiteel on ühe-
realine kuubiline ripsepiteel.

ALVEOLAARPUU, ARBOR ALVEOLARIS

 Alveolaarpuu (jn 13.12ab) osades toimub juba gaasiva-
hetus vere ja õhu vahel. Alveolaarpuu seintes paikne-
vad  alveoolid, alveoli pulmones, ja nende õhukese seina 
kaudu toimub erütrotsüütide hapnikuga rikastamine ja 
süsihappegaasi difundeerumine verest alveolaarõhku. 

 Terminaalbronhioolid, bronchioli terminales, jagune-
vad  respiratoorseteks e alveolaarseteks bronhioolideks, 
bronchioli respiratorii s. alveolares, mille limaskesta katab 
üherealine kuupepiteel. Epiteelirakud paiknevad õhu-
kesel sidekoelisel prooprial, millele järgneb õhuke kat-
kendlik tsirkulaarne lihaskiht. Ümbritsev peribronhiaal-
ne sidekude läheb üle kopsu interstitsiaalseks sidekoeks. 
Aeg-ajalt respiratoorse bronhiooli sein katkeb. Seinast 
lähtuvad üksikud kopsualveoolid, mille õhukese seina 
kaudu toimub gaasivahetus. Respiratoorsed bronhioo-
lid jagunevad omakorda  alveolaarjuhadeks, ducti alveo-
lares, ja iga alveolaarjuha lõpeb kahe  alveolaarkotikesega, 
sacculi alveolares. Alveolaarjuhadest väljuvad tihedalt, 
külg-külje kõrval paiknevad alveoolid, mistõttu juha 
seina moodustavad ainult alveoolide suudmed (jn13.13). 
Ühe terminaalbronhiooli jagunemise tulemusena tekib 
 kopsuatsinus, acinus pulmonalis, mida peetakse kopsu 
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Joonis 13.12 Alveolaarpuu, kass, Berliini sinisega injitseeritud kapillaarid (a); kass, H&E (b). Alveolaarjuha (1), alveolaarkotike (2), alveool (3). 

ehituslikuks ühikuks. Kopsuatsinus on vaid paarimilli-
meetrise läbimõõduga ja sisaldab ligikaudu 200 alveooli. 
Üldine alveoolide koguhulk on hobusel ca 5x109, kas-
sil ca 108, nende respiratoorse pinna suurus on hobusel 
500 m2 ja kassil 7 m2.

Kopsualveoolid, alveoli pulmones, on väikesed kot-
jad moodustised, nende läbimõõt on kassil umbes 
100– 120 μm, hobusel 200–300 μm (jn13.14). Iga 
alveool on ümbritsetud 4–12 kapillaarilingust ja siin toi-
mub gaasivahetus alveooli õhukese seina kaudu vere ja 
alveolaarõhu vahel. Alveoolide sein on väga õhuke, seina 
neid osi, mis jäävad alveoolide vahele, nimetatakse  interal-
veolaarseptideks, septae interalveolariae. Interalveolaarsep-
tid koosnevad peamiselt sidekoe amorfsesse põhiainesse 

Joonis 13.13  Kopsu hingamisühiku diagramm, alveolaarjuha (AD), alveolaarkotike (AS). (Samuelson Don A. järgi, muudetult)

sulundunud elastsetest kiududest ja rakud siia piirkonda 
enamasti ei ulatu. Interalveolaarsetes septides esinevad 
avad e poorid, pori interalveolares, diameetriga 10–15 μm, 
mille kaudu on naaberalveoolid omavahel ühenduses. 

Alveoolide sisepind on kaetud ühekihilise lameda 
epiteeliga, mille rakke nimetatakse pneumotsüütideks, 
pneumocyti, e alveolotsüütideks, alveolocyti. Neid rakke 
jagatakse omakorda respiratoorseteks alveolotsüütideks, 
alveolocyti respiratorii, e esimest tüüpi pneumotsüüti-
deks, pneumocyti typus I, ja suurteks alveolotsüütideks, 
alveolocyti magni, e teist tüüpi pneumotsüütideks, pneu-
mocyti typus II.

Väikesed, esimest tüüpi (respiratoorsed) alveolotsüü-
did on väga lamedad (0,2–0,3 μm) pikliku kujuga rakud. 
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Joonis 13.15 Aerohemaatiline barjäär. (Ross M. H., Pawlina W. 

järgi, muudetult)

Ainult nende tuuma sisaldav osa on väljavõlvuv, tuuma 
kohal võib raku paksus ulatuda 5–6 μm. Tsütoplasma 
vabal pinnal esinevad lühikesed tsütoplasmajätked, rakus 
esinevad pinotsütootilised põiekesed.

Teist tüüpi  alveolotsüüdid, mis kannavad ka suurte 
alveolotsüütide nimetust, on pisut suuremate mõõtme-
tega ja kõrgemad rakud. Nende tsütoplasmas esinevad 
organellidest suuremad mitokondrid, Golgi kompleks ja 
endoplasmaatiline retiikulum. Teist tüüpi alveolotsüü-
did on seotud surfaktandi produtseerimisega. Surfaktant 
on faktor, mis esineb alveoolides membraanina nende 
seintel ja väldib nende valendiku kokkulangemist väl-
jahingamisel, samuti takistab ta väikeste võõrkehade ja 
mikroobide tungimist läbi alveoolide seina.

Alveoolide seinas paiknevad ka makrofaagid, mis haa-
ravad endasse väikesi võõrkehi, eriti tolmuosakesi ja sur-
faktandi ülejääke. Makrofaagides on alati rohkesti lüso-
soome ja lipiiditilgakesi. Fagotsüteerinud makrofaagid 
lahkuvad kas lümfi teede või alveoolide valendiku kaudu.

Alveoolide seinad on ümbritsetud tiheda verekapil-
laaristiku poolt, kusjuures alveolaarepiteeli rakud on 
vahetus kontaktis endoteelirakkudega. See on vere-õhu 
barjäär, mis on gaasivahetuse soodustamiseks maksimaal-
selt õhuke. 0,1–1,5 μm paksune vere-õhu (aerohemaa-
tiline) barjäär koosneb endoteeliraku tsütoplasmakihist, 
endoteeliraku basaalmembraanist, esimest tüüpi alveo-
lotsüüdi basaalmembraanist ja tema tsütoplasmakihist. 
Kõige kitsamates barjääri osades võivad mõlema raku 
basaalmembraanid omavahel liituda (jn 13.15).

Kopsu interstitsiaalse sidekoe moodustavad sidekoe 
põhiaines paiknevad elastsed ja kollageensed kiud. Inter-
stitsiaalne sidekude moodustab organis interlobulaarseid 
septe, mis eraldavad kopsusagarikke. Sagarikes sees on 
interstitsiaalse sidekoe hulk väike ja ta paikneb alveolaar-
juhade ja alveolaarkotikeste ümber. Interstitsiaalne kude 
ümbritseb ka veresooni ja närve.

 RINNAKELME, PLEURA

Kopsud on kaetud vistseraalse pleura e kopsukelme lest-
mega, mis koosneb mitmest kihist. Pleura pindmise kihi 
moodustab basaalmembraanile kinnituv ühekihiline lame-
epiteel e mesoteel, mida katab pealt pleuraalvedelik. Pleu-
raalvedelik tagab pleura lestmete praktiliselt hõõrdumis-
vaba liikumise. Epiteeli all paikneb sidekoeline seroosa 
päriskiht, mis ilma kindla piirita läheb üle kohevaks sub-
serooskihiks. Viimase sidekoest lähevad kollageensed kiud 
üle kopsu interstitsiaalsesse sidekoesse, mistõttu pleura vist-
seraalset lestet on kopsude pinnalt raske eemaldada. Pleura 
sidekoes on rohkesti elastseid kiude ja silelihasrakke. 

Pleura kihtides paiknevad vabad ja inkapsuleeritud 
retseptorid ja üksikud multipolaarsed neuronid. Neuro-
nid ja nende jätked moodustavad kopsupleuras pindmise 
ja süva närvipõimiku. 

(a)

(b)

Joonis 13.14 Kopsualveoolid, kass, H&E (a); rott, TEM x3700.

CO2

O2

Surfaktant

2. tüüpi (suur) alveolotsüütBasaalmembraan

Fibroblast
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Endoteelirakud

Erütrotsüüt
Makrofaag

1. tüüpi (väike) alveolotsüüt
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Tabel 13.1 Koduloomade hingamisorganite morfoloogiline ehitus

Regioon Toetusstruktuur Epiteelkude Rakud Näärmed Erinevused 

Hingamisteed Ekstra-
pulmonaarne

Ninaesik 
(vestibulaarne 
regioon)

Hüaliinne kõhrkude, 
luukude, tihe 
sidekude

Sarvestunud 
mitmekihiline 
lameepiteel

Epidermaalsed 
melanotsüüdid

Higi- ja 
rasunäärmed

Esinevad 
harjaskarvad, 
vibrissae

Respiratoorne 
ninaõõs

Hüaliinne kõhrkude, 
luu, tihe sidekude

Mitmerealine 
ripsepiteel 
(respiratoorne)

Rips-, kiil-, karik-, 
basaalrakud

Hargnevad 
tubuloatsinoossed 
seganäärmed

Esineb erektiilne 
kude, stratum 
cavernosum

Haistmis-
regioon 
(olfaktoorne)

Luu ja tihe sidekude
Mitmerealine 
ripsepiteel 
(olfaktoorne)

Tugirakud, 
haistmisrakud, 
basaalrakud

Segatüüpi 
hargnevad 
tubuloalveolaarsed

Haistmisrakud 
on bipolaarsed 
neuronid 

Neel
Skeletilihaskude 
ja tihe sidekude, 
elastsed kiud

Mitmerealine 
ripsepiteel, 
tagumises osas 
mitmekihiline 
lameepiteel

Rips-, kiil-, karik-, 
basaalrakud, 
endokrinotsüüdid.
Lame-, polügonaal-, 
basaalrakud 

Mukoossed 
hargnevad 
tubuloalveolaarsed

Lümfi sõlmekesed 
ja difuusne 
lümfoidkude, 
väljendunud 
elastsed kiud

Kõri
Hüaliinne ja elastne 
kõhrkude, tihe 
sidekude

Mitmekihiline 
lameepiteel, 
mitmerealine 
ripsepiteel

Lame-, polügonaal-, 
basaalrakud.
Rips-, kiil-, karik- ja 
basaalrakud

Enamjaolt 
mukoossed, 
hargnevad 
tubuloalveolaarsed

Esinevad 
lümfi sõlmekesed 
ja difuusne 
lümfoidkude

Trahhea ja 
primaarsed 
bronhid

Hüaliinne 
kõhrkude trahhea 
poolringides, 
silelihaskude, tihe 
sidekude

Respiratoorne, 
mitmerealine 
ripsepiteel

Rips-, kiil-, karik-, 
basaalrakud, 
endokrinotsüüdid

Mukoossed, 
seromukoossed, 
hargnevad 
tubuloalveolaarsed 

Trahhea ristilihas 
(silelihaskude) 
dorsaalses seinas

Hingamisteed Intra-
pulmonaarne

Sekundaarsed 
ja tertsiaarsed 
bronhid

Hüaliinse kõhrkoe 
plaadikesed, 
silelihaskude, tihe 
sidekude

Respiratoorne, 
mitmerealine 
ripsepiteel

Rips-, kiil-, karik-, 
basaalrakud, 
endokrinotsüüdid

Mukoossed, 
seromukoossed 
hargnevad 
bronhiaalnäärmed

Spiraalselt kulgevad 
lihaskimbud, mida 
toestavad elastsed 
kiud

Primaarsed 
bronhioolid

Spiraalselt kulgev 
silelihaskude, tihe 
sidekude

Ühekihiline 
prismaatiline 
kuni ühekihiline 
kuupepiteel

Rips-, ripsmeteta, 
Clara rakud, 
endokrinotsüüdid

Puuduvad Toestav elastsete 
kiudude võrgustik

Terminaalsed 
bronhioolid 
(TB)

Silelihaskude, 
tugevate elastsete 
kiududega tihe 
sidekude

Ühekihiline 
kuupepiteel

Rips-, ripsmeteta, 
Clara rakud, 
endokrinotsüüdid

Puuduvad 
Arvukad TB 
(2–4 jagunemist) 
mäletsejalistel, seal, 
hobusel, närilistel

Respiratoorne

Respiratoorsed 
bronhioolid 
(RB)

Silelihaskoe kimbud, 
tugevate elastsete 
kiududega tihe 
sidekude

Ühekihiline kuup- 
ja lameepiteel

Rips-, ripsmeteta, 
Clara rakud, 
endokrinotsüüdid, 
alveolotsüüdid tüüp 
I ja II

Puuduvad 
RB ei esine kõigil 
liikidel, sagedamini 
karnivooridel 
(2–4 jagunemist)

Alveolaarjuhad
Silelihaskude, 
tugevate elastsete 
kiududega tihe 
sidekude

Ühekihiline 
lameepiteel

Alveolaarsed 
tüüp I ja II ning 
juhuslikud (septide 
ja alveoolide) 
makrofaagid

Puuduvad Seina moodustavad 
alveoolid

Alveolaar-
kotikesed

Tugevate elastsete 
kiududega kohev 
sidekude

Ühekihiline 
lameepiteel

Alveolaarsed tüüp I 
ja II ning juhuslikud 
makrofaagid

Puuduvad Avatud struktuurid

Alveoolid
Tugevate elastsete 
kiududega kohev 
sidekude

Ühekihiline 
lameepiteel

Alveolaarsed tüüp I 
ja II ning juhuslikud 
makrofaagid

Puuduvad 
Lõplikud õhukesed 
respiratoorsed 
struktuurid
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SÜNOPSIS

ÜLDISELOOMUSTUS

Hingamisaparaadi moodustavad hingamisteed ja kopsudesse koondunud respiratoorne kude. 
Ninaõõnest, neelust, kõrist, trahheast ja bronhidest moodustunud hingamisteed on sisse- ja väljahingatava õhu 
juhtijateks, kopsualveoolid aga kohaks, kus toimub gaasivahetus õhu ja vere vahel. 
Hingamisorganite põhifunktsioon on vere rikastamine hapnikuga ja süsihapegaasi eemaldamine organismist.
Teistest hingamisorganite funktsioonidest on olulisemad termoregulatsioon, sissehingatava õhu niisutamine ja 
puhastamine. 
Kopsusisesed hingamisteed jagunevad bronhiaalpuuks, arbor bronchialis, ja alveolaarpuuks, arbor alveolaris.











NINAÕÕS

Ninaõõs on hingamisteede algusosa ja selles eris-
tatakse ninaesikut, vestibulum nasi, ja pärisnina-
õõnt, cavum nasi prooprium. 
Viimane omakorda koosneb hingamisregiooni, 
pars respiratoria, ja haistmisregioonist, regio olfac-
toria.
Hingamisregioon on kaetud respiratoorse limas-
kestaga, mida katab pealt mitmerealine ripsepi-
teel. 
Mitmerealises epiteelis eristatakse ripsrakke, karik-
rakke (toodavad lima), kiilrakke, endokrino-
tsüüte (produtseerivad hormoone ja tsütokiine) 
ja basaalrakke (tüvirakud). 
Hingamisregiooni limaskest soojendab, niisu-
tab ja fi ltreerib sissehingatavat õhku. Ta sisaldab 
prooprias rikkalikku verevõrgustikku, samuti hul-
galiselt seganäärmeid. 
Ninaõõne haistmispiirkonnas paiknevad spetsiifi -
lised rakud ja haistmisnäärmed. Ninaõõnt katvas 
haistmisepiteelis eristatakse haistmisrakke, tugi-
rakke ja basaalrakke. 
Retseptoorsed haistmisrakud paiknevad tugirak-
kude vahel ja haistmisrakkudel on kaks jätket – 
lühike dendriit ja pikk akson. Dendriidi lõpposa 
ulatub epiteeli pinnale moodustades iseloomuli-
ku paksendi, mida nimetatakse dendriidisibulaks, 
bulbus dendriticus. Dendriidisibulast lähtuvad 
radiaalselt ja paralleelselt epiteeli pinnaga 10–12 
liikuvat haistmisripset. Haistmisrakkude aksonid 
väljuvad epiteelist, ühinevad omavahel prooprias 
ja tungivad läbi sõelluu sõelplaadi avakeste otsaju 
haistmissibulasse, bulbus olfactorius.















NEEL JA KÕRI

Õhk satub ninaõõnest neelu ja sealt edasi kõrisse. 
Neelu kaudu juhitakse söök söögitorusse ja sisse-
hingatav õhk kõrisse. 
Kõri on õhu transpordis osalev hingamisteede osa, 
samuti on ta koduloomadel häälitsemiselund. 
Kõri võimaldab eraldada alumisi hingamisteid 
ülemistest ühendades omavahel neelu ja trahhea.







TRAHHEA

Trahhea e hingetoru on tüüpiline torujas organ, 
mis paikneb kõri ja kopsude vahel. 
Trahhea koosneb kolmest hingamisteedele tüüpi-
lisest kestast: limaskestast, fi bromuskulokartila-
giinkestast ja adventitsiaalkestast. 
Limaskest on kaetud mitmerealise ripsepiteeliga, 
mis koosneb ripsrakkudest, karikrakkudest, kiil-
rakkudest, endokrinotsüütidest ja basaalrakku-
dest. 
Fibromuskulokartilagiinkest koosneb rõngjatest 
hüaliinkõhredest, mille arv on loomaliigiti erinev 
ja mis hoiavad trahhea avatuna. 
Trahheakõhred on üksteisega ühendatud rohkesti 
elastseid kiude sisaldava sidekoega. Trahhea dor-
saalses seinas ei moodusta trahheaalkõhred sule-
tud täisringi ja nende vabad otsad ühendab trah-
hea seina kileosas paiknev silelihaskoest koosnev 
trahhea ristilihas. 
Välimise adventitsiaalkesta moodustab kohev 
sidekude.
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ALVEOOLID

Alveolaarpuu osades toimub gaasivahetus vere ja 
õhu vahel. Alveolaarpuu seintes paiknevad alveoo-
lid, nende sisepind on kaetud ühes kihis paikneva 
lameda epiteeliga, mille rakke nimetatakse pneu-
motsüütideks e alveolotsüütideks.
Neid rakke jagatakse respiratoorseteks alveolo-
tsüütideks e esimest tüüpi pneumotsüütideks 
ja suurteks alveolotsüütideks e teist tüüpi pneu-
motsüütideks. Kui esimest tüüpi lamedad alveo-
lotsüüdid osalevad gaasivahetuses, siis teist tüüpi 
alveolotsüüdid on seotud surfaktandi produtsee-
rimisega.
Alveoolide seinas paiknevad ka makrofaagid, mis 
haaravad endasse väikesi võõrkehi, eriti tolmuosa-
kesi ja surfaktandi ülejääke. 
Alveoolide seinad on ümbritsetud tiheda vere-
kapillaaristiku poolt, kusjuures alveolaarepiteeli 
rakud on vahetus kontaktis endoteelirakkudega. 
See on vere-õhu barjäär, mis on gaasivahetuse 
soodustamiseks maksimaalselt õhuke. 
Barjäär koosneb endoteeliraku tsütoplasmakihist, 
endoteeliraku basaalmembraanist, esimest tüü-
pi alveolotsüüdi basaalmembraanist ja tema tsü-
toplasmakihist. Kõige kitsamastes barjääri osades 
võivad mõlema raku basaalmembraanid omava-
hel liituda.











KOPSUD, BRONHID JA BRONHIOOLID

Kopsud on paarilised hingamisorganid, mis paik-
nevad rinnaõõnes. Kopsu moodustavad kopsusi-
sesed hingamisteed ja alveoolid, vere- ja lümfi soo-
ned ning sidekude. Kopsusisesed hingamisteed 
jagunevad bronhiaalpuuks, arbor bronchialis, ja 
alveolaarpuuks, arbor alveolaris.
Alveolaarpuu kõigis osades toimub juba gaasiva-
hetus alveolaarõhu ja vere vahel. 
Bronhide paiknemise ja ehituse järgi jagatakse 
bronhe suurteks, keskmisteks ja väikesteks, viima-
sed omakorda hargnevad edasi bronhioolideks.
Suurte bronhide morfoloogiline ehitus on sama, 
mis trahheal ja nende sein koosneb limaskestast, 
kondrofi brooskestast ja adventitsiaalkestast.
Bronhide diameetri vähenemisega õhenevad bron-
hide kestad ja kihid. Epiteel muutub madalamaks, 
proopria õheneb, samuti muutub õhemaks ringjas 
lihaskiht ja submukoosa, bronhiaalnäärmete hulk 
redutseerub. Kondrofi brooskest õheneb, kõhretü-
kikeste mõõtmed ja arv väheneb.
Bronhiaalpuu alla 1 mm diameetriga harudes 
puuduvad submukooskiht, bronhiaalnäärmed ja 
kõhreplaadikestega kondrofi brooskest. Selliseid 
väikseid kõhrede ja näärmeteta bronhe nimeta-
takse bronhioolideks ja nende seina moodustab 
õhuke ühe- kuni kaherealine ripsepiteel, proopria 
ja ringjas lihaskiht, millele järgneb peribronhi-
olaarne sidekude
Bronhioolide ripsepiteelis leidub lisaks teistele 
tavapärastele hingamisteede epiteelirakkudele veel 
sekretoorseid Clara rakke. Need rakud toodavad 
pindaktiivseid aineid, mis aitavad hoida bronhi-
oolide valendikku avatult.
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KORDAMISKÜSIMUSED

Trahhea valendikku vooderdav epiteel on:
ühekihiline silinderepiteel
mitmekihiline sarvestumata lameepiteel
mitmerealine ripsepiteel
transitoorne epiteel

Trahhea ja suurte bronhide kondrofibrooskesta 
kõhrkude on:

fi broosne kõhrkude
hüaliinne kõhrkude
elastne kõhrkude

Trahhea välimine kest on:
serooskest
adventitsiaalkest
kondrofi brooskest

Clara rakud esinevad mitmerealises epiteelis 
arvukamalt:

trahheas
suurtes bronhides
bronhioolides
alveoolides

Alveolaarpuu alaosadeks on:
terminaalsed bronhioolid
respiratoorsed bronhioolid
alveolaarjuhad
sagarabronhid
alveolaarkotikesed

Bronhioolid on võrreldes bronhidega väiksema 
läbimõõduga. Võrreldes bronhidega iseloomustab 
bronhioole veel:

mukoossete näärmete asendumine seroossete 
näärmetega 
kõhrede puudumine
hüaliinsest kõhrkoest rõngaste asendumine 
väikeste elastsest kõhrkoest saarekestega 
mitmerealise ripsepiteeli asendumine 
mitmekihilise sarvestumata lameepiteeliga
näärmete puudumine
silelihasrakkude puudumine

1.
A.
B.
C.
D.

2.

A.
B.
C.

3.
A.
B.
C.

4.

A.
B.
C.
D.

5.
A.
B.
C.
D.
E.

6.

A.

B.
C.

D.

E.
F.

 Millised väited 2. tüüpi alveolotsüütide kohta on 
õiged?

nad toodavad surfaktanti 
läbi nende tsütoplasma toimub gaasivahetus 
nad paiknevad trahheas ja suurtes bronhides 
neid nimetatakse ka suurteks alveolotsüütideks
neid nimetatakse ka väikesteks 
alveolotsüütideks

Kõris häälekurde (häälepaelasid) kattev epiteel on:
mitmerealine ripsepiteel
mitmekihiline sarvestunud epiteel
mitmekihiline sarvestumata lameepiteel
transitoorne epiteel

Haistmisregioon paikneb loomadel:
ninaesikus
kõri ülemises osas
ninakõrvalurgetes e paranasaalsiinustes 
ninaõõnes hingamisregioonist tagapool, 
dorsaalse ninakarbiku piirkonnas

Kopsudes vere-õhu (aerohemaatilise) barjääri 
moodustavad:

kapillaari endoteeliraku tsütoplasmakiht
kapillaari endoteeliraku basaalmembraan
esimest tüüpi alveolotsüüdi basaalmembraan
teist tüüpi alveolotsüüdi tsütoplasmakiht
esimest tüüpi alveolotsüüdi tsütoplasmakiht
teist tüüpi alveolotsüüdi basaalmembraan
alveolaarmakrofaagide kiht

7.

A.
B.
C.
D.
E.

8.
A.
B.
C.
D.

9.
A.
B.
C.
D.

10.

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
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Immuunsüsteem koosneb lisaks immuunorganitele veel süsteemiga seotud erinevates 

organites paiknevatest rakkudest ja humoraalsetest komponentidest, mistõttu organismi 

immuunkaitse funktsioon on integreeritud kõikidesse organsüsteemidesse. 

Immuunsüsteemi organid jaotatakse primaarseteks e tsentraalseteks ja sekundaarseteks e 

perifeerseteks.

Primaarseteks immuunsüsteemi organiteks on luuüdi ja tüümus, mis on lümfotsüütide 

arenemiskohaks ja kus toimub nende iseloomuliku antigeeni-retseptori esmakordne 

ekspressioon ning funktsionaalse küpsuse saavutamine.

Sekundaarseteks immuunsüsteemi organiteks on lümfi sõlmed, põrn ja limaskestadega 

seotud lümfoidkude, mis on immuunvastuse tekkimise kohtadeks, kus lümfotsüüdid 

interakteeruvad antigeeniga.

Immuunsüsteemi olulisemateks rakkudeks on T- ja B-lümfotsüüdid, NK-rakud, plasmarakud, 

makrofaagid ja teised antigeeni esitavad rakud.











ÜLDISELOOMUSTUS

LUUÜDI

TÜÜMUS

LÜMFISÕLMED

PÕRN 

DIFUUSSELT PAIKNEV LÜMFOIDKUDE
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ÜLDISELOOMUSTUS

 Hemopoeetilised e immuunorganid moodustavad ühe 
olulisema organsüsteemi, mis tagab organismile  immuun-
suse. Immuunsuseks nimetatakse organismi vastupanu-
võimet võõrorganismide (mikroobid, viirused, parasiidid 
jt) kahjulike mõjude vastu. Immuunsuse oluline aspekt 
on tema võime eristada oma ja võõrast organismi ning 
vajadusel neutraliseerida võõrorganismi mõju. Erista-
takse   kaasasündinud ja omandatud immuunsust, ees-
kätt viimast jagatakse omakorda  rakuliseks ja  humoraal-
seks. Immuunsüsteemi organid jaotatakse tsentraalseteks 
ja sekundaarseteks (tabel 14.1).

Immuunsüsteemi  tsentraalseteks e primaarseteks 
organiteks on  punane luuüdi ja  tüümus. Luuüdis toimub 
B-lümfotsüütide ja tüümuses T-lümfotsüütide moodus-
tumine.  Sekundaarseteks e perifeerseteks lümfoidorga-
niteks on  lümfi sõlmed,  põrn ja limaskestadega seotud 
lümfoidkude – MALT-süsteem (ingl mucosa associated 
lymphoid tissue). Üldisesse MALT-süsteemi kuuluvad 
järgmised kapslita struktuurid: tonsillid, agregeerunud 
lümfi sõlmekesed e Peyeri naastud ja üksiklümfi sõlmeke-
sed sooletrakti limaskestas, hingamisteede ja kuse- ning 
suguorganite limaskestaga seotud lümfoidkude. Kui 
räägitakse ainult sooletraktis paiknevast lümfoidkoest, 
siis nimetatakse seda täpsemalt GALT-süsteemi (ingl 
gut associated lymphatic tissue) lümfoidkoeks, kui räägi-
takse hingamisteede lümfoidkoest, kasutatakse terminit 
BALT-süsteem (ingl bronchus associated lymphatic tissue). 
Lümfotsüütide aktivatsioon ja proliferatsioon toimub 

valdavalt perifeersetes lümfoidorganites. Immuunsüs-
teemi rakkudeks on lümfotsüütide kõrval makrofaagid, 
dendriitrakud ja teised antigeeni esitlevad rakud (APC, 
ingl antigen presenting cells) . 

Tüvirakud T- ja B-lümfotsüütide tekkeks paiknevad 
punases luuüdis. Need rakud, millest kujunevad B-lüm-
fotsüüdid, jäävad luuüdisse ja diferentseeruvad seal edasi. 

Tüümuse mikrostrooma moodustab kiudsidekude, 
põrna ja lümfi sõlmede mikrostrooma on aga ehitunud 
retikulaarsest sidekoest.

IMMUUNSÜSTEEMI RAKUD

Lümfotsüüdid

Funktsionaalselt jagunevad  lümfotsüüdid kolmeks tüü-
biks:  T-lümfotsüüdid e T-rakud,  B-lümfotsüüdid e 
B- rakud ja  NK-rakud. Morfoloogiliselt on kõik need 
rakutüübid sarnased, mistõttu nende identifi tseerimiseks 
kasutatakse spetsiifi liste CD pinnavalkude (ingl Cluster 
of Diff erentiation) määramist (nt T-lümfotsüütide ala-
tüübid – helper-T-rakud ekspresseerivad CD4 ja tsüto-
toksilised T-rakud CD8).

T-lümfotsüüdid on pika elueaga ja nad osalevad raku-
lises immuunsuses. T-lümfotsüütidele on iseloomulik 
spetsiifi liste pinnavalkude – T-raku retseptorite (TCR, 
ingl T-cell receptor) olemasolu (jn 14.1). T-lümfotsüütide 
seas on identifi tseeritud rida alatüüpe: helper-T-rakud, 
tsütotoksilised T-rakud ja regulatoorsed T-rakud.

Th  – helper-(abistaja) e CD4+ T-rakk. Rakud, mis aktiveeri-
vad T- ja B-lümfotsüüte ja makrofaage.
Tc (CTL) – tsütotoksiline T-rakk e CD8+ T-rakk. Rakud, 
mis on võimelised hävitama teisi rakke antigeenivahendatud 
mehhanismide kaudu. 
Treg – regulatoorne T-rakk e supressor T-rakk e CD4+CD25+ 
T-rakk. Rakud, mis pärsivad spetsiifi list immuunvastust 
on identifi tseeritud ka Foxp3 transkriptsioonifaktori 
olemasoluga. Rakkudel on oluline roll perifeerse tolerantsi 
kujunemisel kehaomaste antigeenide suhtes.

B-lümfotsüüdid ekspresseerivad oma pinnal immu-
noglobuliine (iga raku pinnal on umbes 150000 immu-
noglobuliini molekuli), mis funktsioneerivad antigee-
nide retseptoritena (jn 14.1). B-lümfotsüüdid osalevad 
humoraalses immuunsuses. B-lümfotsüüdid on võimeli-
sed pärast antigeeniga kokkupuutumist diferentseeruma 
antikehi tootvateks plasmarakkudeks või mälurakku-
deks. 
NK-rakud (loomulikud tapjarakud) arenevad samadest 
eellasrakkudest kui B- ja T-lümfotsüüdid, kuid nende 
nimi tuleneb sellest, et nad on programmeeritud tapma 
teatud tüüpi transformeerunud rakke. Teisisõnu on NK-
rakkudeks rakud, mis on võimelised hävitama teisi rakke 
ilma otseste antigeenivahendatud mehhanismideta.

•

•

•

Tabel 14.1 Immuunsüsteemi jaotus

Tsentraalsed
lümfoidorganid

Perifeersed
lümfoidorganid

Punane luuüdi
B-lümfotsüütid

Lümfi sõlmed

Tüümus
T-lümfotsüütid

Põrn

MALT-süsteem (limaskestadega 
seotud lümfoidkude)

GALT-
süsteem
(sooletraktiga 
seotud 
lümfoidkude)

BALT-süsteem
(hingamis-
teedega seotud 
lümfoidkude)
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Antigeeni esitavad rakud

 Antigeeni esitavad rakud on võimelised antigeeni tööt-
lema ja seda koos peamise koesobivuskompleksi valguga 
oma pinnal esitama selliselt, et T-lümfotsüüt suudaks 
seda ära tunda. Tavaliselt selleks, et immuunsüsteem 
saaks immuunvastust käivitada, peavad antigeeni esita-
vad rakud antigeeni lammutama väikesteks peptiidideks 
ja neid oma pinnal esitama koos peamise koesobivus-
kompleksiga helper CD4+ T-lümfotsüütidele. Enamik 
antigeene esitavatest rakkudest kuuluvad mononukle-
aarsete fagotsüütide süsteemi (vt ptk Sidekude kitsamas 
mõttes, Mononukleaarne fagotsütaarne süsteem). Anti-
geeni esitavateks rakkudeks on makrofaagid, Kupff eri 
rakud maksas, Langerhansi rakud epidermises, dendriit-
rakud põrnas ja lümfi sõlmedes, aga ka mononukleaarsete 
fagotsüütide süsteemi mittekuuluvad epitelioretikulaar-
sed rakud (tüüp II ja III) tüümuses.

Makrofaagid, lisaks talitlemisele antigeeni esitavate 
rakkudena, täidavad rida teisi immuunvastuse kujune-
mises olulisi ülesandeid nagu patogeensete mikroorga-
nismide fagotsüteerimine, arvukate tsütokiinide sekret-
sioon jne.

LUUÜDI, MEDULLA OSSIUM

 Luuüdi on tsentraalne vereloomeorgan, milles paikne-
vad vereloome tüvirakud. Täiskasvanud imetajate orga-
nismis eristatakse kahte tüüpi luuüdi – toruluude dia-
füüsides paiknevat ja rohkelt rasvkude sisaldavat  kollast 
luuüdi, medulla ossium fl ava, ja luude käsnolluses paik-
nevat  punast luuüdi, medulla ossium rubra, mis on oma 
olemuselt hemotsütopoeetiline kude.

PUNANE LUUÜDI, MEDULLA OSSIUM RUBRA

Punases luuüdis toimub täiskasvanud imetajatel erütro- 
ja granulotsütopoees (müelopoees), trombotsüütide 
(vt ptk Veri) ning T- ja B-lümfotsüütide eellasrakkude 
moodustumine. Imetaja areneval lootel on aga vererak-
kude moodustumise esmaseks kohaks rebukoti sein, see-
järel tekivad vereloomekolded maksas ja põrnas ning 
alles prenataalse arengu lõpuosas kandub vereloome üle 
lõplikesse vereloomeorganitesse – luuüdisse ja lümfoid-
sesse koesse. Punane luuüdi on poolvedela konsistent-
siga mass, mis on tänu seal paiknevatele erütrotsüütidele 
ja hemoglobiini sisaldavatele erütrotsüütide eellasrakku-
dele intensiivset punast värvi. Punase luuüdi mikrotoese 
moodustab retikulaarne sidekude (vt ptk Sidekude, reti-
kulaarne sidekude), mille sees paiknevad saarekestena 
hemopoeetilised rakud. Mikrotoese hulka kuuluvad veel 
osteogeensed rakud, rasva- ja endoteelirakud ning mak-
rofaagid. Artereid, verekapillaare, veene ja korrapäratute 
valendikega venoosseid sinusoide ümbritsevad retikulaar-
sed kiud ja rasvarakud. 

Retikulaarrakkude ülesandeks on toestava funkt-
siooni kõrval ka erinevate tsütokiinide sekreteerimine 
(nt tüviraku kasvufaktor, trombopoetiin jt), mis mõjuta-
vad vereloome eellasrakkude proliferatsiooni ja/või dife-
rentseerumist, küpsemist ja väljumist luuüdist. Luuüdi 
maatriks sisaldab lisaks retikulaarrakkude poolt toodetud 
õrnale retikulaarsete kiudude võrgustikule veel I tüüpi 
kollageenseid kiude, proteoglükaane, fi bronektiini ja 
laminiine. Viimased glükoproteiinid koos integriinidega 
aitavad siduda rakke maatriksile.

Adipotsüüdid e rasvarakud (vt ptk Sidekude) on 
punases luuüdis alati vähesel määral esindatud.

Luuüdis tihedalt paiknevate veresoonte endoteelira-

Joonis 14.1 Helper-T-lümfotsüüt CD4 markervalgu ja T-raku retseptoriga (TCR), tsütotoksiline T-lümfotsüüt CD8 markervalguga ja T-raku 

retseptoriga (TCR), B-lümfotsüüt immunoglobuliinide e B-raku retseptoritega (BCR). (Mescher A., Junqueira L. C. järgi, muudetult)

CD4

TCR

CD8

TCR
BCR
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kud osalevad toese moodustamises ja vereloome mõju-
tamises, sest endoteelirakud toodavad vererakkude aren-
guks vajalikke olulisi tsütokiine. Sinusoidaalset tüüpi 
veresoonte seinas on katkendlik basaalmembraan, tänu 
millele on endoteelirakud kontaktis vereloome- ja stroo-
marakkudega (jn 14.2). Makrofaagideks (vt ptk Side-
kude) on luuüdis erineva struktuuri ja erinevate funkt-
sioonidega rakud. Kõik luuüdis paiknevad makrofaagid 
sisaldavad tsütoplasmas lüsosoome ja fagosoome. Mak-
rofaagid toodavad ka mitmeid vereloomet mõjutavaid 
tsütokiine. 

Megakarüoblastid ja megakarüotsüüdid paiknevad 
võimalikult lähedal sinusoididele ja nende tsütoplasma 
perifeersed osad ulatuvad läbi katkendliku basaalmemb-
raani avade veresoonte valendikku (jn 14.2). Rakkude 
fragmentide eraldumine vereliistakute näol toimub otse 
vereringesse. 

KOLLANE LUUÜDI, MEDULLA OSSIUM FLAVA

Kollases luuüdis on rasvarakud asendanud peaaegu kõik 
hematopoeetilised rakud ja just rasvarakkude rohkus 
annab luuüdi sellele vormile iseloomuliku värvi. Selget 
piiri punase ja kollase luuüdi vahel ei ole, sest mõned 
rasvarakud on alati leitavad ka punases luuüdis. Tavali-
selt ei osale  kollane luuüdi tervete loomade vereloomes, 
kuid suure verekaotuse korral võib kollane luuüdi trans-
formeeruda hematopoeetiliselt aktiivseks punaseks luu-
üdiks. 

TÜÜMUS, THYMUS

Immuunsüsteemi tsentraalsete organite hulka kuuluv 
 tüümus e harkelund (jn 14.3ab) on kompaktne organ, 
mille üheks oluliseks ülesandeks on T-lümfotsüütide selek-
teerimine. T-ümfotsüütide eellasrakud arenevad luuüdis, 
kust nad lahkuvad pre-T-lümfotsüütidena ja rändavad 
tüümusesse. Tüümuses lõpetavad T-lümfotsüüdid oma 
diferentseerumise ja läbinud selektsiooniprotsessi sise-
nevad vereringesse. Selekteerimise käigus kõrvaldatakse 
autoreaktiivsed rakud ja tagatakse tsentraalse immuunto-
lerantsi kujunemine. Loomadel, kellel on vastsündinuna 
tüümus eemaldatud, tekib lümfoidse koe hüpoplaasia 
ja lümfotsüütide hulga vähenemine veres. Seoses sellega 
väheneb organismi võime immuunvastuseks. Seega sti-
muleerib tüümus teiste lümfoidsete kudede proliferat-
siooni ja küpsemist. Tüümuse maksimaalne funktsio-
neerimine ja areng on iseloomulik noortele loomadele, 
vananevas organismis toimub tüümuse taandareng, mille 
käigus organi parenhüüm asendub side- ja rasvkoega.

Ehitus

Imetajate tüümust ümbritseb kiudsidekoeline kapsel ja 
organ koosneb omavahel liitunud paremast ja vasakust 
rindkeresagarast ning paremast ja vasakust kaelasagarast. 
Rindkere ja kaelasagarad on omavahel ühendunud vahel-
mise sagara abil. Erinevalt teistest koduloomadest koos-
neb tüümus koertel ainult paremast ja vasakust  rind-
keresagarast. Sagarad omakorda jagunevad sidekoeliste 

Joonis 14.2 Sinusoidaalset tüüpi veresoonte seinas on katkendlik basaalmembraan, tänu millele on endoteelirakud kontaktis vereloome- 

ja stroomarakkudega. (Mescher A., Junqueira L. C. järgi, muudetult)

Luupõrk
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Koor, cortex

 Tüümusekoores paikneb suur hulk erinevas arenguast-
mes  tümolümfotsüüte, mis täidavad mikrostroomava-
helisi ruume. Need on multipotentsiaalsed T-lümfotsüü-
tide eelrakud, mis on rännanud tüümusekoore piirkonda 
luuüdist. Tüümusesse jõudnud lümfoblastid ei ekspres-
seeri veel küpsetele T-lümfotsüütidele iseloomulikke pin-
namarkereid CD4, CD8 ega ka T-raku retseptorit TCR. 
Tüümusekoores muutuvad need rakud funktsionaalselt 
küpseteks lümfotsüütideks. Lümfotsüütide proliferat-
sioon tüümuses on väga intensiivne, siin moodustub iga 
päev kuni kaks kolmandikku organismi T-lümfotsüüti-
dest. Suur osa lümfoblastidest arenenud T-lümfotsüüti-
dest kannavad nii CD4 kui CD8 rakkudele iseloomu-
likke pinnaretseptoreid – sellised rakud on kahekordselt 
positiivsed (topeltpositiivsed) lümfotsüüdid (75% kõiki-
dest tüümuse rakkudest). Edasine T-lümfotsüütide areng 
toimub kas CD4 või CD8 rakkude suunas, misläbi moo-
dustuvad üheselt positiivsed (ainupositiivsed) T-lümfo-
tsüüdid (CD4 ja CD8 T-lümfotsüüdid), mis rändavad 
sekundaarsetesse lümfoidorganitesse. Tüümuses toimuva 
mitmeetapilise T-lümfotsüütide selektsiooni suudavad 
läbida ainult umbes 2% rakkudest. Selektsiooni käigus 
tüümuses kõrvaldatakse kõik potentsiaalselt organismi 
enese rakkude suhtes reaktiivsed T-lümfotsüüdid ehk 
tüümus on oluline tsentraalset immuuntolerantsi tagav 
organ. Tüümuse võime immunogeneesi reguleerida on 
eriti tähtis lümfoidse süsteemi väljakujunemise perioodil.

Tüümusekoores moodustavad kapillaaride pidev 
endoteel ja basaalmembraan ning neid tihedalt ümb-
ritsevad epitelioretikulotsüüdid vere-tüümuse barjääri. 
Barjäär kaitseb tüümuse koores diferentseeruvaid lüm-
fotsüüte antigeenide ülekülluse eest. Sellele barjäärile on 
iseloomulik valikuline läbilaskvusvõime antigeeni suhtes. 
Isegi kui antigeen läbib barjääri, toimub tema kontsent-
ratsiooni oluline langus. Barjääri kahjustuse korral või-
vad tüümuse koores paikneda ka üksikud koebasofi ilid 
ja plasmarakud. Säsis selline barjäär puudub. Makrofaa-
gid asetsevad tavaliselt koore ja säsi piirialal, nad on kah-
vatult värvunud ja nende tsütoplasma sisaldab vakuoole 
ning inklusioone. 

Säsi, medulla

 Tüümusesäsi on oluliselt heledam kui tüümusekoor ja 
siin paikneb väiksemal hulgal tümolümfotsüüte. Tümo-
lümfotsüütide vahel paiknevad tüümuse mikrostroomat 
moodustavad suure heleda ümara või ovaalse tuumaga 
tüümuse epitelioretikulotsüüdid, epithelioreticulocyti 
thymi, seejuures epitelioretikulaarsed tüüp VI rakud 
põhjustavad tüümusesäsis moodustuvate kontsentriliselt 
paiknevate epiteelirakkude rühmade –  tüümuse e Has-
salli kehakeste, corpusculi thymi – moodustumise. Kodu-
loomadest on Hassalli kehakesed eriti hästi väljendunud 
koeral. Hassalli kehakeste rakkude tsütoplasma sisaldab 

Joonis 14.3 Tüümus (a), küülik (b), H&E. Sagariku koor (1), 

sagarikevaheline sidekude (2), sagariku säsi (3), Hassalli kehake (4), 

lümfotsüüdid (5), kapsel (6).

septidega  sagarikeks, lobuli thymici. Sagarikevaheline 
sidekude sisaldab kollageenseid ja elastseid kiude ning 
rasvarakke. Sagarikes omakorda eristatakse rakurohke-
mat perifeersemat kooreosa, cortex lobuli thymi, ja raku-
vaesemat tsentraalselt paiknevat säsiosa, medulla lobuli 
thymi. Sagariku toese e mikrostrooma moodustavad 
epitelioretikulotsüüdid ja nende jätketest moodustu-
nud võrgustikus paiknevad tüümusest sõltuvad lümfot-
süüdid e tümolümfotsüüdid, lymphocyti thymici seu thy-
mocyti.  Epitelioretikulotsüütide kuju, suurus, organellide 
ja sisaldiste hulk on varieeruv ning sõltub rakkude paik-
nemisest organis. Nii organi koores kui säsis paiknevad 
sekretoorsed ja toestavad epitelioretikulotsüüdid, samas 
tüümusele iseloomulikke kontsentrilisi Hassalli kehakesi 
moodustavad epitelioretikulaarsete rakkude alatüübid 
esinevad ainult säsis. Tüümuses esinevad ka makrofaagid 
ja dendriitrakud. Dendriitrakud eritavad T-lümfotsüü-
tide diferentseerumist mõjutavaid kasvufaktoreid. 

(a)

11

33

44

55

(b)

22

66
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keratohüaliini sõmeraid, mis on epidermaalset tüüpi 
epiteeli tunnuseks, tsentraalses osas aga lagunevat raku-
massi – detriiti. Hiljem Hassalli kehakesed degeneree-
ruvad, muutudes eosinofi ilseks vakuoliseeritud massiks. 
Hassalli kehakeste funktsioon on praeguseni selgusetu, 
kuid arvatakse, et need kehakesed on seotud tsütokiinide 
sekretsiooniga, mis kontrollivad lokaalsete dendriitrak-
kude aktiivsust. Säsis paiknevad epitelioretikulotsüü-
did sisaldavad tsütoplasmas põhilisi organelle, sisaldisi, 
tonofi lamente, keratiini valke ja on omavahel ühendu-
ses desmosoomide kaudu. Tüümuse epiteelirakkudele 
on iseloomulik aktiivne neuroendokriinne funktsioon, 
mis võimaldab neil eritada mitmeid hormoone – tümo-
poetiini, tümuliini, interleukiine, lisaks tüümuse humo-
raalset faktorit ja kasvufaktoreid. Kõik produtseeritavad 
hormoonid mõjutavad T-lümfotsüütide proliferatsiooni 
ja diferentseerumist, osad mõjutavad ka teiste immuun-
organite tegevust.

Tüümuse verevarustus

Tüümuses jaotuvad veresooned sagarikevahelisteks ja saga-
rikesisesteks arteriteks, sagarikusisesed arterid omakorda 
moodustavad kaarharud. Kaarharudest lähtuvad peaaegu 
täisnurga all rohkearvulised verekapillaarid, mis moo-
dustavad tüümuses tiheda võrgustiku. Sagarikke verega 
varustavad arterioolid asetsevad enamuses koore ja säsi pii-
ril – siit väljub tihedam kapillaaristik koorde ja hõredam 
säsisse. Koorepiirkonna verekapillaarid on ümbritsetud 
pideva basaalmembraani ja endoteeliga, kuid säsis paikne-
vatel verekapillaaridel selline pidev barjäär puudub. 

Tüümuse involutsioon 

Tüümus talitleb aktiivselt noortel, kasvavatel loomadel. 
Vanematel loomadel muutub piir koore ja säsi vahel 
hägusaks, tüümuse rakud hakkavad asenduma rasv-
koega, milles jäävad alles ainult vähesed parenhüümi 
saarekesed. Selliselt kulgevat protsessi nimetatakse  tüü-
muse involutsiooniks.

LÜMFISÕLMED,
NODI LYMPHATICI, LYMPHONODI

 Lümfi sõlmed paiknevad lümfi teedel, nad fi ltreerivad 
lümfi , rikastavad seda lümfotsüütidega ja on kohaks, kus 
toimub B-lümfotsüütide aktivatsioon ning diferentsee-
rumine antikehi tootvateks plasmarakkudeks. Lümfi sõl-
med on erineva suurusega (kõige suuremad veisel, dia-
meetriga kuni 15 cm), ümarad, ovaalsed või oakujulised 
kompaktsed organid, mis paiknevad rikkalikult rasva-
rakke sisaldavas sidekoes. Lümfi sõlmed paiknevad kodu-
loomadel tavaliselt üksikult, ainult hobusel moodustavad 
lümfi sõlmed gruppe. 

Lümfi sõlme (jn 14.4a, 14.5a–f, 14.6abc) ümbritseb 
tihe  kapsel e kihn, capsula, mis on suhteliselt paks suur-
loomadel (hobune, veis). Kapslit moodustavas tihedas 
sidekoes on rohkesti kollageenseid kiude. Lisaks sisal-
dab kapsel värati läheduses ka silelihasrakke, mille hulk 
on varieeruv ja sõltub loomaliigist. Lümfi sõlme toese e 
strooma moodustavad kapsel ja sellest organi sisemusse 
kulgevad omavahel anastomoseeruvad trabeekulid.

Joonis 14.4 Lümfi sõlm, (a) (http://www.lymphomation.org/images/lymphnode[1]). Sea lümfi sõlmede ehitus on inverteeritud – perifeerse 

asetusega säsi (1) ümbritseb tsentraalselt paiknevat koort (2) (b).
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Joonis 14.5 Lümfi sõlmed. Veis, Van Gieson (a); kass, Van Gieson (b); siga, H&E (c); lümfi sõlme värat, siga, H&E (d); subkapsulaarne siinus, H&E (e); 

rasvkude lümfi sõlme ümber, H&E (f ). Säsi (1), koor (2). 
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 Lümfi sõlme mikrostrooma moodustub retikulaarkiu-
dudest ja retikulaarrakkudest. Retikulaarrakud on pik-
kade jätketega, heleda tsütoplasmaga ja intensiivselt vär-
vuva tuumaga rakud. Lisaks koosneb mikrostooma veel 
dendriitrakkudest, makrofaagidest ja follikulaarsetest 
dendriitrakkudest (viimased paiknevad kooreosa lümfi sõl-
mekestes; erinevalt dendriitrakkudest ei moodustu nad 
vereloome tüvirakust, vaid arenevad mesenhüümist ning 
nad ei kuulu antigeeni esitavate rakkude hulka, sest neil 
puuduvad peamise koesobivuskompleksi II molekulid). 

Lümfi sõlme pinnal paikneb süvend, mida nimeta-
takse  lümfi sõlme väratiks, hilus. Värati kaudu sisenevad 
lümfi sõlme arterid ja närvid, väljuvad veenid ja  eferent-
sed lümfi sooned, vas eff erens. Organisse lümfi  toovad  afe-
rentsed lümfi sooned, vas aff erens, sisenevad eri paigus väl-
jaspool väratit.  Lümfi sõlme parenhüüm jaotub kolmeks 
funktsionaalseks tsooniks: välimiseks kooreosaks, cortex, 
(v.a siga), tsentraalselt paiknevaks säsiosaks, medulla, ja 
nende vahele jäävaks kitsaks parakorteksiks, paracortex. Sea 
lümfi sõlmede ehitus on inverteeritud ‒ perifeerse asetu-
sega säsi ümbritseb tsentraalselt paiknevat koort (jn 14.4b, 
14.5c, d). Kooreosa lümfi folliikulites paiknevad põhiliselt 
B-lümfotsüüdid, sügavamal parakorteksis paiknevad pea-
miselt tüümusest sõltuvad rakud e T-lümfotsüüdid. 

Koor, cortex

 Lümfi sõlmekoores paiknevad arvukad ümara kujuga 
 lümfi sõlmekesed e lümfi folliikulid, folliculi s. noduli 
lymphatici, mille toese moodustavad jämedad retikulaar-
kiud. Lümfi sõlmekeste arv on erinev ja sõltub organismi 
immuunseisundist. Lümfi sõlmekesed jaotatakse primaar-
seteks (tsentraalne hele tsoon puudub) ja sekundaarse-
teks. Sekundaarsetes lümfi sõlmekestes esineb tsentraal-
ne hele tsoon, mida nimetatakse  idutsentriks, centrum 
germinale. Idutsentrit ümbritsevat kitsast ala nimetatakse 
 manteltsooniks, viimase perifeerset osa, mis on tumedam, 
nimetatakse  marginaaltsooniks, zona marginalis. Idu-
tsentrid on sadadest aktiivselt jagunevatest B-lümfotsüü-
tidest koosnevad moodustised, mis tekivad seejärel, kui 
neis paiknevatele retikulaarrakkudele fi kseerub antigeen 
ja paiksed lümfotsüüdid muutuvad suurteks jagunemis-
võimelisteks lümfotsüütideks. Osa jagunemisvõimelisi 
B-lümfotsüüte rändab säsiväätidesse, kus nad muutuvad 
antikehi moodustavateks plasmarakkudeks. Idutsentrites 
esineb veel helper-T-lümfotsüüte ja follikulaarseid dend-
riitrakke, mis paiknevad idutsentri ääres manteltsoonis ja 
primaarfolliikulite marginaaltsoonis ning säilitavad oma 
pinnal antigeene mitme kuu jooksul. Pärast antigeeni 
ühinemist antikehaga idutsenter väheneb ja aktiveerub 
uuesti alles siis, kui lümfi sõlme satub uus antigeen. Sool-
tes paiknevad lümfi sõlmed on alati varustatud idutsent-
ritega, sest nendeni ulatub pidevalt seedetraktis olevate 
antigeenide toime. Lümfi sõlmekeste perifeersemas piir-
konnas paikneb hulgaliselt väikeseid lümfotsüüte.

Joonis 14.6 Lümfi sõlmed. Retikulaarkiud, kass, hõbetatud (a); 

retikulaarkude, kass, H&E (b); retikulaarrakud, kass, H&E (c).

(a)

(b)

(c)
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Joonis 14.7 Lümfi sõlm, H&E. Kapsel (1), kortikaalne 

intermediaarsiinus (2), subkapsulaarsiinus (3), medullaarne 

intermediaarsiinus (4), folliikul idutsentriga (5), trabeekul (6), värat 

ja hilaarsiinus (7).

11
22

33

44

55

66

77

Säsi, medulla

 Lümfi sõlmesäsi moodustavatest folliikulitest lähtuvad 
 säsiväädid, chordae medullares, ja  säsisiinused. Siinustes 
toimub aktiivne lümfi  fi ltreerimine ja tema rikastamine 
lümfotsüütidega. Säsiväädid koosnevad põhiliselt B-
lümfotsüütidest, kuid seal esineb palju plasmarakke, aga 
ka väikeseid T-lümfotsüüte ja makrofaage. Säsis toimub 
plasmarakkude proliferatsioon ja küpsemine. Säsis paik-
nevad plasmarakud produtseerivad immunoglobuliine. 

Parakorteks, paracortex 

Lümfi sõlme tüümusest sõltuv piirkond kannab nimetust 
 parakorteks, paracortex. Parakorteks asub koore ja säsi 
piiril ja selles piirkonnas paikneb hulgaliselt T-lümfo-
tsüüte. Erinevalt lümfi sõlmekoorest ei moodusta T-lüm-
fotsüüdid parakorteksis folliikuleid. Parakorteksis paik-
nevad spetsialiseerunud postkapillaarsed veenulid, mida 

Joonis 14.8 Lümfi vool lümfi sõlmedes. (Lowe J. S., Anderson P. G. 

järgi, muudetult)

ebatüüpilise seinaehituse tõttu nimetatakse kõrge endo-
teeliga veenuliteks (HEV, ingl high endothelial venules). 
Need veenulid on kohaks, kust siseneb lümfi sõlme suu-
rem osa (90%) lümfotsüütidest. Nende veenulite endo-
teel on ebaharilikult kõrge, kus kuubiliste rakkude api-
kaalsel pinnal paiknevad glükoproteiinid ja integriinid 
võimaldavad lümfotsüütidel kiiresti liikuda verest lüm-
fi sõlme parakorteksisse (jn 14.8).

Lümfi sõlme siinused, sinus lymphonodi

Lümfi  fi ltreerimine lümfi sõlmes toimub omavahel ühen-
duses olevates kanalites, mida nimetatakse  siinusteks. 
Lümfi sõlme siinused on lümfi sõlmesisesed lümfi voolu 
teed, mida vooderdab katkendlik endoteel. Endoteelira-
kud on ainul seal, kus siinused on piiritletud sidekoelise 
kapsli või trabeekulitega. Seevastu endoteel puudub seal, 
kus siinused puutuvad kokku lümfi sõlme parenhüü-

Lümfi folliikul

Aferentne lümfi soon

Eferentne lümfi soon

Säsi-
siinus 

Subkapsulaarne siinus

Kortikaalne 
intermediaar-
siinus

Koor

Parakorteks

Säsi

Medullaarne
intermediaar-
siinus

Kõrge 
endo-

teeliga 
veenul



Peatükk 14 IMMUUNSÜSTEEM 285

PÕRN, LIEN

 Põrn (jn 14.9a–f, 14.10a–d) on veresoonte teedel paik-
nev suur parenhümatoosse ehitusega lümfoidorgan. Põr-
nal on looma organismis kaks põhilist immunoloogilist 
funktsiooni: esiteks lümfoidsete rakkude moodustamine 
e lümfopoees ja teiseks organismi kaitsmine nakkuste 
vastu humoraalsel ja rakulisel teel. Põrn on ka suurim 
verefi lter ja vere deponeerimise organina on tal varieeruv 
suurus ning aktiivne kontraktsioonivõime. Põrnas toi-
mub ka vanade ja defektidega leukotsüütide ning vanade 
ja degenereerunud erütrotsüütide lammutamine nende 
tsirkulatsioonist eemaldamiseks.

Ehitus

Põrna katab pealt serooskest, mille all paikneb organi 
kiudsidekoeline kihn, capsula lienis, milles esinevad ka 
silelihasrakud. Kihnuga seostuvad organisisesed isekes-
kis anastomoseeruvad  põrgad e trabeekulid, trabeculae 
lienis, mis ümbritsevad veresooni, eferentseid lümfi sooni 
ja närvikiude. Veresoonte ja närvide organisse sisene-
mise kohta nimetatakse  väratiks, hilus lienis. Trabeeku-
lite vahele jääv põrna pulp jaguneb pulbiartereid ümb-
ritsevaks  valgeks pulbiks, pulpa alba, e lümfoidpulbiks ja 
kõiki vererakke sisaldavaks tumedalt värvunud  punaseks 
pulbiks, pulpa rubra. Eferentsed lümfi sooned paiknevad 
kihnus ja põrkades.

Valge pulp, pulpa alba

Valge pulp moodustab mäletsejalistel ligikaudu 25%, 
hobusel kuni 4% pulbi mahust ja on tsentraalarterioo-
lidega seostuvaks lümfoidkoeks, mis koosneb  lümfi sõl-
mekestest e folliikulitest ja  periarteriolaarsetest lümfoid-
tuppedest (PALS, ingl periarteriolar lymphoid sheath). 
Kui lümfi folliikulites paiknevad põhiliselt B-lümfotsüü-
did, siis periarteriolaarsetes lümfoidtuppedes paiknevad 
peamiselt T-lümfotsüüdid. Lümfi sõlmekese läbib tsent-
raalarter, arteria lymphonoduli s. centralis, ja sõlmekese 
keskele jäävad heledamad idutsentrid. Tsentraalarterid 
ei paikne sõlmekese keskel, vaid nad asetsevad folliiku-
lis ekstsentriliselt. Lümfi sõlmekestes eristatakse nelja 
piirkonda: periarteriolaarset tsooni, idutsentrit, man-
teltsooni ja marginaaltsooni. 

Periarteriolaarses tsoonis paiknevad peamiselt siia 
läbi hemokapillaaride sattunud T-lümfotsüüdid. Pro-
lifereeruvad T-lümfotsüüdid on periarteriolaarses tsoo-
nis kahe kuni kolme ööpäeva jooksul. Seejärel toimub 
nende rakkude migratsioon hemokapillaaride kaudu 
marginaaltsooni siinustesse. Lümfi sõlmekestes esineb 
tsentraalne hele tsoon, mida nimetatakse  idutsentriks 
e germinatiivtsentriks. Selles alas paiknevad proliferee-
ruvad B-lümfotsüüdid, antikehi moodustavateks plas-
marakkudeks diferentseeruvad rakud, retikulaarrakud, 
dendriitrakud ja makrofaagid. Idutsentrit ümbritsevat 

miga. Lümfi sõlme siinused, erinevalt  veresiinustest, ei 
ole laiad avarad ruumid. Lümfi sõlme siinuste valendikku 
tungivad aladest, kus puudub endoteelikate, arvukad 
makrofaagide jätked ning retikulaarkiud koos retikulaar- 
ja dendriitrakkude jätketega, moodustades läbipõimuva 
võrgustiku. Viimane aeglustab lümfi  läbivoolamise kii-
rust, millega soodustab lümfi  fi ltreerimist. Sellisesse 
mehaanilisse fi ltrisse jäävad kinni mikroobid ja transfor-
meerunud rakud, mis seejärel makrofaagide poolt fagot-
süteeritakse. Siinustes paiknevad vabade rakkudena veel 
makrofaagid, lümfotsüüdid ja plasmarakud. 

Aferentsete lümfi soonte kaudu lümfi sõlme sisenev 
lümf satub esmalt lümfi sõlme sidekoelise kapsli ja lümfi -
folliikulite vahel paiknevatesse  subkapsulaarsiinustesse e 
marginaalsiinustesse, sinus subcapsularis. Sealt liigub lümf 
edasi trabeekulite ja lümfi folliikulite vahel paiknevatesse 
 kortikaalsetesse intermediaarsiinustesse, sinus interme-
dii corticalis, sealt edasi trabeekulite ning säsiväätide vahel 
paiknevatesse  medullaarsetesse intermediaarsiinustesse, 
sinus intermedii medullaris. Viimastest suundub lümf juba 
lümfi sõlme väratis olevasse  värati- e hilaarsiinusesse, sinus 
hilaris, ja sealt juba eferentsesse lümfi soonde (jn 14.4). 

Lümfi sõlmi toitvad veresooned suunduvad värati kaudu 
organisse ja hargnevad seal. Mõned veresoonte harud tun-
givad trabeekulitesse, enamus suubub lümfoidkoesse, kus 
nad arterioolide kaudu jagunevad kapillaaristikuks. Vee-
nid ja arterid kulgevad lümfi sõlmes paralleelselt.

Lümfi sõlme talitlus

Lümfi sõlmed on rakulise ja humoraalse immuunsuse 
kandjaks. Lümf puhastub lümfi sõlmest läbi voolates 
võõrkehadest ja rikastub lümfotsüütidega. Lümfi sõlme 
aktiveerudes antigeenide toimel ilmuvad verre immu-
noglobuliinid. Bakterite ja nende toksiinide toime muu-
detakse kahjutuks regionaalsetes lümfi sõlmedes. Lümf 
läbib enne verre jõudmist mitu lümfi sõlme ja kui mik-
roobide hävitamisega ei saa hakkama regionaalne lüm-
fi sõlm, jätkub nende hävitamine tsentraalsetes lümfi sõl-
medes. Hingamisorganite lümfi sõlmedes elimineeritakse 
lisaks mikroobidele ka söe- ja tolmuosakesed.

Hemolümfi sõlmed, lymphonodi hemales

Lisaks tavalistele lümfi sõlmedele leidub eeskätt mäletse-
jalistel ka väiksemaid punakaid  hemolümfi sõlmi. Hemo-
lümfi sõlmed on kapsliga ümbritsetud kompaktsed organid 
ja nende siinused sisaldavad vererakke, sest neis sõlmedes 
säilub sünnijärgselt mõnda aega müelolümfaatiline vere-
loome (analoogselt luuüdile). Hemolümfi sõlme koore-
osas paiknevad vähesed lümfi sõlmekesed, säsis kulgevad 
säsiväädid on peened ja nende hulk on väike. Hemolüm-
fi sõlmedel puuduvad aferentsed ja eferentsed lümfi soo-
ned, nende siinustes kulgevad vererakud, mistõttu sarna-
nevad nad talituslikult ja ehituslikult natuke põrnale. 
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Joonis 14.9 Põrn. H&E (a); karmiin-pikroindigokarmiin (b, c); H&E (d, e); valge pulp, siga, H&E (f ). Kihn (1), trabeekul (2), valge pulp (3), punane 

pulp (4), folliikul (5), idutsenter (6), trabekulaararter (7), venoossiinus (8).

(a) (d)

(e)

55

33 22

66

44

(c)

77

(b)

11

(f)

88
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Joonis 14.10 Põrn. Koer, H&E (a, b); siga, H&E (c); kass, H&E (d). Valge pulp (1), punane pulp (2). 

(a)

(b)

(c)

(d)

kitsast ala nimetatakse manteltsooniks. Selles alas paik-
nevad T-lümfotsüüdid, väiksed B-lümfotsüüdid, mak-
rofaagid ja plasmotsüüdid. Tihedalt paiknevate rakkude 
vahel kulgevad tsirkulaarselt jämedad retikulaarkiud. 
Manteltsooni heledat perifeerset osa nimetatakse mar-
ginaaltsooniks (ääretsooniks). See on valge ja punase 
pulbi üleminekutsoon ja siin paiknevad T-lümfotsüüdid, 
B- lümfotsüüdid ning üksikud makrofaagid.

Punane pulp, pulpa rubra

 Punane pulp koosneb enamuses parenhüümist, mis sisal-
dab venoosseid siinuseid (jn 14.10a–d, 14.11). Põrna 
punase pulbi parenhüüm koos siinustega on vere depo-
neerimise kohaks. Punases pulbis paiknevad  põrnavää-
did e Billrothi väädid, mis koosnevad retikulaarrakkude 

võrgustikust ja retikulaarkiududest. Põrnas deponeeritud 
veri erineb vererakkude kontsentreerituse poolest tsirku-
leerivast verest ja täidab põrna puderja massina. Põrna 
punases pulbis leidub kõiki vererakke ja nende pulbi-
sisene hulk muutub pidevalt, siin toimub intensiivne 
vere fi ltratsioon ja defektsete erütrotsüütide ning trom-
botsüütide lammutamine. Sinusoididevaheline paren-
hüümkude on õhuke, näiliselt isegi õhem kui sinusoi-
dide diameeter, siiski hõlmab parenhüümkude 70% ja 
sinusoidid 30% punasest pulbist. Põrna venoossiinustel 
on katkendlik sein, kus väljavenitatud endoteelirakkude 
vahel on 2–3 mikromeetrised pilud. Basaalmembraan on 
samuti katkendlik moodustades endoteelirakkude suhtes 
ristisuunalisi „võrusid”. Sellist seina on võimelised läbima 
ainult elastsed erütrotsüüdid, ülejäänud deformeerunud 
ja vanad erütrotsüüdid lammutatakse.

11
22

11

22

11

22

11

22
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Põrna punane pulp koosneb peamiselt erütrotsüüti-
dest, trombotsüütidest, T- ja B-lümfotsüütidest ja mak-
rofaagidest. Tsoon punases pulbis, mis vahetult ümbrit-
seb valget pulpi, erineb ülejäänust – siin ei ole siinuseid, 
piirkond sisaldab hulgaliselt erütrotsüüte ja leukotsüüte 
(samas proportsioonis nagu verigi). Arvatakse, et 10% 
verest läbib selle perilümfoidse parenhüümi ja selles alas 
toimub vere rikastamine antikehadega.

Põrna vereringe

Põrnas eristatakse arteriaalset ja venoosset süsteemi. Arte-
riaalse süsteemi moodustavad: 

 põrnaarter, arteria lienalis,
 trabekulaararterid, arteriae trabeculares,
 tsentraalarterid e pulbiarterid, arteriae centrales,
 pintselarterioolid, arteriolae penicillares,
 ellipsoidarterioolid, arteriolae ellipsoideae,
 arteriaalsed lõppkapillaarid, capillaria terminalia.

Venoosse süsteemi moodustavad:
 põrna venoossiinused, vasa sinusoidea lienis,
 pulbiveenid, venae pulpares,
 trabekulaarveenid, venae trabeculares,
 põrnaveen, vena lienalis.

Põrnaarter siseneb organisse värati kaudu ja hargneb 
peenemateks harudeks – trabekulaararteriteks, mis kul-
gevad piki põrna trabeekuleid. Trabekulaararterid koos-
nevad kahest kihist: intimast ja meediast, trabekulaarvee-
nid ainult intimast, mille moodustavad endoteelirakud 
(veresoonte adventiitsia ei ole eristatav, sest on liitunud 
trabeekulite sidekoega). Selline ebatüüpiline veresoonte 
ehitus on võimalik tänu trabeekulites paiknevatele sile-
lihasrakkudele. Trabeekulitest kulgevad valgesse pulpi 
tsentraalarterid, mis on ümbritsetud lümfoidkoega ja 
mis paiknevad lümfi sõlmekestes ekstsentriliselt. See-

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Joonis 14.11 Punane pulp, karmiin-pikroindigokarmiin. Joonis 14.12 Tsentraalarter lümfi sõlmekeses, karmiin-

pikroindigokarmiin.

järel jaguneb tsentraalarter erineva pikkusega ahene-
vateks pintselarterioolideks ning viimased paiknevad 
juba punases pulbis. Ellipsoidarterioolide diameeter on 
väga väike ja nende seina tugevdab endoteelirakke kat-
tev retikulaarrakkude kiht. Ellipsoidarterioolist järgmine 
ala kannab arteriaalse lõppkapillaari nimetust ja need 
veresooned lõpevad punases pulbis avatuna veistel, teis-
tel koduloomadel aga ampullaarse laiendina. Arteriaalse 
lõppkapillaari lõpus vooderdab seda veresoont fenestree-
ritud endoteelirakkude kiht. 

Põrna venoosne süsteem on koduloomadel erinev – 
siin eristatakse siinusteta ja  siinuspõrna. Seal, veisel, 
hobusel ja kassil on  siinusteta põrnad. Nendel loomadel 
on avatud vereringe ja põrnasiinused puuduvad. Siinus-
põrnaga liikidel (nt koerad ja küülikud) esineb arvata-
vasti nii suletud kui avatud vereringe, sellisel juhul ilm-
selt väiksem osa verest suundub otse siinustesse ja suurem 
osa verest valgub retikulaarruumi ja sealt läbi sinusoidide 
seina tagasi vereringesse (jn 14.3ab).

Lümfi sooned on põrnas eferentset tüüpi ning paikne-
vad kihnus ja trabeekulites.

DIFUUSSELT PAIKNEV LÜMFOIDKUDE

Difuusselt paikneva lümfoidkoe moodustavad üldisesse 
MALT-süsteemi kuuluvad tonsillid,  agregeerunud lüm-
fi sõlmekesed e Peyeri naastud,  üksiklümfi sõlmekesed ja 
lümfoidkoe grupid sooletrakti limaskestas, hingamistee-
des ja kuse- ning suguorganites. Seda lümfoidkude ise-
loomustab lokaalne immunoloogiline kaitsefunktsioon. 
Difuusselt paiknevas lümfoidkoes omandavad luuüdis 
moodustunud B-lümfotsüüdid retseptoreid, mis võimal-
davad neil määrata väliskeskkonnast organismi sattunud 
antigeene. Difuusses lümfoidkoes asuvad T-lümfotsüü-
did teostavad rakulist immunoloogilist kaitset ja regulee-
rivad B-lümfotsüütide funktsioone.
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Joonis 14.13 Põrna verevarustus (a) (Junqueira L. C., Carneiro J. järgi, muudetult); (b) (Jubb, Kennedy, Palmer´i järgi, muudetult)

(a)

(b)

Perifeerne valgepulp
(B-lümfotsüüdid)

Tsentraalarter

Trabekulaararter

Hülss

Ääretsooni 
siinused

Pintselarteriool

Siinus
Punane pulp
Trabekulaarveen

Trabeekul

Pulbiveen

PALS
(T-lümfotsüüdid)

Idutsenter

Suletud vereringe

Ääretsooni 
siinused Avatud vereringe

Trabeekul
Trabekulaararter

Tsentraalarter
Trabekulaarveen

Periarteriolaarne 
lümfoidtupp

Pintselarterioolid

Avatud vereringe

Punane pulp

Periarteriolaarne 
makrofaagide hülss

Põrnaväät

Põrnasiinus 

Suletud vereringe

Ääretsooni siinused
Põrna lümfi sõlmeke

Radiaalsed arterioolid
 Kapillaaridega ääretsoon
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ÜLDISELOOMUSTUS

Immuunsüsteemi moodustavad spetsiifi lise immuunvastuse aktivatsioonil osalevad rakud, koed ja organid.
Immuunvastuseks nimetatakse immuunsüsteemi rakuliste ja humoraalsete komponentide hästi koordineeritud 
aktivatsiooniahelat reageerimaks kehavõõrastele struktuuridele, mis võivad olla nii organismi sattunud (nt mik-
roorganismid) kui ka organismis endas tekkinud (nt kasvajarakud).
Lümfoidsüsteemi immuunvastuse efektorrakkudeks on lümfotsüüdid.
Immuunsüsteemi kudede ja organite hulka kuuluvad luuüdi, tüümus, põrn, lümfi sõlmed, aga ka paljudes orga-
nites difuusselt paiknev lümfoidkude.
Immuunsüsteemi organid jaotatakse:

primaarseteks e tsentraalseteks (punane luuüdi, tüümus),
sekundaarseteks e perifeerseteks (lümfi sõlmed, põrn ja limaskestadega seotud lümfoidkude).

Eristatakse kaasasündinud e loomulikku ja omandatud immuunsust, eeskätt viimast jagatakse omakorda raku-
liseks ja humoraalseks.











•
•



IMMUUNSÜSTEEMI RAKUD

Kolm olulisemat lümfotsüütide tüüpi on:
T-lümfotsüüdid e T-rakud, 
B-lümfotsüüdid e B-rakud, 
NK-rakud. 

T-lümfotsüüdid on pika elueaga rakulises 
immuunsuses osalevad rakud. T-lümfotsüütidele 
on iseloomulik spetsiifi liste pinnavalkude olemas-
olu. T-lümfotsüütide grupp on suur ja selles eris-
tatakse rida alatüüpe: helper-T-rakud, tsütotoksi-
lised T-rakud ja regulatoorsed T-rakud. 
B-lümfotsüüdid diferentseeruvad imetajatel 
luuüdis. B-lümfotsüüdid osalevad humoraalses 
immuunsuses. B-lümfotsüüdid ekspresseerivad 
oma pinnal immunoglobuliine, mis funktsionee-
rivad antigeenide retseptoritena. 
NK-rakud (loomulikud tapjarakud) on võime-
lised hävitama muundunuid rakke (nt viirusega 
infi tseeritud rakke) ilma otseste antigeenivahen-
datud mehhanismideta.
Lümfotsüüdid omandavad antigeenisõltumatuse 
primaarsetes lümfoidorganites ja antigeenidest 
sõltuva aktiveerumise sekundaarsetes lümfoid-
organites. 
Imetajatel toodavad antikehi luuüdist pärinevad 
B-lümfotsüüdid.

1.
2.
3.











TÜÜMUS

Immuunsüsteemi tsentraalsete organite hulka 
kuuluv tüümus on kompaktne organ, mille üheks 
oluliseks ülesandeks on T-lümfotsüütide selektee-
rimine. 
Tüümust ümbritseb kiudsidekoeline kapsel ja 
organ koosneb omavahel liitunud paremast ja 
vasakust rindkeresagarast ning paremast ja vasa-
kust kaelasagarast. Rindkere ja kaelasagarad on 
omavahel ühendunud vahelmise sagara abil. 
Koera tüümus koosneb ainult paremast ja vasa-
kust rindkeresagarast. 
Sagarad jagunevad omakorda sagarikeks. Sagariku 
toese moodustavad epitelioretikulotsüüdid ja 
nende jätketest moodustunud võrgustikus paik-
nevad tüümusest sõltuvad lümfotsüüdid e tümo-
lümfotsüüdid. Organis eristatakse koort, milles 
paikneb suur hulk erinevas arenguastmes tümo-
lümfotsüüte ja tsentraalselt paiknevat väiksema 
tümolümfotsüütide hulgaga heledamat säsi. Üks 
epitelioretikulaarsete rakkude alaliik (tüüp VI) 
põhjustab tüümuse säsis moodustuvate kontsent-
riliselt paiknevate epiteelirakkude rühmade – tüü-
muse e Hassalli kehakeste moodustumise. 
Tüümus talitleb aktiivselt noorloomadel, vanane-
des hakkab tüümus taandarenema, mille tulemu-
sel organi parenhüüm asendub järk-järgult side- 
ja rasvkoega.









SÜNOPSIS
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LÜMFISÕLMED

Lümf tsirkuleerib lümfi soontes ja suubub aferent-
sete lümfi soonte kaudu lümfi sõlmedesse, mis on 
kapsliga ümbritsetud kompaktsed organid.
Lümfi sõlmedes toimub lümfi  fi ltreerimine siinus-
tes ja rikastamine lümfotsüütidega (suurem osa 
lümfotsüütidest siseneb lümfi sõlme parakorteksis 
olevate kõrge endoteeliga veenulites [HEV – ingl 
high endotelial venules] kaudu).
Lümfi  kulg lümfi sõlmes: aferentne lümfi soon → 
subkapsulaarsiinus → kortikaalne intermediaa-
rsiinus → medullaarne intermediaarsiinus → 
värat ja hilarsiinus → eferentne lümfi soon.
Lümfi sõlmedes toimub B-lümfotsüütide aktivat-
sioon ning diferentseerumine antikehi tootvateks 
plasmarakkudeks.
Lümfi sõlmede mikrostrooma moodustavad reti-
kulaarkiud ja retikulaarrakud. 
Lümfi sõlmes eristatakse perifeerselt paiknevat 
koort, tsentraalselt paiknevat säsi ja nende vahele 
jäävat parakorteksit. Erandiks on koduloomadest 
siga, kelle lümfi sõlmedes paikneb säsi perifeerselt 
ja koore piirkond tsentraalselt. 
Lümfi sõlmekoores paiknevad arvukad ümarad 
struktuurid – lümfi folliikulid e lümfi sõlmekesed.















PÕRN

Põrn on suurim lümfoidorgan, milles toimub 
lümfoidsete rakkude moodustamine ja mis osaleb 
organismi kaitsmises nakkuste vastu. 
Põrn on ka suurim verefi lter ja vere deponeerimise 
organ. 
Samuti toimub põrnas vanade või defektidega 
leukotsüütide ja erütrotsüütide lammutamine ja 
eemaldamine tsirkulatsioonist.
Põrna parenhüümis eristatakse kahte piirkonda: 

punast pulpi,
valget pulpi.

Valge pulbi moodustavad tsentraalarterioo-
lidega seostuv lümfoidkude, mis koosneb 
lümfi sõlmekestest ja periarteriolaarsetest 
lümfoidtuppedest. 
Punane pulp koosneb enamuses parenhüü-
mist, mis sisaldab venoosseid siinuseid. 
Venoossed siinused on vooderdatud katkendli-
ku endoteeliga milles on rakkude vahel 2-3 μm 
suurused pilud. Põrna punane pulp koosneb 
peamiselt erütrotsüütidest, trombotsüütidest, 
T- ja B-lümfotsüütidest ja makrofaagidest. 
Tsoon punases pulbis, mis vahetult ümbritseb 
valget pulpi, erineb ülejäänust – selles osas ei 
ole siinuseid, siin on hulgaliselt erütrotsüüte 
ja leukotsüüte. Arvatakse, et 10% verest läbib 
selle perilümfoidse parenhüümi ja selles alas 
toimub vere rikastamine antikehadega.









1.
2.

•

•
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KORDAMISKÜSIMUSED

Tsentraalsete immuunorganite hulka kuuluvad:
luuüdi
lümfi sõlmed
põrn
tüümus
Peyeri naastud
tonsillid

Lümfotsüütide alatüüpideks on:
A-lümfotsüüdid e A-rakud
B- lümfotsüüdid e B-rakud
ABC-lümfotsüüdid e ABC-rakud
M-lümfotsüüdid e M-rakud
T-lümfotsüüdid e T-rakud
PP-lümfotsüüdid e PP-rakud
NK-rakud

Lümfotsüütide eellasrakud arenevad:
kollases luuüdis
valges luuüdis
punases luuüdis
pruunis luuüdis

Millised väited on õiged antigeeni esitavate 
rakkude kohta?

antigeeni esitavad rakud on võimelised 
antigeeni töötlema ja seda koos peamise 
koesobivuskompleksi valguga oma pinnal 
esitama selliselt, et lümfotsüüdid suudaks seda 
ära tunda
antigeeni esitavad rakud on võimelised 
antigeeni töötlema ja seda oma pinnal 
lamellaarsete kehakestena esitama selliselt, et 
neutrofi ilsed granulotsüüdid suudaks seda ära 
tunda
antigeeni esitavateks rakkudeks on 
makrofaagid, Kupff eri rakud maksas, 
Langerhansi rakud epidermises, dendriitrakud 
põrnas ja lümfi sõlmedes
antigeeni esitavateks rakkudeks on basofi ilsed 
granulotsüüdid ja nuumrakud

1.
A.
B.
C.
D.
E.
F.

2.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

3.
A.
B.
C.
D.

4.

A.

B.

C.

D.

Plasmarakud:
toodavad suurel hulgal tsütotoksilisi aineid
toodavad suurel hulgal antikehi
laatudes omavahel moodustavad 
hiidmakrofaage
laatudes omavahel moodustavad suuri 
loomulikke tapjarakke

Tüümuse kohta kehtivad järgmised väited:
tüümus jaguneb sagarateks, mis omakorda 
koosnevad sagarikest
sagarikud sisaldavad arvukalt lümfi folliikuleid
epitelioretikulaarsed rakud moodustavad 
sagarike säsiosas Hassalli kehakesi
epitelioretikulaarsed rakud moodustavad 
sagarike kooreosas Nissli kehakesi
organ talitleb aktiivselt noortel loomadel
noortel loomadel koosneb tüümuse 
parenhüüm peamiselt side- ja rasvkoest, 
vananedes aga tüümuse funktsionaalne 
aktiivsus tõuseb ja lümfotsüütide hulk organis 
suureneb

Lümfisõlmede kohta kehtivad järgmised väited:
T-lümfotsüütidest rikast ala koore ja säsi vahel 
nimetatakse parakorteksiks
B-lümfotsüütidest rikast ala koore ja säsi vahel 
nimetatakse perimedullaks
perifeerselt paiknev säsi ja tsentraalselt paiknev 
koor on iseloomulik sea lümfi sõlmele
läbi lümfi sõlme voolates puhastub lümf 
võõrkehadest ja rikastub lümfotsüütidega
läbi lümfi sõlme voolates rikastatakse lümfi  
arvukate erütrotsüütide ja vereliistakutega
läbi lümfi sõlme voolates eemaldatakse lümfi st 
lümfotsüüdid ja antikehad

5.
A.
B.
C.

D.

6.
A.

B.
C.

D.

E.
F.

7.
A.

B.

C.

D.

E.

F.
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Põrna kohta kehtivad järgmised väited:
organi parenhüümis eristatakse koort ja säsi
organis parenhüümis eristatakse punast ja 
valget pulpi
organi mikrostrooma moodustab 
retikulaarne sidekude
organi mikrostrooma moodustavad 
epiteliretikulaarsed rakud
organis toimub vananenud ja defektsete 
erütrotsüütide lammutamine 
organi parenhüümis arvukalt esinevatest 
megakarüotsüütide jätketest nöörduvad 
ära vereliistakud, mis vabanevad põrna 
siinustesse

Nende veenulite endoteel on ebaharilikult kõrge, 
mistõttu neid nimetataksegi kõrge endoteeliga 
veenuliteks (HEV, ingl k high endothelial 
venules). Kuubiliste endoteelirakkude 
valendikupoolsel pinnal paiknevad 
glükoproteiinid ja integriinid, mis võimaldavad 
lümfotsüütidel endoteelist läbi liikuda. Sellised 
spetsialiseerunud veenulid esinevad:

tüümuse säsi ja koore piirialal
põrna põrkades e trabeekulites
lümfi sõlme parakorteksis
tonsillide krüptides

Millises immuunsüsteemi organis läbivad 
tsentraalarterid lümfisõlmekesi e -folliikuleid?

lümfi sõlm
tüümus
luuüdi
põrn

8.
A.
B.

C.

D.

E.

F.

9.

A.
B.
C.
D.

10.

A.
B.
C.
D.



ÜLDISELOOMUSTUS

Närvisüsteem jaguneb morfoloogiliselt  kesknärvisüstee-
miks, systema nervosum centrale, ja perifeerseks, systema 
nervosum periphericum.  Perifeerne närvisüsteem jaguneb 
omakorda  aferentseks ja  eferentseks. Perifeerse närvisüs-
teemi ganglionid, närvid ja närvilõpmed paiknevad loo-
maorganismi kõikides organites ja kudedes. Kesknärvi-
süsteemis eristatakse ajukestadega ümbritsetud pea- ja 
seljaaju, nendes organites paikneb suurel hulgal neuro-

neid ja närvikiude. Eristatakse  hallainet, substantia gri-
sea, milles on närvikiudude vahel neuronid (kuni 5%) 
ja  valgeainet, substantia alba, mille moodustavad ainult 
närvikiud. Kui hallaine sisaldab neuronite rakukehi ja 
müeliinituid dendriite, siis valgeaine sisaldab peami-
selt müeliniseeritud aksoneid. Just lipiididerikas müe-
liintupp annab valgeainele makroskoopiliselt iseloomu-
liku valkja värvuse. Nii hall- kui valgeaine sisaldab veel 

ÜLDISELOOMUSTUS

NÄRVISÜSTEEMI ARENEMINE

GANGLIONID

KESKNÄRVISÜSTEEM

AUTONOOMNE NÄRVISÜSTEEM











Närvisüsteem seob loomaorganismi kõik organsüsteemid ühtseks tervikuks ja tagab 

organismi seose väliskeskkonnaga.

Morfoloogiliselt jaguneb närvisüsteem kesknärvisüsteemiks (peaaju, seljaaju) ja perifeerseks 

närvisüsteemiks (ganglionid, närvid, närvilõpmed).

Funktsionaalselt jaguneb närvisüsteem somaatiliseks ja autonoomseks e vegetatiivseks. 

Närvisüsteemi olulisemad rakud on neuronid, mis sünapside varal üksteisega 

kontakteerudes moodustavad keerukaid närviahelaid.

Tugi- ja troofi lise funktsiooniga gliiarakkudeks on kesknärvisüsteemis oligodendrotsüüdid, 

astrotsüüdid, mikrogliia ja ependüümi rakud.











Närvisüsteem,
systema nervosum 15



Peatükk 15 NÄRVISÜSTEEM 295

ka neurogliia rakke, eeskätt  astrotsüüte ja  oligodendro-
tsüüte. Viimased on eriti arvukad valgeaines, kus osale-
vad närvikiudude müeliniseerimises. Seetõttu ongi oli-
godendrotsüüdid tavaliselt valgeaines nähtavad ridadena 
müeliniseerunud aksonite vahel. Kui seljaajus paik-
neb hallaine tsentraalselt, olles ümbritsetud perifeerselt 
paikneva valgeainega, siis peaajus on olukord vastupi-
dine – hallaine katab tsentraalselt paiknevat valgeainet 
(jn 15.1ab).

NÄRVISÜSTEEMI ARENEMINE

Närvisüsteem areneb neuroektodermist moodustunud 
 neuraaltorust, tubus neuralis, ja  neuraalharjast, crista 
neuralis. Varajastel arenguetappidel tekib embrüo dor-
saalsel küljel seljajoont katvas ektodermis paksend – 
 neuraalplaat. Aegamööda laskuvad ektodermi rakud 
allapoole ja neuraalplaadist moodustub  neuraalvagu. 
Neuraalvao lateraalsed osad kaarduvad ülespoole, lähe-
nevad teineteisele, moodustades ühinedes neuraaltoru. 
Pikk ja kitsas neuraaltoru kulgeb areneva loote peast 
sabani. Peapiirkonnas paiknev neuraaltoru muutub tänu 
rakkude proliferatsioonile paksemaks, moodustuvad aju-
põiekesed, millest arenevad peaaju erinevad alaosad, üle-
jäänud neuraaltoru osast moodustub seljaaju (jn 15.2). 
Neuroektodermi rakkudest saavad alguse närvirakud – 
 neuronid ja toestava funktsiooniga  neurogliia. Sulguva 
neuraalvao servadel paiknevad rakud ühinevad ja moo-
dustub  ganglioniliist (neuraalhari). Ganglioniliistu rak-
kudest moodustuvad hiljem ganglionid, mis koosnevad 
samuti neuronitest ja toestavatest rakkudest.

Joonis 15.1 Hallaine, küülik, karmiin (a), valgeaine, transgeenne 

hiir, tioniin + DAB (b). Neuron (1), astrotsüüt (2), oligodendrotsüüdid 

(3), neuropiil (Np). 

Joonis 15.2 Närvisüsteemi arenemine. (Moore K. L, Persaud T. V. N. järgi, muudetult)

(a)

(b)

3333

NpNp

11

22

22

33

33

(c)

(e)

(a) (b)

(d)

Neuraalhari

Neuraalkanal
Neuraaltoru

Neuraalp

NeuraalhariNeuraalvagu Neuraalvagu

Pinnaektoderm

Arenev epidermis

Arenev spinaalganglion

Neuraaltoru

Neuraalvagu
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Närvikiud, mis algavad närvitoru rakkudest ja gang-
lionidest, tungivad mesenhüümi, mis muutub sidekoeks. 
Siin ümbritseb igat närvikiudu õhuke sidekoeline ümb-
ris. Närvikiud koonduvad reeglina kimpudesse, moodus-
tades närve, mis hargnevad organismi eri piirkondades.

Neuraaltorust arenev seljaaju säilitab oma suhteliselt 
toruja ja sirgjoonelise ehituse, peaaju osas seevastu trans-
formeerub neuraaltoru ajupõiekesteks. Selle aluseks on 
kaks protsessi: neuraaltoru seina erinev kasvukiirus, mis 
viib mõnede piirkondade paksenemisele, ja neuraaltoru 
pikikasv piirkonnas, kus peaaju peab arenema. Neuraal-
toru muutub seetõttu liiga pikaks, et mahtuda oma asu-
kohta, mis tingib omakorda neuraaltoru paindumise.

Neuraaltoru kraniaalsest osast moodustub kolm 
eraldatud piirkonda (primaarsed ajupõiekesed). Eda-
sise arengu käigus kannavad seal moodustuvad struk-
tuurid  eesaju, prosencephalon,  keskaju, mesencephalon, ja 
 rombaju, rhombencephalon, nimetust (jn 15.3a). Järg-
neva arengu käigus esimene ja kolmas põieke jaotuvad 
kumbki veel kaheks alaosaks, misläbi moodustuvad viis 
sekundaar-set ajupõiekest ja lõpptulemusena kujune-
vad  otsaju, telencephalon,  vaheaju, diencephalon, keskaju, 
mesencephalon,   tagaaju, metencephalon, ja  piklikaju, mye-
lencephalon (jn 15.3b). Neuraaltoru valendikust kujuneb 
 seljaaju tsentraalkanal ja  suurajuvatsakesed.

Joonis 15.3 Neuraaltoru arenemine (a, b).

(a)

(b)

Eesaju

Keskaju

Rombaju

Seljaaju

Suuraju poolkerad
Lateraalvatsakesed

Optiline põieke
Kolmas vatsake

Aju akvedukt

Neljas vatsake

Otsaju

Vaheaju

Keskaju

Tagaaju

Piklikaju

Seljaaju
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Joonis 15.4 Spinaalganglion, H&E (a); asaan (b); karmiin-pikro-

indigokarmiin (c). Ganglionirakud (1), ganglioni gliotsüüdid (2), 

kihn (3), lipofustsiin (4). 

(b)

GANGLIONID

SPINAALGANGLIONID, GANGLIA SPINALE

Retseptoorsete neuronite kehad on seljaaju kohal koon-
dunud sümmeetrilisteks, spinaalnärvide dorsaalsetes 
juurtes paiknevateks  spinaalganglionideks (jn 15.4abc). 
Spinaalganglioni kohal paiknevad  spinaalnärvi eesmine 
ja tagumine juur kõrvuti, neid eraldab sidekude. Ees-
mises juures paiknevad motoorsed närvikiud, tagumises 
juures paiknevad lisaks närvikiududele suure rakukehaga 
pseudounipolaarsed ganglionineuronid. Spinaalgang-
lione ümbritseb sidekoeline kihn, capsula ganglii, millest 
kulgevad ganglioni sisemusse õhukesed toestusfunkt-
siooni täitvad sidekoelised struktuurid, stroma ganglii 
spinale, kus paiknevad ka veresooned. Neuronid paik-
nevad spinaalganglionis gruppidena, viimased asuvad 
peamiselt ganglioni perifeerses osas, keskse osa moodus-
tavad närvirakkude jätked. Dendriidid kulgevad orga-
nismi perifeeriasse, seostudes seal retseptoritega. Akso-
nid moodustavad dorsaalseid juuri, mille kaudu kulgeb 
närviimpulss seljaaju hallainesse või mööda dorsaalvääti 
piklikajusse. Ganglioni neuronid on suure ümara peri-
kaarüoniga rakud. Rakutuum on vähese kromatiinisi-
saldusega ja selles on selgelt eristatav tuumake, ümber 
tuuma paikneb kontsentriliselt kromatofi ilne substants. 
Iga neuroni ümber paiknevad ühe kihina ganglioni  glio-
tsüüdid, gliocyti ganglionaris, tuntud ka kui satelliitra-
kud (jn 15.4abc). Väljastpoolt katab närviraku gliaalset 
kesta õhuke, peentest sidekoekiududest koosnev kihn, 
capsula neurocyti. Sidekoelise kihnu rakkude tuumad 
on ovaalse kujuga. Ganglionides esineb ka multipolaar-
sete neuronite vorm, mille jätked seovad omavahel naa-
berganglione. Evolutsiooni käigus on spinaalganglioni 
bipolaarsed neuronid muutunud pikkamööda aksoni ja 
dendriidi jätkete algusosade liitumise tõttu pseudouni-
polaarseteks. Ganglionirakkude vahel paikneb hulgaliselt 
närvikiude. Vanade närvirakkude tsütoplasmas paikne-
vates lüsosoomides võib hakata ladestuma kollakas-pruu-
nikas pigment lipofustsiin.

VEGETATIIVSED GANGLIONID,
GANGLIA AUTONOMICUM

 Vegetatiivsed ganglionid on ümbritsetud sidekoelise kih-
nuga, capsula ganglii. Kihnust kulgeb vegetatiivse gang-
lioni sisse sidekoelise toese moodustav  strooma, stroma 
ganglii. Ganglioni rakud on multipolaarsed. Võrrel-
des spinaalganglioniga paiknevad rakukehad üksteisest 
kaugemal, mille põhjuseks on rakkudest väljaulatuvad 
arvukad jätked. Ganglionirakkude kehasid ümbritsevate 
vähemarvukate satelliitrakkude ebakorrapärane paikne-
mine on põhjustatud arvukatest rakukehast väljaulatuva-
test dendriitidest.

(c)

22

(a)

33

11

44
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KESKNÄRVISÜSTEEM,
SYSTEMA NERVOSUM CENTRALE

SELJAAJU, MEDULLA SPINALIS

 Seljaaju (jn 15.5a–d) on lülisambakanalis paiknev valge 
silinderjas segmenteeritud närvikoe väät. Selle pikkus 
ja laius on loomaliigiti erinev. Seljaaju koosneb kahest 
sümmeetrilisest (paremast ja vasakust) poolest, mida 
seob omavahel  närvikoeline kommissuur, commissura 
medullae spinalis. Keskel paikneb ependüümirakkudega 
vooderdatud seljaaju tsentraalkanal, canalis centralis 
(neuraaltoru õõne jäänus). Seljaaju kommissuur jaguneb 
kaheks osaks. Müeliniseerimata närvikiud moodustavad 
tsentraalkanalit ümbritseva  hallkommissuuri, commis-
sura grisea, müeliniseeritud närvikiud moodustavad hall-
kommissuuri all asuva     valgekommissuuri, commissura 
alba. Seljaaju kahte poolt eraldab ventraalselt eesmine 

 tsentraalvagu, fi ssura mediana, ja dorsaalselt  tagumine 
sept, septum dorsale. Seljaajus eristatakse tsentraalselt 
paiknevat neuronite perikaarüone ja gliiat sisaldavat  hall-
ainet, substantia grisea, mis seljaaju ristilõike korral mee-
nutab oma kujult H-tähte või liblikat (jn 15.5ab, 15.6). 
Müeliniseeritud närvikiududest ja gliiast moodustuv  val-
geaine, substantia alba, paikneb perifeerselt.

Hallaine, substantia grisea

Hallaine moodustab seljaaju sisemise osa, selles paikne-
vad nii müeliinita kui ka õhukese müeliinkattega pee-
ned närvikiud, neuronite perikaarüonid ja neurogliia 
rakud. Suured närvirakud, millel on ühesugune suurus, 
struktuur ja talitlus, moodustavad seljaaju närvituumi. 
Neuronite perikaarüone ümbritseb närvikiudude ja gliia 
rakkude jätkete viltjas võrgustik, selle moodustavad neu-
ronite suunas või neist eemale kulgevate jätkete alg- ja 
lõpposad. Valgusmikroskoobis nähtava pildi järgi nime-

Joonis 15.5 Seljaaju, küülik, fuksiin-aniliinalkohol (a); koer, H&E (b); isoleeritud närvirakud, hobune, karmiin (c); seljaaju tentraalkanali pikilõik, tioniin 

+ osmeeritud (d).

(a)

(b)

(c)

(d)
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Joonis 15.6 Seljaaju skeem.

Dorsaalväät

Lateraalväät

Ventraalväät

Tagumine sept

Dorsaalsarv

Lateraalsarv

Kommissuur

Ventraalsarv

Mediaanfi ssuur

Tsentraalkanal

tatakse seda hallaine osa  neuropiiliks, neuropilus (kr pylos 
vilt). Neuropiilis paiknevate aksonite katted sisaldavad 
vähesel hulgal müeliini, dendriidid on täielikult müe-
liniseerimata. Otse seljaajuga on seotud spinaalgang-
lioni pseudounipolaarsed rakud, nende jätked sisenevad 
ajju tagant ning kulgevad valgeaines tagasamba (taga-
sarvede) siseküljel, moodustades ülenevaid ja alanevaid 
kimpe. Harud moodustavad hallainesse tungivaid kolla-
teraale. Need kiud moodustavad  želatinoossubstantsi, 
substantia gelatinosa, mõned kiud kontakteeruvad otse 
motoorsete tuumadega ja moodustavad lihtsama refl ek-
sikaare tsentraalse lüli. Enamik kiude siseneb tagasarve 
tuumadesse ja annab impulsi üle siin paiknevatele neu-
ronitele. 

Hallaines paiknevad neuronite perikaarüonid hajuta-
tult või moodustades gruppe – tuumi. Ventraalsetes sar-
vedes moodustub viis motoorset tuuma kahe grupina. 
Lateraalsetes sarvedes ja vahesubstantsis paiknevad kaks 
vegetatiivse närvisüsteemi motoorset tuuma: torakaal- 
ja ülemistes lumbaalsegmentides  sümpaatiline nucleus 
intermediolateralis ja sakraalsegmentides  parasümpaa-
tiline nucleus intermediomedialis. Seljaaju kaelasegmen-
tides vegetatiivsed tuumad puuduvad. Dorsaalsarvedes 
paiknevad kaks  tundetuuma: nucleus proprius et nucleus 
dorsalis (thoracicus).

 Seljaaju hallaines paiknevad ainult multipolaarsed 
neuronid. Seljaajusisesed neuronid jagunevad kolmeks 
tüübiks:

 Juure- e radikulaarneuronid, neurocyti radiculares. 
Pika aksoniga neuronite perikaarüonid moodusta-
vad põhiosa ventraalsete sarvede tuumadest. Neuro-
nite aksonid lahkuvad seljaajust spinaalnärvide vent-
raaljuurte kaudu ja kulgevad efektorini. Motoorsed 

1.

vegetatiivsed neuronid paiknevad vegetatiivsetes 
tuumades – intermediomediaalses tuumas, nucleus 
intermediomedialis, (parasümpaatiline) ja interme-
diolateraalses tuumas, nucleus intermediolateralis 
(sümpaatiline). Nende aksonid väljuvad spinaalnärvi 
eesmise juure kaudu koos somaatiliste kiududega. 
Aksonid ei lähe otse efektorini, vaid lülituvad ümber 
vegetatiivsetes ganglionides (annavad impulsi edasi 
ganglioni neuronitele, mille aksonid viivad impulsi 
efektorelunditeni).
 Siseneuronid, neurocyti interni, paiknevad dorsaal-
samba päristuumas ja hajutatult hallaines, moo-
dustades dorsaalsamba spongioostsooni. Lühikesed 
neuronid ja nende jätked ühendavad omavahel hall-
aine erinevaid piirkondi, kuid ei välju seljaaju hall-
ainest. Siseneuronid jagunevad:

 lülineuronid ühendavad aferentseid närvi-
rakke eferentsetega, osal jäävad kõik jätked 
samale seljaaju poolele, osal kulgeb akson 
läbi kommissuuri vastaspoolele;
 assotsiatiivsed neuronid, neuron associationis, 
on paljude jätketega neuronid, mis paiknevad 
hajutatult hallaines. Assotsiatiivsed neuro-
nid ühendavad ühesuguse funktsiooniga 
neuronid suuremateks funktsionaalseteks 
gruppideks.

 Väädineuronid, neurocyti funiculares, on suured 
käävjad neuronid. Perikaarüonid paiknevad hallaine 
dorsaalsetes sarvedes hajusalt või moodustavad seal 
tuumi (nucleus posteromarginalis, nucleus proprius 
dorsalis, nucleus thoracicus). Väädineuronite aksonid 
kulgevad valgeaine väätides kas mõnda kõrgemasse 
segmenti või peaajusse.

2.

-

-

3.
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Joonis 15.8 Ventraalsarv, kass, H&E. 

Hallaine keskel paikneb tsentraalkanal (jn 15.7ab), 
canalis centralis, mida vooderdavad lamedad ependüü-
mirakud (jn 15.7ab). Seljaaju hallaine moodustab paa-
rilised  ventraal- ja  dorsaalsarved, nende vahel paikneb 
 külgmine vaheaine, substantia intermedia lateralis, mis 
moodustab seljaaju torakolumbaalosa segmentides külg- 
e lateraalsarved.

Ventraalsarved e eessarved, cornu ventrale

Ventraalsarvedes (jn 15.8) paikneb hulgaliselt erineva 
suurusega neuroneid, seal paiknevad ka seljaaju kõige 
suuremad närvirakud, mille diameeter võib ulatuda 
100–150 μm. Eessarvede somatomotoorses tsoonis 
paiknevad suurte neuronite grupid, mis moodustavad 
erinevaid motoorsete närvirakkude tuumi (nucleus dor-
somedialis, nucleus ventromedialis, nucleus ventrolateralis, 
nucleus dorsolateralis, nucleus retrodorsolateralis, nucleus 
centralis). Need motoorsete närvirakkude kogumikud 
innerveerivad keremuskulatuuri ja jäsemete lihaseid. 

Dorsaalsarved e tagasarved, cornu dorsale

Dorsaal- e tagasarved on kitsad hallaine moodustised. 
Tagasarved on dorsaalselt ümbritsetud heledama sültja 
konsistentsiga piirkonnaga, mis kannab želatinoossubs-
tantsi, substantia gelatinosa, nimetust. Selles piirkonnas 
on vähesel hulgal väikseid neuroneid, põhiliselt paikne-
vad seal gliia rakud. Väljastpoolt katab dorsaalsarvi kitsas 
käsnja struktuuriga  spongioostsoon, zona spongiosa, sel-
lest ülespoole jääb  terminaaltsoon, zona terminalis, mis 
sisaldab lühikesi müeliniseerunud kiude. Dorsaalsarves 
paikneb  somatosensoorne tsoon, kus paiknevad nucleus 
proprius et nucleus thoracicus.

Lateraalsarved e külgsarved, cornu laterale

Lateraalsarved on lühikesed moodustised torakaal- ja 
ülemistes lumbaalsegmentides, mis jäävad ventraaal- ja 
dorsaalsarvede vahele. Neis paikneb  sümpaatiline inter-
mediolateraalne tuum, nucleus intermediolateralis.

Dorsaal- ja lateraalsarvede vahel tungib hallaine vää-
tidena valgeainesse, see struktuur kannab  retikulaarfor-
matsiooni, formatio reticularis, nimetust.

Valgeaine, substantia alba

 Valgeaine koosneb enamuses müeliniseerunud, erineva 
jämedusega närvikiududest. Substantia alba valge värv 
on tingitud müeliinist, mis moodustab põhiosa sellest 
struktuurist. Müeliin sisaldab kolesteriini, fosfolipiide, 
glükolipiide ja valke, mistõttu ei ole müeliinkestad tava-
preparaatides nähtavad (lahustub koeproovide töötlemi-
sel). Sidekoelised septid jaotavad  valgeaine kimpudeks, 
fasciculi. Neuronite perikaarüone valgeaines ei ole, när-
vikiud kulgevad sinna hallaines või spinaalganglionides 
paiknevatelt neuronitelt. Närvikiud on koondunud kim-

(a)

(b)

Joonis 15.7 Tsentraalkanal. Ependüümirakud, hobune, karmiin (a); 

küülik, Delafi eldi hematoksüliin-pikrofuksiin (b).
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pudeks, viimased sisaldavad sarnaste funktsioonidega 
neuronite perikaarüonidest kulgevaid aksoneid, nii et 
eraldi paiknevad motoorsed ja sensoorsed kimbud. Sel-
jaaju valgeaine kiud on rühmitunud kummalgi poolel 
kolmeks  väädiks: dorsaalseks, funiculus dorsalis – ülene-
vad juhteteed;  lateraalseks, funiculus lateralis – ülenevad 
ja alanevad juhteteed ja  ventraalseks, funiculus ventralis – 
alanevad juhteteed.

Ventraalne väät paikneb mediaanfi ssuurist kuni vent-
raalsarveni; lateraalne väät ulatub ventraalsarvest kuni 
dorsaalsarve külgpinnani; dorsaalne väät ulatub dorsaal-
sarve mediaalpinnast kuni dorsaalseptini. Dorsaalsar-
vedes paiknev sept jaotab omakorda tagasarved kaheks 
kimbuks – mediaalseks  sirekimbuks, fasciculus gracilis, ja 
lateraalseks  talbkimbuks, fasciculus cuneatus.

Joonis 15.9 Suuraju, hõbetatud (a); kapillaarid valgeaines, tioniin + osmeeritud (b); veresooned, küülik, injitseeritud, karmiin (c); neuronid, hiir, 

Cajal topelt.

(c)

(b)

(a)

PEAAJU, ENCEPHALON

Suuraju, cerebrum

 Suuraju jaguneb anatoomiliselt vasakuks ja paremaks 
poolkeraks, nende vahel paikneb vagu. Suuraju pool-
kerasid katab hallainest moodustunud  koor (jn 15.9ac), 
mille paksus on 1,5–5 mm, sellest allapoole jääb valge-
aine (jn 15.9b). Neuronite koguarv ajukoores varieerub 
imetajatel ulatuslikult (jn 15.9d). Ajukoores on hinna-
tud neuronite hulgaks hobusel 1200 mln, seal 450 mln, 
kassil 300 mln ja koeral 160 mln (hinnangud neuronite 
koguarvule varieeruvad allikate vahel oluliselt ja sõltuvad 
ka sellest, kas on määratud neuronite koguhulka ajus ter-
vikuna või ainult suurajukoores). Neuronite suur hulk 
on vajalik, kuna neuronite reparatiivset ega füsioloogilist 

(d)
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regeneratsiooni (peale üksikute erandite) ei toimu, küll 
aga hävitavad pidevalt kahjustavad faktorid olemasolevat 
rakuvaru. Ka gliiarakke on peaajus palju, nende arvukus 
on neuronitega võrreldes mõnevõrra suurem.

Põhimõtteliselt on suurajukoor ühesuguse morfoloo-
gilise ehitusega. Funktsioonilt sarnaseid piirkondi nime-
tatakse väljadeks, area.

Suurajukoor

 Suurajukoore pinnal on hulgaliselt käärusid ja 
vagusid, mis suurendavad oluliselt poolkerade pindala. 
Strukturaalseid suuremaid piirkondi, mis erinevad 
rakkude kihtidesse paigutuse ( tsütoarhitektoonika) 
ja kiudude paigutuse ( müeloarhitektoonika) poolest, 
nimetatakse väljadeks. Selgeid piire väljade vahel ei 
ole. Suurajukoores paiknevad rakud ja kiud kihtidena 
(jn 15.10), kuigi selgeid piire kihtide vahel ei ole. 
Suurajukoore peamine osa ehk  neokorteks koosneb 
kuuest kihist. Imetajatel säilub arenguliselt varasem 
kolmekihiline ajukoore ehitus näiteks olfaktoorses 
korteksis.

Suurajukoore tsütoarhitektoonika. Suurajukoore 
neuronid erinevad oluliselt kuju ja suuruse poolest. 
 Püramiidrakud (jn 15.11) moodustavad olulise osa 
suuraju rakkude arvust, nende rakukeha on kolmnurkse 
kujuga, raku apikaalne osa on suunatud suuraju 
välispinna poole. Püramiidrakkude suurus varieerub 
olenevalt suuraju kihist ja jääb 10–150 μm piiresse. 
Püramiidrakkude dendriidid väljuvad apikaalsest ja 
külgmistest osadest ja kulgevad edasi hallainesse. Raku 

apikaalsest osast väljuv dendriit on kõige suurem ja 
suundub suurajukoore välispinna suunas, kus ta hargneb. 
Püramiidrakkude basaalsest osast saavad alguse aksonid. 
Erinevate suuraju kihtide püramiidrakkudel on ka erinev 
funktsioon. Väiksed püramiidrakud on neuronid, mille 
jätked seovad ühe poolkera koore erinevaid piirkondi 
( assotsiatiivsed neuronid) või kahe poolkera erinevaid 
piirkondi ( kommissuraalsed neuronid). Neid rakke esineb 
suurajukoore kõigis kihtides. Suurte püramiidrakkude 
närvijätked võtavad osa püramiidteede moodustamisest, 
viimased saadavad impulsse perifeersetesse motoorsetesse 
närvikeskustesse.

Joonis 15.11 Püramiidrakud, suurajukoor, rott, Golgi värving. 

Joonis 15.10 Suuraju kiudude kihid.

Kiudude kihid

Molekulaarkihi vööt

Tangentsiaalkiud

Välimine granulaarkihi vööt

Supraradiaalkiud

Radiaalkiud

Sisemine granulaarkihi vööt

Interradiaalkiud

Ganglionaarkihi vööt

Valgeaine

I

II

III

IV

V

VI

Tsütoarhitektoonilised kihid Müeloarhitektoonillised kihid

Neuronid Müeliinkiud



Peatükk 15 NÄRVISÜSTEEM 303

Tabel 15.1 Suurajukoore kihid ja kiud

Kiht Dendriidid Aksonid Aksonite sünapsid

Molekulaarkiht Samas kihis Samas kihis Omavahel

Välimine granulaarkiht Samas kihis horisontaalselt, 
I kihti Kuni VI kihini V ja VI kihi rakkude 

dendriitideni

Välimine püramidaalkiht Samas kihis horisontaalselt, 
I kihti

VI kihti, tagasi I kihti, 
valgeainesse

I ja VI kihi rakkude 
dendriitidega

Sisemine granulaarkiht Horisontaalselt VI kihti V ja VI kihi rakkudega

Sisemine püramidaalkiht I kihini Valgeainesse, seljaajusse

Multiformne kiht II kihini
Eferentsed teed 
valgeainesse, 
tagasipöörduvalt II ja III 
kihti

Joonis 15.12 Suurajukoore kihid, transgeenne hiir, tioniin (a); skeem (b).

I molekulaarkiht

II välimine granulaarkiht

III välimine püramidaalkiht

IV sisemine granulaarkiht

V sisemine püramidaalkiht

VI multiformne kiht

(a)

(b)
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Suurajukoore moodustavad järgmised kihid (jn 
15.12ab, tabel 15.1):

I kiht –  molekulaarkiht
II kiht –  välimine granulaarkiht
III kiht –  välimine püramidaalkiht
IV kiht –  sisemine granulaarkiht
V kiht –  sisemine püramidaalkiht e ganglionaarkiht
VI kiht –  multiformne kiht

Molekulaarkiht, lamina molecularis. Kõige välimiselt 
paiknevat kihti nimetatakse molekulaarkihiks. Kiht 
koosneb suhteliselt vähestest käävja kujuga neuroni-
test ja üksikutest horisontaalsetest Cajali rakkudest, 
viimased paiknevad ainult esimeses kihis. Kihi pea-
mise osa moodustavad neuronite jätked, mis võivad 
kulgeda erinevates suundades, kuid enamik neist pai-
gutub paralleelselt aju välispinnaga. Molekulaarkihis 
asub müeliniseeritud närvikiududest moodustunud 
horisontaalne põimik. Põimiku kiudude põhimassi 
moodustavad allpool paiknevate kihtide dendriidid.
Välimine granulaarkiht, lamina granularis externa.  
Selles kihis on tihedalt koondunud väikesed püra-
miid- ja sõmerrakud (rakukeha läbimõõduga 
4– 10 μm) ning tähtneuronid. Neuronite keha kuju 
võib olla ümar, nurgeline või kolmnurkne. Selle kihi 
dendriidid suunduvad molekulaarkihti. Närvirak-
kude aksonid jäävad samasse kihti või kulgevad edasi 
valgeainesse. Aksonid võivad kaari moodustades kul-
geda ka molekulaarkihi horisontaalpõimikusse.
Välimine püramidaalkiht, lamina pyramidalis externa 
(jn 15.13). Suurajukoore kõige paksema, kolmanda 
kihi moodustavad püramiidrakud. Väikeste ja kesk-
miste püramiidrakkude suurus (rakukeha läbimõõ-
duga 12–40 μm) kasvab järgmise, sisemise kihi suu-
nas. Neuroni apikaalsest osast väljub peadendriit, mis 
suundub molekulaarkihti. Püramiidrakkude külge-
delt ja basaalpiirkonnast algavad dendriidid on reeg-
lina lühikesed ja moodustavad selle kihi kõrvalasu-
vate rakkude vahel sünapseid. Püramiidraku akson 
väljub alati raku basaalsest osast ja jääb väikestel 
neuronitel sama kihi piiridesse. Suurte püramiidrak-
kude aksonid moodustavad tavaliselt müeliniseeri-
tud assotsiatiivseid või kommissuraalseid närvikiu-
dude kimpe, mis kulgevad edasi valgeainesse.
Sisemine granulaarkiht, lamina granularis interna. 
Sisemine granulaarkiht võib olla hästi arenenud 
(somaatiline sensoorne korteks) või võib peaaegu 
täiesti puududa (motoorne korteks). Kiht sisaldab 
tihedalt paiknevaid väikseid ebakorrapärase kujuga 
närvirakke – tähtrakke ja suurel hulgal horisontaal-
seid närvikiude.
Sisemine püramidaalkiht, lamina pyramidalis interna 
(jn 15.14, 15.15, 15.16). Viies kiht on eraldatud 
neljandast kihist peente horisontaalsete närvikiu-
dude kihiga. Sisemises püramidaalkihis paiknevad 

1.

2.

3.

4.

5.

Joonis 15.13 Suurajukoore välimine püramidaalkiht, karmiin.

Joonis 15.14 Suurajukoore sisemine püramidaalkiht, tioniin 

(a). Püramiidrakud suurajukoore sisemises püramidaalkihis, 

transgeenne hiir, tioniin (b).

(a)

(b)
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Joonis 15.15 Betzi rakud, transgeenne hiir, tioniin+DAB. Joonis 15.16 Suurajukoore sisemise püramidaalkihi neuronid, 

hõbetatud.

sõmerrakud ja selle kihi ühes piirkonnas, motoor-
ses tsoonis, paiknevad suured hiidpüramiid- e Betzi 
rakud (jn 15.15). Hiidpüramiidrakkude kõrgus on 
100–150 μm, laius ligikaudu 80 μm. Erinevalt teis-
test püramiidrakkudest sisaldavad hiidpüramiid-
rakud tsütoplasmas väga suuri kromatofi ilse aine 
sõmeraid. Viienda kihi püramiidrakkude aksonid 
moodustavad põhiosa kortikospinaalsetest ja korti-
konukleaarsetest teedest ning lõpevad sünapsidega 
motoorsete tuumade rakkudel. Enne kui püramiid-
rakkude aksonid väljuvad valgeainesse, moodusta-
vad nad hulgaliselt kollateraale. Viiendas kihis paik-
nevad ka Martinotti rakud. Nende rakkude aksonid 
suunduvad vastupidiselt püramiidrakkudele suuraju 
välispinna suunas ja moodustavad sünapseid lähedal 
paiknevate neuronite dendriitidega. Martinotti neu-
ronite dendriidid on väga lühikesed ja intensiivselt 
hargnevad.
Multiformne kiht, lamina multiformis. Kuuenda 
kihi välimises tsoonis paiknevad suuremad neuronid, 
rakkude suurus ja arv väheneb kihi sisemise tsooni 
suunas. Selles kihis paiknevad väikesed polümorfsed 
ja käävjad rakud. Multiformse kihi rakkude suurus 
varieerub väikestest keskmisteni, rakkude diameeter 
on kuni 20 μm ning rakud paiknevad hajusalt. 
Närvirakkude aksonid kulgevad nii teistesse 
kihtidesse kui ka valgeainesse. Dendriidid on pikad 
ja ulatuvad suurajukoore molekulaarkihini.

Suurajukoore müeloarhitektoonika. Suurajukoore 
närvikiud jagunevad järgmiselt: assotsiatiivsed kiud, mis 
ühendavad ühe poolkera erinevaid piirkondi; kommissu-
raalsed, mis ühendavad erinevate poolkerade koort; pro-
jektsioonkiud, aferentsed ja eferentsed, mis ühendavad 
koort madalamate kesknärvisüsteemi tuumadega. Suur-
ajukoores eristatakse nelja müeliniseerunud närvikiu-
dude tüüpi. Need on tangentsiaal-, supraradiaal-, radiaal- 
ja interradiaalkiud.

6.

Molekulaarkihi ülemises piirkonnas paiknevad pee-
ned, horisontaalselt kulgevad müeliniseerunud  tan-
gentsiaalkiud, neurofi brae tangentiales.  Assotsiatiivsed, 
 kommissuraalsed ja  projektsioonkiud, nii  aferentsed, 
kui ka  eferentsed, moodustavad  radiaalkiud, neurofi b-
rae radiales. Radiaalkiud kulgevad valgeainest hallainesse 
ja nende kiudude kulg määrab ka närvirakkude paigu-
tuse. Radiaalkiudude vahel paiknevad horisontaalselt 
 interradiaalkiud, neurofi brae interradiales. Radiaalsetest 
kiududest kõrgemal, välimises granulaarkihis paikne-
vad horisontaalselt kulgevad  supraradiaalkiud, neurofi b-
rae supraradiales. Horisontaalsed närvikiud kindlustavad 
suurajukoores närviimpulsside levimist erinevate piir-
kondade vahel.

Väikeaju, cerebellum

 Väikeaju on väiksemõõtmeline aju osa, mis paikneb tagu-
mises koljuaugus ja tagab tahteliste liigutuste viimistle-
tuse ning koordineerituse. Organ on arenenud neljanda 
ajuvatsakese tagumis-ülemisest seinast. Väikeaju kaal 
moodustab kogu aju kaalust 10–12%.  Väikeajukoor, 
cortex cerebelli, (jn 15.17b, 15.18) moodustab tugevalt 
liigendunud kääre –  väikeajulehekesi –, kuhu tungib 
tsentraalselt paiknev valgeaine. Väikeaju mediaansel lõi-
kepinnal moodustub põõsakujuline fi guur –  elupuu (ld 
arbor vitae elupuu). Väikeajukoort moodustav hallaine 
paikneb perifeerselt. Hallaine väiksem osa paikneb süga-
val valgeaines (jn 15.17ad), moodustades seal neli paari 
närvirakkude tuumi ( telgiharjatuum, nucleus fastigii; 
 keratuum, nucleus globosus;  korktuum, nucleus emboli-
formis;  hammastuum, nucleus dentatus). Väikeajukoores 
eristatakse rakkude iseärasuste ja kuju järgi kolme kihti: 
molekulaarkiht (jn 15.17cd), ganglionaarkiht ja  granu-
looskiht.

Molekulaarkiht, stratum moleculare. Molekulaarkiht 
(jn 15.17bc) on suhteliselt paks ja rakuvaene väli-
mine kiht. Kiht koosneb väikestest närvirakkudest 

1.
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– korv- ja tähtneuronitest, aksonitest, dendriitidest 
ja väikestest gliiarakkudest. Gliiarakkude närvijät-
ked moodustavad molekulaarkihi gliaalsed kiud, 
mis toetavad ganglionaarkihi pirnrakkude hargne-
vaid dendriite.  Korvneuronid, neuroni corbiferi, on 
ebakorrapärase kujuga rakud. Korvneuronite suu-
rus on 10–20 μm ja nad paiknevad molekulaarkihi 
sügavamas kolmandikus. Korvneuronite dendriidid 
hargnevad ja kulgevad risti väikeaju fi ssuuridele ning 
paralleelselt pirnrakkude dendriitidele. Närvijätked 
moodustavad pirnrakkude rakukeha juurde lasku-
vaid kollateraale ja koos teiste närvikiududega ümber 
pirnrakkude omapärase põimikstruktuuri – närvi-
kiudude korvi, corbis neurofi brarum.  Tähtneuronid, 
neuroni stellati, paiknevad korvneuronitest kõrgemal, 
molekulaarkihi välimises kolmandikus. Eristatakse 
kahte tüüpi rakke: väiksed tähtneuronid – dendrii-
did – on lühikesed, suured tähtneuronid – dendrii-
did ja aksonid – on pikad ja haralised. Korv- ja täht-
neuronid moodustavad ühtse süsteemi, mille kaudu 

Joonis 15.17 Väikeaju, hall- ja valgeaine, kullatud (a); väikeajukoor, hiir, tioniin+DAB (b); karmiin (c); Weigert (d). Molekulaarkiht (1), 

ganglionaarkiht (2), granulooskiht (3), väikeaju valgeaine (4).

(a)

(b)

(c)

suunatakse pidurdusimpulsid pirnrakkude dendrii-
tidele ja rakukehale.
Ganglionaarkiht, stratum purkinjense. Selle kihi 
moodustavad suured  Purkinje1 e pirnrakud, neu-
roni purkinjense, mis paiknevad ainult ühes reas (jn 
15.19). Pirnrakkude keha meenutab pirni, rakkude 
diameeter on 35–60 μm. Rakus on suur, ümara 
kujuga tuum, milles on selgelt eristatav tuumake. 
Pirnrakkude dendriidid kulgevad väikeaju vaba 
pinna suunas ja hargnevad molekulaarkihis. Pirn-
rakkude aksonid väljuvad rakukeha basaalsest osast 
ja on ainukesed väikeajukoorest lahkuvad närvikiud. 
Aksonid kulgevad läbi granulooskihi ja valgeaine 
ning lõpevad väikeajusisestes tuumades. Ülejäänud 
väikeaju neuronid on assotsiatiivsed rakud, mis kan-
navad närviimpulssi edasi pirnrakkudele.
Granulooskiht, stratum granulosum. Granulooskiht 
sisaldab kahte tüüpi sõmerrakke: väikeseid ja suuri. 
 Väikeste sõmerrakkude, neuroni stellati parvi, suurus 

1 Esimesena kirjeldas rakke tšehhi füsioloog J. Purkinje 1837. a.

2.

3.

44

(d)

11
22

33
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Joonis 15.19 Purkinje e pirnrakud väikeajukoores, karmiin.

on 6–10 μm. Heleda tsütoplasmaga rakukehas paik-
neb suur, ümar tuum. Rakul on 3–6 lühikest, vähe-
hargnevat dendriiti, mis lõpevad samas kihis ning 
pikk, molekulaarkihis T-kujuliselt hargnev akson. 
 Suured sõmerrakud, neuroni stellati magni, jagune-
vad lühiaksonilisteks ja pikaaksonilisteks tähtrakku-
deks ning käävjateks horisontaalrakkudeks. Lühiak-
sonilised tähtrakud ja nende dendriidid paiknevad 
ganglionaarkihi läheduses, rakkude aksonid lõpevad 
granulooskihis. Vähearvulistel pikaaksonilistel täht-
rakkudel on granulooskihis hargnevad dendriidid, 
rakkude akson kulgeb aga valgeainesse. Väiksed, 
käävjad horisontaalrakud paiknevad tavaliselt gang-
lionaar- ja granulooskihi vahel. Rakkude dendrii-
did lõpevad ganglionaar- ja granulooskihis, aksonid 
annavad kollateraale granulooskihis ning kulgevad 
edasi valgeainesse. 

Lisaks nimetatud närvikiududele on väikeajukoo-
res veel kahte tüüpi aferentseid kiude – müeliniseeru-
nud  sammalkiud ja  liaan- e ronikiud (jn 15.18, 15.20). 
Sammalkiud kulgevad olivotserebellaartraktide koos-
seisus. Sõmerrakkude kaudu mõjutavad sammalkiud 
pirnrakke, andes viimastele edasi erutusimpulsse. Sam-
malkiud lõpevad granulooskihi päsmakestes, kus moo-
dustuvad sünapsid sammalkiudude ning sõmerrakkude 
vahel. Liaankiud väljuvad spinotserebellaar- ning vesti-
bulotserebellaartraktidest. Liaankiud läbivad granuloos-
kihi, kulgevad hargnemata pirnrakkudeni ja liibuvad 
dendriitidele. Liaankiud kannavad erutuse edasi otse 
pirnrakkudele. Pirnrakkude kahjustuse tulemusena teki-
vad koordinatsioonihäired.

Joonis 15.18 Kiudude skeem. (Ross M. H., Pawlina W. järgi, muudetult)

Joonis 15.20 Väikeaju, sammal- ja liaankiud, kullatud.

Tähtneuronid

Purkinje rakud

Korvrakud

Molekulaarkiht

Ganglionaarkiht

Granulooskiht

Valgeaine

Liaankiud
Sammalkiud

Väikeaju tuum

Purkinje rakkude aksonid Väikeaju eferentsed kiud

Väikeajukoor

Golgi rakud

Sõmerrakud
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(a)

(b)

Joonis 15.22 Veresooned aju pehmekestas, karmiin.

Joonis 15.21 Väikeaju, müeliinkiud, Weigert (a); Bergmanni gliia 

rakud, Golgi + karmiin (b).

Väikeaju neurogliia

Troofi lise ja toestava funktsiooniga  neurogliia moodus-
tavad astrogliia ja oligodendrogliia. Neurogliias paikne-
vad ka spetsiifi lised  Bergmanni rakud (jn 15.21b), mille 
jätked toestavad molekulaarkihis pirnrakkude dendriite.

Ajutüvi

 Hallaine tuumad paiknevad valgeaines ja on seotud 
kümne tagumise (III–XII) kraniaalnärviga. Hallaine tuu-
mad täidavad koordineerivat funktsiooni. Oluline struk-
tuur on  retikulaarformatsioon, mis esineb ka seljaaju 
külgsamba tagaküljel. Retikulaarformatsiooni ülesandeks 
on aktiveerida ajukoort, selleks saab ta informatsiooni 
kõikidest närvisüsteemi osadest. Retikulaarformatsioon 
sisaldab palju tuumi, neuronite jätked moodustavad 
tiheda võrgustiku. Neuronid, mis paiknevad retikulaar-
formatsioonis, on erineva suurusega – alustades väikes-
test ja lõpetades hiidneuronitega. Neuronitele on ise-
loomulik tugev dendriitide hargnemine, mille tõttu üks 
rakk võib olla ühenduses sadade teiste rakkudega. Reti-
kulaarformatsioon reguleerib organite vegetatiivset talit-
lust (vereringe, hingamine jt).

Ajukestad, meninges

Ajukestad (jn 15.23) katavad seljaaju, peaaju, nägemis-
närvi ja spinaal- ning kraniaalnärvijuurte algusosi. Aju-
kestad on moodustunud sidekoest. 
Eristatakse kolme  ajukesta:

 pehmekest, pia mater – kõige seespoolsem kest;
 ämblikuvõrkkest, arachnoidea – vahepealne kest;
 kõvakest, dura mater – kõige väljaspoolsem kest.

Pehme- e õrnkest, pia mater

Õhuke sidekoeline kiht, mis katab vahetult peaaju ja 
seljaaju pinda. Sisaldab läbipõimunud kollageensete ja 
peente elastsete kiudude võrgustikke. Subarahnoidaal-
ruumi poolt katab pehmekesta endoteelilaadne kate. 
Kest on tihedalt liitunud ajukoega arvukate astrotsüü-
tide lõppjalakeste abil. Rohkelt närvikiude sisaldav peh-
mekest on rikkalikult vaskulariseeritud ning sealt lähtu-
vad arterid ja veenid ajukoesse (jn 15.22).

Ämblikuvõrkkest, arachnoidea 

Ämblikuvõrkkest on õrn sidekoeline kiht, mille nii 
sisemist kui välimist pinda katab endoteelilaadne kate. 
Ämblikuvõrkkest ja põrgad sisaldavad põhiliselt peeni 
kollageenseid ja vähesel määral elastseid kiude. Sarna-
sus ämblikuvõrguga on tingitud arvukatest põrkadest, 
mis ühendavad arahnoideat ja õrnkesta. Ruumi õrnkesta 
ja  arahnoidea vahel nimetatakse  subarahnoidaalõõneks. 
See sisaldab  tserebrospinaalvedelikku, mis valgub aeg-
laselt põrkade vahelt läbi. Arahnoidea katab ajuõõsi ja 

1.
2.
3.
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Ligikaudu 70% tserebrospinaalvedelikust moodustub 
koroidpleksuses, ülejäänud osa tekib ajusubstantsi sek-
retoorse talitluse tagajärjel. Suurem osa tserebrospinaal-
vedelikust naaseb vereringesse, suuremad tagasiimendu-
mise kohad on kõvakesta siinused koos perineuraalsete 
ja perivaskulaarsete ruumidega. Väiksem hulk tserebro-
spinaalvedelikku jõuab ka lümfi . Diagnostilistel eesmär-
kidel saadakse liikvorit lumbaalpunktsiooni teel. Vere 
esinemine tserebrospinaalvedelikus võib osutada kolju 
traumale koos veresoonte vigastusega. Vere valgeliblede  
arvu suurenemine tserebrospinaalvedelikus (või mikroo-
bide esinemine!) osutab aju või ajukestade põletikule. 

KOROIDPLEKSUS, PLEXUS CHOROIDEUS

 Koroidpleksus on väga tugevalt hargnenud hattude-
taoliste jätketega organ, mis tungib ajuvatsakestesse (ca 
200 cm2). Tema funktsiooniks on tserebrospinaalvede-
liku, liquor cerebrospinalis, produtseerimine. Koroid-
pleksus paikneb kolmanda ja neljanda ajuvatsakese laes 
ning osalt lateraalvatsakeste seinas. Koroidpleksuse jät-
keid katab ühekihiline kuupepiteel, rakkude apikaalses 
osas on pikad mikrohatud. Hattude lamina propria ehk 
tela choroidea moodustab pehmekesta koheva sidekoe, 
kus paikneb hulgaliselt verekapillaare. Erinevalt ülejää-
nud peaajust paiknevad siin fenestreeritud tüüpi vereka-
pillaarid.

vagusid neisse laskumata, mille tõttu subarahnoidaal-
ruumi suurus varieerub oluliselt. Suuremaid laiendeid 
nimetatakse tsisternideks. Arahnoidea sisaldab vähe när-
vikiude ja teda läbivad veresooned ei hargne.

Kõvakest, dura mater

See on välimine, tugeva konsistentsiga kest. Kõvakest 
koosneb tihedast kollageenkiulisest sidekoest ja sisal-
dab rohkelt sensoorseid närve ja veresooni. Kollageensed 
kiud kulgevad põhiliselt pikisuunas. Kest sisaldab vähesel 
määral elastseid kiude. Teda eraldab arahnoideast kõva-
kesta  subduraalõõs, mis sisaldab minimaalset hulka lüm-
fi taolist vedelikku. Peaaju ja seljaaju ümbritsev kõvakest 
on omavahel ühenduses foramen magnum’i kaudu. Selja-
aju kõvakest on eraldatud lülide seesmisest periostist epi-
duraalruumiga, kus paiknevad veresooned ja rasvarakke 
sisaldav kohev sidekude. Peaaju kõvakest on tihedalt lii-
tunud koljuluu seespoolse periostiga.

Tserebrospinaalvedelik, liquor cerebrospinalis

 Tserebrospinaalvedelik e liikvor on selge värvitu vedelik, 
mis ümbritseb täielikult kesknärvisüsteemi, sisaldades 
soolasid, vähesel hulgal valku ja rakkudest lümfotsüüte.

Tserebrospinaalvedeliku ülesandeks on aju toitmine, 
põrutuste ja mehaaniliste vigastuste eest kaitsmine ning 
sobiva mikrokeskkonna loomine.

Joonis 15.23 Ajukestad. (Lowe J. S., Anderson P. G. järgi, muudetult)

Koljuluu

Luuümbris

Kõvakest

Ämblikuvõrkkest

Subarahnoidaal-
ruum

Pehmekest

Basaalmembraan

Gliaalne piirimembraan

Aju
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AUTONOOMNE NÄRVISÜSTEEM

 Autonoomse ehk vegetatiivse närvisüsteemi (jn 15.24) 
moodustavad tsentraalse ja perifeerse närvisüsteemi need 

Joonis 15.24 Autonoomne e vegetatiivne närvisüsteem. (Randall D., Burggren W., French K. järgi, muudetult)

osad, mis tagavad siseorganite silelihaste, müokardi ja 
näärmete autonoomse innervatsiooni. Funktsionaal-
sete tunnuste põhjal eristatakse sümpaatilist (torako-
lumbaalne süsteem) ja parasümpaatilist (bulbosakraal-

Higinääre

Karvapüstitaja-
lihas

Perifeersed 
veresooned

Seedesüsteem

Süda

Hingamissüsteem

Kõhuõõne
ganglion

Kraniaalne 
kaelaganglion

Pisaranääre

Hüpotalamus

Pea veresooned 
ja näärmed

Neer

Neerumanuse säsi
Urogenitaalsüsteem

Silm

Atsetüülkoliin

Sümpaatiline ganglion Parasümpaatiline ganglion

Preganglionaarne kiud Postganglionaarne kiud
Postganglionaarne kiud Preganglionaarne kiud

NorepinefriinAtsetüülkoliin
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ne süsteem) osa. Vegetatiivse närvisüsteemi aktiivsust 
reguleerivad põhiliselt need refl eksid, mis lõpevad selja- 
või peaajus, ilma et nende üle toimuks tahtlik suuraju 
regioonide kontroll. Autonoomse närvisüsteemi aktiiv-
suse üldkontrolli teostavad piklikajus ja hüpotalamuses 
paiknevad keskused. Autonoomse närvisüsteemi toime 

organitele avaldub kas otseselt või kaudselt: verevarus-
tuse muutumise näol või endokriinorganite hormoonide 
vahendusel. Erutuse ülekandmisel tekib sümpaatiliste 
närvikiudude lõpmetes noradrenaliin ja parasümpaati-
liste kiudude lõpmetes atsetüülkoliin (adrenergilised ja 
koliinergilised sünapsid ja närvikiud).
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ÜLDISELOOMUSTUS

Morfoloogiliselt jaguneb närvisüsteem:
kesknärvisüsteemiks, 
perifeerseks närvisüsteemiks.

Kesknärvisüsteemis eristatakse ajukestadega ümbritsetud pea- ja seljaaju, nendes organites paikneb suurel hul-
gal neuroneid ja närvikiude. 
Perifeerne närvisüsteem jaguneb omakorda:

aferentseks,
eferentseks. 

Perifeerse närvisüsteemi ganglionid, närvid ja närvilõpmed paiknevad loomaorganismi kõikides organites ja 
kudedes.
Funktsionaalselt jaguneb närvisüsteem:

somaatiliseks, 
autonoomseks e vegetatiivseks. 

Närvisüsteemi olulisemad rakud on neuronid.
Eristatakse hallainet, substantia grisea, mis koosneb peamiselt neuronite perikaarüonitest ja närvikiududest 
(valdavalt müeliinitud kiud) ning valgeainet, substantia alba, mille moodustavad peamiselt müliniseeritud 
närvikiud.



•
•





•
•





•
•





SUURAJU

Suuraju jaguneb anatoomiliselt vasakuks ja pare-
maks poolkeraks.
Suuraju poolkerasid katab hallainest moodustu-
nud koor. 
Hallaine põhimassi moodustavad multipolaarsete 
neuronite perikaarüonid ja neid toestavad gliia-
rakud. 
Suurajukoore moodustavad rakkude kuju, suuru-
se ja paiknemistiheduse alusel eristuvad kihid:

molekulaarkiht, 
välimine granulaarkiht, 
välimine püramidaalkiht, 
sisemine granulaarkiht, 
sisemine püramidaalkiht,
multiformne kiht. 

Suurajukoores eristatakse:
radiaal-, 
interradiaal-, 
supraradiaal-,
tangentsiaalkiude.









•
•
•
•
•
•



•
•
•
•

SELJAAJU

Seljaaju on lülisambakanalis paiknev valge silin-
derjas segmenteeritud närvikoe väät, mis on ümb-
ritsetud pehmekestaga.
Seljaaju koosneb kahest sümmeetrilisest poolest 
ja neid seob omavahel närvikoeline kommis-
suur, mis jaguneb hall- ja valgekommissuuriks. 
Kommissuuri keskel paikneb ependüümirakku-
dega vooderdatud tsentraalkanal.
Seljaajus eristatakse tsentraalselt paiknevaid neu-
ronite perikaarüone ja gliiat sisaldavat hallainet, 
mis oma kujult meenutab H-tähte või liblikat, ja 
perifeerselt paiknevat valgeainet.
Seljaaju hallaine moodustab paarilised ventraal- 
ja dorsaalsarved, nende vahel paikneb külgmine 
vaheaine, mis moodustab seljaaju torakolum-
baalosa segmentides külg- e lateraalsarved.
Valgeaine koosneb enamuses müeliniseerunud, 
erineva jämedusega närvikiududest. Seljaaju 
valgeaine kiud on rühmitunud kummalgi poo-
lel kolmeks väädiks: dorsaalseks, lateraalseks ja 
ventraalseks.











SÜNOPSIS
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VÄIKEAJU

Väikeaju on väiksemõõtmeline aju osa, mis paik-
neb tagumises koljuaugus ning tagab tahteliste lii-
gutuste viimistletuse ja koordineerituse.
Väikeajukoores eristatakse rakkude iseärasuste ja 
kuju järgi kolme kihti: 

korv- ja tähtneuroneid ja närvikiude sisaldav 
molekulaarkiht, 
suurte pirnrakkudega ganglionaarkiht,
sõmerrakke sisaldav granulooskiht.





1.

2.
3.

AUTONOOMNE NÄRVISÜSTEEM

Autonoomse ehk vegetatiivse närvisüsteemi moo-
dustavad need osad tsentraalsest ja perifeersest 
närvisüsteemist, mis tagavad siseorganite sileli-
haste, müokardi ja näärmete autonoomse inner-
vatsiooni.
Funktsionaalsete tunnuste põhjal eristatakse:

sümpaatilist (torakolumbaalne süsteem) osa,
parasümpaatilist (bulbosakraalne süsteem) 
osa.





•
•

AJUKESTAD

Ajukestad katavad seljaaju, peaaju, nägemisnärvi 
ja spinaal- ning kraniaalnärvijuurte algusosi. 
Kõik ajukestad on moodustunud sidekoest. 
Eristatakse kolme ajukesta. 

Pehme- e õrnkest, pia mater, on sisemine kest. 
Pehmekest on õhuke sidekoeline kiht, mis 
katab vahetult peaaju ja seljaaju pinda.
Ämblikuvõrkkest, arachnoidea, on vahepealne 
kest. Ämblikuvõrkkest on õrn sidekoeline 
kiht, mille nii sisemist kui välimist pinda 
katab endoteelilaadne kate. Sarnasus ämbli-
kuvõrguga on tingitud arvukatest põrkadest, 
mis ühendavad arahnoideat ja õrnkesta.
Kõvakest, dura mater, on välimine kest. 
Kõvakest koosneb tihedast kollageenkiulisest 
sidekoest ja sisaldab rohkelt sensoorseid närve 
ja veresooni.







1.

2.

3.
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KORDAMISKÜSIMUSED

Hallaine koosneb peamiselt:
astrotsüütidest ja mikrogliiast
ependüümist
oligodendrotsüütidest ja müeliinkiududest
neuronite perikaarüonitest ja müeliinitutest 
kiududest

Suuraju kihid on:
molekulaarkiht
pirnrakkude kiht
välimine püramidaalkiht
multiformne kiht
sisemine püramidaalkiht
välimine granulaarkiht
sisemine granulaarkiht

Suured motoorsed närvirakud paiknevad seljaajus:
külgsarves
tagasarves
eessarves

Pirnrakud moodustavad väikeajus:
molekulaarkihi
granulooskihi
ganglionaarkihi

Betzi rakud paiknevad:
suuraju kolmandas kihis
suuraju viiendas kihis
väikeaju teises kihis

1.
A.
B.
C.
D.

2.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

3.
A.
B.
C.

4.
A.
B.
C.

5.
A.
B.
C.

Aju kestad on:
soonkest
pehmekest
kõvakest
vedelkest
ämblikuvõrkkest
limaskest

Väikeaju koordineerib:
söögiisu
keskendumisvõimet
lihasaktiivsust
tasakaalu
immuunsüsteemi talitlust

Suurajukoores esinevad järgmised kiud:
sammalkiud
radiaalkiud
interradiaalkiud
liaankiud

Väikeaju koores esinevad järgmised kiud:
liaankiud
sammalkiud
supraradiaalkiud
tangentsiaalkiud

Bulbosakraalne süsteem on:
autonoomse närvisüsteemi sümpaatiline osa
autonoomse närvisüsteemi parasümpaatiline 
osa

6.
A.
B.
C.
D.
E.
F.

7.
A.
B.
C.
D.
E.

8.
A.
B.
C.
D.

9.
A.
B.
C.
D.

10.
A.
B.





Endokriinorganid toodavad hormoone, mis suunatakse vere- ja lümfi kapillaaridesse.

Endokriinorganid jaotatakse tsentraalseteks ja perifeerseteks organiteks.

Sisesekretoorsetel näärmetel puuduvad viimajuhad.

Lisaks on organismis hulgaliselt difuusselt paiknevaid endokriinrakke.









ÜLDISELOOMUSTUS

TSENTRAALSED ENDOKRIINORGANID

PERIFEERSED ENDOKRIINORGANID







ÜLDISELOOMUSTUS

Endokriinorganid e sisesekretoorsed näärmed koordi-
neerivad ja reguleerivad koos närvisüsteemiga organismi 
talitlust. Endokriinorganitele on iseloomulik viimaju-
hade puudumine, mistõttu nende organite sekretoorsete 
rakkude toodetud hormoonid suunatakse reeglina rakke 
ümbritsevatesse vere- ja lümfi kapillaaridesse. Keemiliselt 
struktuurilt jagunevad hormoonid kolme klassi: steroid-
hormoonid, aminohappelised hormoonid, peptiidsed 
ja valgulise loomuga hormoonid. Hormoonid kantakse 
tsirkulatsioonisüsteemi, kus nad avaldavad spetsiifi list 
mõju kudedele ja sihtmärk-rakkudele. Endokriinsüs-
teemis täidavad keskset reguleerivat rolli  hüpotalamus, 
hypothalamus, ja  hüpofüüs, hypophysis. Hüpotalamus 
koordineerib endokriinsüsteemi talitlust, olles samal ajal 

ka autonoomse närvisüsteemi kontrollkeskuseks. Hüpo-
talamusega seostub nii funktsionaalselt kui morfoloogi-
liselt hüpofüüs, kus toodetakse mitmeid hormoone, mis 
mõjutavad teiste endokriinorganite talitlust. Endokriin-
rakke leidub veel ka erinevates organites (nt seedetrakti- 
ja hingamisteid katvas epiteelis võib leida üksikult epi-
teelirakkude vahel paiknevaid endokriinrakke). 

Endokriinorganite jaotus:
tsentraalsed endokriinorganid:

hüpotalamus, hypothalamus,
hüpofüüs, hypophysis,
 käbikeha e pineaalnääre, corpus pineale s. glan-
dula pinealis;

1.
1)
2)
3)

Endokriinorganid,
organa endocrinae 16
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perifeersed endokriinorganid:
 kilpnääre, glandula thyroidea,
 kõrvalkilpnääre, glandula parathyroidea,
 suprarenaalnäärmed e neerumanused e neeru-
pealised, glandulae suprarenales,

teised organid, millel on lisaks ka endokriinne funkt-
sioon: 

 sugunäärmed e gonaadid (munandid ja muna-
sarjad)
 pankrease saarekesed, insulae pancreaticae
 tüümus, thymus
 platsenta, placenta
difuusselt paiknevad  endokriinrakud erinevates 
kudedes.

TSENTRAALSED ENDOKRIINORGANID

HÜPOTALAMUS, HYPOTHALAMUS

Hüpotalamus on endokriinse süsteemi keskus, mis regu-
leerib kõikide endokriinorganite tegevust, kontrollides 
ja mõjutades vistseraalseid funktsioone ning ühendades 
endokriinse ja närviregulatsiooni. Närvi- ja endokriinsüs-
teemi ühendavaid funktsioone kannavad hüpotalamu-
ses paiknevad neuroendokriinsed rakud. Hüpotalamuse 
hallaines eristatakse üle 30 paari tuumi, mis paiknevad 
gruppidena ees-, kesk- ja tagaosas. Hüpotalamuse eesosas 
paiknevad paarilised  supraoptilised, nuclei supraoptici, ja 
 paraventrikulaarsed, nuclei paraventriculares, tuumad. 
Supraoptilised tuumad koosnevad suurtest koliinergilis-
test neuroendokriinsetest rakkudest, mis sisaldavad peri-
kaarüonis ja jätketes sekretoorseid graanuleid. Neuroen-
dokriinsete rakkude aksonid läbivad eminentia medalis`e 
ja lõpevad hüpofüüsi tagasagara verekapillaaridel termi-
naalsete lõppjalakestega. Paraventrikulaarsete tuumade 
tsentraalsed osad on morfoloogiliselt sarnase ehitu-
sega, kuid perifeerses osas paiknevad väiksed adrener-
gilised neuroendokriinsed rakud, mille aksonid kulge-
vad mediaaleminentsi. Hüpotalamuse rakkude oluliseks 
ülesandeks on produtseerida oksütotsiini ja antidiureeti-
list hormooni. Teised hüpotalamuses moodustuvad hor-
moonid on madala molekulaarmassiga oligopeptiidid, 
mis jagunevad liberiinideks ja statiinideks. Liberiinide 
funktsiooniks on stimuleerida  adenohüpofüüsi hormoo-
nide moodustumist, statiinide ülesandeks on aga pärs-
sida nende produktsiooni. Praeguseks on teada mitmed 
hüpotalamuse poolt moodustatavad neurohormoonid: 
türeoliberiin, kasvuhormooni vabastaja- ja tõkestaja-
hormoon, kortikotropiini, gonadotropiini ja prolaktiini 
vabastaja hormoon. Seega hüpotalamuse mõju perifeer-
setele endokriinnäärmetele on humoraalne.

2.
1)
2)
3)

3.

1)

2)
3)
4)
5)

Joonis 16.2 Koduloomade hüpofüüsi skeem. Suured 

mäletsejalised (a), hobune (b), siga (c), koer (d), kass (e). Pars 

distalis (beez); pars tuberalis (pruun); pars intermedia (sinine); 

infundibulaarvahega neurohüpofüüs (kollane); hüpofüseaallõhe 

(oranž). (Samuelson Don A. järgi, muudetult))

HÜPOFÜÜS, HYPOPHYSIS

Hüpofüüs e ajuripats, hypophysis, on tume oasuurune 
nääre (veisel kaalub hüpofüüs ligikaudu 5 g, seal kuni 
0,5 g), mis paikneb koljupõhimikul  türgi sadula, sella 
turcica, augus ja reguleerib loomaorganismi talitlust 
(jn 16.1). Lühike  vars, infundibulum, seostab hüpofüüsi 
hüpotalamusega.

Morfoloogiliselt eristatakse hüpofüüsil kahte funkt-
sionaalset osa:

adenohüpofüüs e eessagar, adenohypophysis,
 neurohüpofüüs e tagasagar, neurohypophysis.

Hüpofüüsi kaks alaosa on arenguliselt erinevat pärit-
olu: adenohüpofüüs kujuneb primitiivse suuõõne, 
stomodeum´i ektodermi väljasopistusest ( Rathke tasku) 

1.
2.

Joonis 16.1 Hüpofüüs, kass, H&E.

(a) (b)

(c) (d) (e)
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selt arteriaalset verd. Tuberaalosa, mediaaleminentsi ja 
lehtrit varustavatest arteritest algavad fenestreerunud 
kapillaarid, nn esmane kapillaaristik. Need kapillaarid 
koonduvad hüpofüüsi portaalveenideks, millest tekivad 
veelkord kapillaarid, nn teisene kapillaaristik. Need soo-
ned kannavad hüpotalamuse neurosekretoorsete rakkude 
sekreedi vabanemiskohast (mediaaleminents ja lehtri 
tüveosa) otseselt distaalosa rakkudeni.

Adenohüpofüüs, adenohypophysis

Adenohüpofüüs e eessagar koosneb kolmest osast: köb-
ruosa, pars tuberalis, vaheosa, pars intermedia, ja distaalne 
osa, pars distalis. Tema ülesandeks on juhtida teiste endo-
kriinorganite talitlust. Adenohüpofüüsis paiknevad rakud 
väätidena, viimaseid eraldavad laia valendikuga fenestree-
runud sinusoidaalsed kapillaarid. Eessagara rakud tooda-
vad erinevaid nn troopseid hormoone, mis reguleerivad 
teiste endokriinorganite ja -kudede aktiivsust.

Eessagara rakud on  endokrinotsüüdid, endocrinocyti, 
nende rakkude tsütoplasma värvub erinevalt ja vastavalt 
värvumusomadustele eristatakse:

 kromofi ilseid endokrinotsüüte, endocrinocyti 
chromophilicae,
 kromofoobseid endokrinotsüüte, endocrinocyti 
chromophobicae. 

1.

2.

ja neurohüpofüüs kujuneb areneva vaheaju neuroekto-
dermist kolmanda ajuvatsakese põhja sopistumisel. Ade-
nohüpofüüs e eessagar koosneb kolmest alaosast, mis on 
kujunenud Rathke taskust:

 distaalne osa, pars distalis, mis moodustab adeno-
hüpofüüsi peamise osa ja mis on moodustunud 
Rathke tasku tihenenud eesseinast;
 vahelmine osa e vaheosa, pars intermedia, kitsas 
Rathke tasku tagaseina jäänuk, mis piirneb ühelt 
poolt adenohüpofüüsi distaalse osaga ja teiselt poolt 
neurohüpofüüsi närviosaga, pars nervosa;
 köbruosa, pars tuberalis, mis on kujunenud Rathke 
tasku tihenenud lateraalseinast ja mis moodustab 
kaeluse ümber neurohüpofüüsi lehtri (jn16.2). Are-
neva vaheaju väljasopistusest kujuneb hüpofüüsi 
tagasagar e neurohüpofüüs, mille hulka kuuluvad 
kaks alaosa: 1) lehter, infundibulum, mis on seotud 
hüpotalamuse mediaaneminentsiga ja 2) närviosa, 
pars nervosa.

Hüpofüüsil on ebatavaline verevarustus kahest alli-
kast: ülemistelt hüpofüüsiarteritelt, mis lähtuvad sise-
mistest unearteritest ja suuraju arterioosrõnga tagumisest 
ühendusarterist ning alumistest hüpofüüsi arteritest, mis 
pärinevad sisemistest unearteritest.

Oluline on märkida, et enamik eessagarast ei saa otse-

1.

2.

3.

Joonis 16.3 Hüpofüüsi verevarustus ja hormoonide tootmine. (Samuelson Don A. järgi, muudetult)

Hüpotaalamuse e neurosekretoorne rakk

Vasopressiini ja 
oksütotsiini tootmine

Vabastamine ja hormooni 
tootmise pärssimine

Mediaaleminents

Pars tuberalis

Hüpotalamo-hüpofüsiaalne trakt

Infundibulum
Eesmine hüpofüüsi arter

Vasopressiini ja oksütotsiini 
salvestavad graanulid
Pars nervosa

Hüpofüüsi veenid

Primaarne kapillaarvõrk

Ülemine hüpofüüsi arter

Portaalveenisüsteem

Sekundaarne kapillarvõrk

Kromofi il
Pars distalis
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Kromofi ilsed endokrinotsüüdid

Kromofi ilsed endokrinotsüüdid sisaldavad rakkude 
tsütoplasmas rikkalikult suuri sõmeraid. Vastavalt 
sõmerate värvumisele eristatakse:

 atsidofi ilseid endokrinotsüüte, endocrinocyti 
acidophilici,
 basofi ilseid endokrinotsüüte, endocrinocyti baso-
philici.

Atsidofi ilsed endokrinotsüüdid jagunevad omakorda:
 somatotroopseteks endokrinotsüütideks, en-
docrinocyti somatotrophici;
 mammotroopseteks e laktotroopseteks endo-
krinotsüütideks, endocrinocyti prolactini.

Basofi ilsed endokrinotsüüdid jagunevad omakorda: 
 türeotroopseteks endokrinotsüütideks, endo-
crinocyti thyreotrophici,
 gonadotroopseteks endokrinotsüütideks, en-
docrinocyti gonadotropici
 kortikotroopseteks endokrinotsüütideks, en-
docrinocyti cortocotropici.

Atsidofi ilsed endokrinotsüüdid on ümara või ovaalse 
kujuga ja suurte tihedate sõmeratega rakud, mis moo-
dustavad umbes 40% kõikidest endokrinotsüütidest. 
Tuum paikneb rakus tsentraalselt ning rakul on tugevalt 
arenenud endoplasmaatiline retiikulum. Somatotroop-
sed endokrinotsüüdid produtseerivad kasvuhormooni e 
somatotropiini (STH). STH üleproduktsiooni tulemu-
sena tekib hüpofüsaarne hiidkasv e gigantism ja akro-
megaalia (kr akron jäse + megas suur), STH alaprodukt-
siooni tagajärjeks on hüpofüsaarne kääbuskasv e nanism. 
Laktotroopsed endokrinotsüüdid produtseerivad prolak-
tiini (PRL), mis mõjutab piimanäärmete arengut, init-
sieerib ja toetab laktatsiooniperioodil piimasekretsiooni.

Basofi ilsete endokrinotsüütide hulk hüpofüüsi eessa-
garas moodustab umbes 10% endokriinrakkude kogu-
hulgast. Basofi ilsete endokrinotsüütide graanulid sisalda-
vad hormoonide sünteesimiseks vajalikke glükoproteiide. 
Adrenokortikotroopsed endokrinotsüüdid e adrenokor-
tikotroobid e kortikotroobid toodavad adrenokortikot-
roopset hormooni adrenokortikotropiini (ACTH) – see 
hormoon stimuleerib neerupealise koore steroidhormoo-
nide produktsiooni. Täpsemalt on peamiseks kortiko-
troopide poolt toodetavaks valguks pro-opiomelanokor-
tiin, mis lõhustatakse proteolüütiliselt polüpeptiidseteks 
hormoonideks lisaks adrenokortikotroopsele hormoo-
nile (ACTH) eeskätt ka β–lipotropiiniks (β-LPH). Vii-
mane stimuleerib triglütseriidide vabanemist rasvkoest 
ja on eelühendiks endorfi inide tekkel. Gonadotroobid 
toodavad folliikuleid stimuleerivat hormooni e follitro-
piini (FSH) – hormoon stimuleerib folliikulite arengut 
munasarjades ja spermatogeneesi testistes. Lisaks pro-

a)

b)

1)

2)

1)

2)

3)

dutseerivad gonadotroobid ka teist hormooni – luteini-
seerivat hormooni e lutropiini (LH) – see hormoon sti-
muleerib folliikulite lõplikku küpsemist, ovulatsiooni ja 
kollaskeha moodustumist. Isasloomadel stimuleerib LH 
androgeenide sünteesi testise interstitsiaalsete endokri-
notsüütide – Leydigi rakkude poolt. Türeotroobid too-
davad türeotroopset hormooni e türeotropiini (TSH), 
mis stimuleerib kilpnäärme epiteelirakkude kasvu ja tõs-
tab kilpnäärme hormoonide T3 ja T4 taset veres.

Kromofoobsed endokrinotsüüdid

Kromofoobsete endokrinotsüütide tsütoplasma värvub 
nõrgalt ja ei sisalda sõmeraid. Kromofoobsed endokri-
notsüüdid moodustavad umbes 50% kõikidest endo-
krinotsüütidest. Kromofoobsed endokrinotsüüdid on 
erinevates diferentseerumise etappides olevad rakud – 
nad võivad muutuda basofi ilseteks või atsidofi ilseteks 
rakkudeks, kuid nende tsütoplasma ei sisalda veel sõme-
raid e tegemist on tüvirakkude ja diferentseerumata eel-
lasrakkudega. Teisel kromofoobsete endokrinotsüütide 
grupil võivad aga sõmerad tsütoplasmas puududa rak-
kude aktiivse sekretsiooni tagajärjel (degranuleerunud 
rakud).

Vaheosa, pars intermedia

Vaheosa paikneb kitsa tsoonina adenohüpofüüsi distaalse 
osa ja neurohüpofüüsi närviosa vahel. Vaheosa on arene-
nud Rathke tasku tagaseinast ja sisaldab erineva suurusega 
tsüste. Viimaste kolloidiga täidetud õõnsused kujutavad 
endast Rathke tasku jäänukvalendikke. Vaheosa sisaldab 
basofi ilseid endokrinotsüüte, mis analoogselt adenohü-
pofüüsi distaalse osa kortikotroopidega ekspresseerivad 
pro-opiomelanokortiini, kuid antud juhul lõhustatakse 
seda teiste proteaaside poolt, mistõttu tekivad väiksemad 
peptiidhormoonid nagu melanotsüüte stimuleeriv hor-
moon (MSH), γ-LPH ja β-endorfi in. MSH stimulee-
rib pigmenditootmise aktiivsust melanotsüütides ja pig-
mendi laialipaigutamist melanofoorides.

Tuberaalosa, pars tuberalis

Tugevalt vaskulariseerunud ala, mis sisaldab hüpofüsaar-
se portaalsüsteemi veene ja mõningaid funktsionaalseid 
gonadotroope. Tuberaalosa väädid moodustavad nõr-
galt basofi ilse tsütoplasmaga kuubilised epiteelirakud. 
Hüpotalamuse regulatoorsed faktorid (hormoonid) teki-
vad hüpotalamuse rakkudes, satuvad tuberaalosa kaudu 
hüpofüüsi portaalveenidesse ja sealt edasi adenohüpo-
füüsi distaalosa rakkudeni. Regulatoorsed faktorid kas 
stimuleerivad (liberiinid) või pärsivad (statiinid) adeno-
hüpofüüsi rakkude hormoonide produktsiooni. Nega-
tiivse tagasiside süsteem kontrollib omakorda nende fak-
torite sünteesi.



Peatükk 16 ENDOKRIINORGANID320

rakud. Rakkude jätked lõpevad sagarikus teiste rakkude 
vahel või moodustavad võrgustiku gliotsüütide jätke-
tega. Jätked muutuvad lõpposades laiemaks ning moo-
dustavad kontakte verekapillaaridega. Jätkete laienenud 
osade tsütoplasmas paiknevad mitokondrid, sõmerad ja 
vakuoolid. 

Organellidest on pinealotsüütides hästi väljendunud 
granulaarne endoplasmaatiline retiikulum, lüsosoomid, 
ribosoomid ja polüribosoomid. Rohkearvulised mito-
kondrid paiknevad tuuma või sisaldiste läheduses. Pinea-
lotsüütide tsütoplasmas paiknevad sõmerad sisaldavad 
melatoniini ja serotoniini. 

Teine tüüp rakke – gliotsüüdid – sarnanevad ülejää-
nud kesknärvisüsteemi astrotsüütidele ning paiknevad 
hajusalt pinealotsüütide vahel sagariku perifeersemas 
piirkonnas. Gliotsüütide jätked kulgevad sagarikuvahe-
liste sidekoeliste trabeekulite suunas. 

Pineaalnäärme funktsioonid on mitmekesised ja kee-
rukad. Imetajate pineaalnäärmed sekreteerivad mela-
toniini kui serotoniini derivaati. Sekretsioon jälgib 
24- tunnilist e tsirkadiaalset (ld circa diem ööpäev) rütmi, 
olles maksimaalne öösiti. Melatoniin muudab rütmili-
seks mitmete endokriinorganite funktsiooni (gonaadid, 
hüpofüüs), pärsib gonadotropiini vabastava hormooni 
(GnRH) produktsiooni hüpotalamuses ja seeläbi gonado-
tropiinide produktsiooni ning ühtlasi gonaadide kasvu ja 
hormoonide sekretsiooni. Seega võib öelda, et pineaal-
nääre kontrollib noorlooma organismi arenemist. Lisaks 
melatoniinile sisaldab paljude loomade käbinäärme eks-
trakt mitmeid neurotransmittereid nagu serotoniin ja 
dopamiin ning hüpotalaamilist regulatsiooni mõjutavaid 
hormoone nagu somatostatiin ja türeoliberiin (TRH).

Neurohüpofüüs, neurohypophysis

 Neurohüpofüüsis eristatakse närviosa, pars nervosa, ja 
lehtrit, infundibulum, mis seostub hüpotalamusega. Pars 
nervosa koosneb neurosekretoorsete neuronite müeli-
niseerimata närvikiududest ja närvilõpmetest, mis on 
tihedas seoses fenestreerunud kapillaaridega. Nende 
neuronite kehad paiknevad  hüpotalamuse tuumades 
– supraoptilises tuumas, nucl. supraopticus, ja paravent-
rikulaarses tuumas, nucl. paraventricularis. Neuronite 
sekretoorsed graanulid sisaldavad kas oksütotsiini või 
vasopressiini (ADH). Neurosekretoorsed graanulid aku-
muleeruvad aksonite terminalides ja nende lähedal ole-
vates aksonite laienenud osades, mida nimetatakse  Her-
ringi kehakesteks e neurosekretoorseteks kehakesteks, 
corpusculi neurosecretorii. Herringi kehakesed on jälgita-
vad ka valgusmikroskoobis. Neurohüpofüüs sisaldab veel 
fi broblaste, nuumrakke ja pituitsüüte, viimased meenu-
tavad kesknärvisüsteemi astrotsüüte.

Vasopressiin (ADH) ja oksütotsiin

 Vasopressiin suurendab neerude distaalsete tuubulite ja 
kogumistorukeste permeaabelsust ning selle tulemusena 
toimub vee kiire resorptsioon. ADH vähesusel tekib suu-
rel hulgal kontsentreerimata uriini ja loomal kujuneb 
magediabeet, diabetes insipidus. 

 Oksütotsiin toimib silelihastele, stimuleerides emaka 
kontraktsioone poegimisel ja müoepiteliaalsetele rakku-
dele udara lõpposades, stimuleerides piima väljutamist.

 KÄBIKEHA e PINEAALNÄÄRE
CORPUS PINEALE S GLANDULA PINEALIS

Pineaalnääre on ühenduses ajuga lühikese varre abil, 
mis sisaldab närvikiude, millest paljud seostuvad hüpo-
talamusega. Pineaalnääre osaleb organismi rütmiliste 
või tsüklitena kulgevate protsesside reguleerimises (ova-
riaaltsükkel jt). Samuti reguleerib pineaalnääre teisi orga-
nismi funktsioone, mille intensiivsus sõltub päevasest või 
öisest ajast (valguse ja pimeduse perioodid). Organi suu-
rus ja kaal on sõltuvuses looma suguorganite füsioloogi-
lisest seisundist. Kujult on käbikeha veisel kerakujuline, 
hobusel ja kassil pirnjas, seal piklik. Väljastpoolt katab 
käbikeha sidekoeline kihn, millest kulgevad pineaal-
näärme sisemusse veresooni sisaldavad sidekoelised tra-
beekulid, mis jagavad näärme sagarikeks. 

Pineaalnäärme rakud

Sagarikes paikneb kaks põhilist rakutüüpi: sekreeti pro-
dutseerivad  pinealotsüüdid, pinealocyti, ja toestava funkt-
siooniga interstitsiaalsed rakud (gliotsüüdid). 

Pinealotsüüdid paiknevad sagarike keskel ja moodus-
tavad enamuse pineaalnäärme rakkudest. Pinealotsüü-
did on arvukate hargnevate jätketega hulknurkse kujuga Joonis 16.4 Pineaalnäärme rakk. 

Kolloidi-
tilgakeste
ja lüsosoomide 
ühendus

Endotsütoosne 
kolloidi neelamine

Sekre-
toorsed 

põiekesed
Lüsosoomid
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(a)

(b)

Joonis 16.5 Kilpnääre, hobune, H&E (a), transgeenne hiir, H&E (b).

PERIFEERSED ENDOKRIINORGANID 

KILPNÄÄRE, GLANDULA THYROIDEA

Perifeersete endokriinorganite hulka kuuluva kilp-
näärme (jn 16.5ab) suurus ja füsioloogilised funktsioo-
nid on muutuvad ning sõltuvad paljudest teguritest 
(looma vanus, sugu, toitumus, pidamistingimused, aasta-
aeg jt).  Kilpnääre on fi broosse sidekoelise kapsliga, cap-
sula fi brosa, kaetud kompaktne organ, mis koosneb pare-
mast ja  vasakust  sagarast, lobus dexter et sinister, ja neid 
ühendavast vaheosast –  kitsusest, isthmus. Olenevalt 
morfoloogilisest ehitusest võib vaheosa olla näärmeline e 
parenhümatoossne (veisel, seal) või kiuline (teistel kodu-
loomadel). Vanadel kassidel ja koertel vaheosa puudub. 
Kilpnäärme sagaras paiknevad trabeekulid, trabeculae, 
eraldavad kilpnäärme parenhüümi erineva suurusega 
sagarikeks, lobuli. Trabeekuleid moodustab kiudsidekude 
ja neis paiknevad rohkearvulised vere- ja lümfi sooned. 
Sagarike parenhüümi moodustavad erineva suurusega 
 põiekesed e kilpnäärme folliikulid, folliculi glandulae thy-
roideae, ja nende vahel paiknev sagarikusisene sidekude. 
Folliikuleid täidab follikulaarsete endokrinotsüütide, 
thyrocyti T, poolt toodetud peamiselt türoglobuliinidest 
koosnev veniv, tihe vedelik –  kolloid, colloidum. Looma-
del muutuvad folliikulid suuremaks seoses organismi 
kasvuga, millega kaasneb sagarikusisese sidekoe hulga 
vähenemine. Seestpoolt vooderdavad folliikuleid basaal-
membraanile kinnituvad follikulaarepiteeli ühes reas paik-
nevad kuubilised või prismaatilised rakud.

Kilpnäärmes eristatakse kahte tüüpi epiteelirakke:  fol-
likulaarsed endokrinotsüüdid e türotsüüdid, mis voo-
derdavad folliikuleid ja  parafollikulaarsed endokrino-
tsüüdid, mis paiknevad sagarikusiseses sidekoes. Väikes-
tes moodustuvates folliikulites on epiteelirakud prismaa-
tilise kujuga, kolloidiga täitunud folliikuleid vooderdab 
kuup-epiteel. Kui folliikulid muutuvad väga suurteks 
ja neis suureneb kolloidi hulk, muutuvad epiteelirakud 
madalateks lameepiteelirakkudeks. 

Türeotsüüdid moodustavad enamuse folliikulite epi-
teeli näärmerakkudest. Kuubilise kujuga rakkude atsido-
fi ilne tsütoplasma sisaldab granulaarset ja agranulaarset 
endoplasmaatilist retiikulumi, Golgi kompleksi, lüso-
soome ja basaalselt paiknevat rakutuuma. Rakkude api-
kaalsel pinnal paiknevad mikrohatud, viimaste hulk ja 
pikkus suurenevad koos funktsionaalse aktiivsuse tõu-
suga. Türeotsüüdid sünteesivad valgulisi komponente, 
mis väljutatakse folliikuli valendikku, kus lõpptulemu-
sena moodustuvad hormoonid türoksiin e tetrajodotü-
roniin (T4) ja trijodotüroniin (T3). Nende hormoonide 
põhifunktsioonideks on tõhustada rakkude metaboolset 
aktiivsust, stimuleerida rasva ja süsivesikute metabolismi 
ja vähendada organismi kaalu.

Türeotsüütide sekretoorses tsüklis eristatakse kahte 

etappi: hormoonide moodustamine ja nende väljutamine 
verre. Hormoonide moodustamiseks on vaja esiteks han-
kida vereringest türoglobuliini sünteesimiseks vajalikud 
ühendid (aminohapped, süsivesikud, vesi, jodiid). Tei-
seks sünteesitakse türeotsüütide granulaarses ja agranu-
laarses endoplasmaatilises retiikulumis ja Golgi komp-
leksis türoglobuliini polüpeptiidahelaid. Türoglobuliin 
väljutatakse folliikulisse, kus toimub tema jodeerimine. 
Folliikulites toimub türoperoksüdaasi süntees, mille 
tulemusel jodiidid ühinevad türoglobuliiniga türeo-
tsüütide pinnal ja folliikulis ning toimub kolloidi moo-
dustumine. 

Hormoonide verre väljutamise etapp koosneb türo-
globuliini resorbeerimises kolloidist pünotsütoosi ja 
hüdrolüüsi teel lüsosoomsete proteaaside abil, mille tule-
musena moodustuvad hormoonid türoksiin ja trijodotü-
roniin. Seejärel väljutatakse hormoonid basaalmembraani 
kaudu hemokapillaaridesse. Türeotroopne hormoon 
tugevdab kilpnäärme funktsiooni, stimuleerides türoglo-
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suuremad kui tumedad rakud ning nende tsütoplasmas 
ei ole sisaldisi. Pearakud toodavad paratüroidhormooni 
(PTH), mille ülesandeks on tõsta kaltsiumi taset veres 
ja koos kaltsitoniiniga reguleerida kaltsiumi metabolismi 
organismis. Oksüfi ilsed rakud on väiksearvulised, paik-
nevad üksikult või moodustavad väikseid rakugruppe. 
Mõõtmetelt on oksüfi ilsed rakud suuremad (diameeter 
25– 30 μm) pearakkudest, eosinofi ilne tsütoplasma 
sisaldab väga suurel hulgal mitokondreid, väheseid oksü-
fi ilseid sõmeraid ja nõrgalt arenenud Golgi kompleksi. 
Oksüfi ilseid rakke peetakse vananenud pearakkudeks ja 
nende funktsioon ei ole veel lõplikult selge. Adipotsüü-
tide hulk näärmes on väike ja suureneb vanematel loo-
madel.

SUPRARENAALNÄÄRMED,
GLANDULAE SUPRARENALES

 Suprarenaalnäärmed e neerupealised e neerumanused on 
paarilised kompaktsed organid, mis koosnevad kahest 
hormoone produtseerivast näärmest (jn 16.7, 16.8). 
Neeru-manustes eristatakse kahte piirkonda: perifeerselt 
paik-nevat kollakaspruuni  koort, cortex, ja seespoolset 
kollakaspunast või kollakashalli  säsi, medulla. Koorel ja 
säsil on erinevad embrüonaalsed alged: koor kujuneb 
välja mesenhüümist, säsi aga neuraalharja rakkudest. 
Neerumanuseid koos neerudega ümbritseb pealt rasv-
koerohke kihn, capsula adiposa. Sellest järgmine sidekoe-
line kihn, mis katab ainult neerumanuseid, sisaldab ka 
silelihasrakke ja elastseid kiude, mäletsejalistel võivad 
paikneda siin ka pigmentrakud. Kihnust kulgevad 
organi sisemusse õrnad veresooni sisaldavad trabeekulid, 
trabeculae. Neerumanuste koores moodustatakse erine-
vaid steroidhormoone (glükokortikoidid, mineralokor-
tikoidid, suguhormoonid), mis reguleerivad süsivesikute 
hulka, säilitavad organismis kehavedeliku elektrolüütide 
taset ja reguleerivad sugufunktsioone. Koore funktsioone 

buliini imendumist türeotsüütide mikrohatukeste poolt, 
samuti ka hormooni lagundamist fagolüsosoomides, 
mille tulemusel vabanevad aktiivsed hormoonid.

Parafollikulaarseid endokrinotsüüte nimetatakse veel 
C-rakkudeks, thyrocyti C. Rakud on suured, tavaliselt 
ümara kujuga ning nende tsütoplasma sisaldab suurel 
hulgal sekretoorseid sõmeraid, granulaarset endoplas-
maatilist retiikulumi ja hästi väljendunud Golgi komp-
leksi. Parafollikulaarsete endokrinotsüütide sekretoorsed 
sõmerad on kahte tüüpi: väiksed, tugevalt osmiofi ilsed ja 
suured, nõrgalt osmiofi ilsed graanulid. Väiksed sõmerad 
toodavad kaltsitoniini, suurtes sõmerates toimub soma-
tostatiini moodustumine. Rakud paiknevad folliikulite 
epiteelis ja folliikulite vahel sagarikusiseses sidekoes, kus 
nad moodustavad parafollikulaarrakkude saari. Folliiku-
lite epiteelis on vähesel määral C-rakke ja nende rakkude 
apikaalne pind ei ulatu folliikuli valendikuni. Erinevalt 
türeotsüütidest ei omasta C-rakud joodi, vaid ühendavad 
neuroamiinide – noradrenaliini ja serotoniini moodus-
tamise ja oligopeptiidsete hormoonide – kaltsitoniini ja 
somatostatiini biosünteesi. Kaltsitoniin inhibeerib osteo-
klastide luukoe absorbtsiooni luudes, mille tulemusena 
langeb kaltsiumi tase veres (kaltsitoniin toimib retsi-
prookselt kõrvalkilpäärme parathormooni e paratüreoid-
hormooniga (PTH), vt allpool).

KÕRVALKILPNÄÄRMED,
GLANDULAE PARATHYROIDEAE

Enamikul koduloomadest koosnevad väiksed  kõrvalkilp-
näärmed kahest endokriinsete näärmete osast – välimis-
est ja sisemisest näärmepaarist. Koduloomadest on organ 
üheosaline seal (välimine kõrvalkilpnääre), teistel kodu-
loomadel eristatakse mõlemat osa. Elund on kaetud 
sidekoelise  kapsliga, capsula, mis sisaldab lisaks sidekoe 
rakkudele ja kollageensetele kiududele ka elastseid kiude 
ja väheseid silelihasrakke. Organi parenhüümi moodus-
tavad sidekoelised trabeekulid, trabeculae, ja  epiteliaalsed 
endokriinrakud – paratürotsüüdid, parathyrocyti endo-
crini. Paratürotsüütide (jn 16.6) vahel paiknevad peened 
kohevast sidekoest väädid, kus on hulgaliselt verekapil-
laare. Kõrvalkilpnäärmes eristatakse kolme tüüpi rakke: 
 pearakud, parathyrocyti principales,  oksüfi ilsed rakud, 
parathyrocyti oxyphilici, ja  adipotsüüdid, adipocyti. Ena-
muse parenhüümi rakkudest moodustavad polügonaalse 
kujuga pearakud. Rakud on väiksed, 5–10 μm diameet-
riga ja sisaldavad tsütoplasmas sekretoorseid sõmeraid. 
Pearakkude perifeerse osa tsütoplasma on basofi ilne, 
selles piirkonnas paiknevad vabad ribosoomid. Kõr-
valkilpnäärmete sekretoorse aktiivsuse tõusuga kaasneb 
ka pearakkude mõõtmete suurenemine. Pearakud jagu-
nevad tsütoplasmas glükogeeni inklusioone sisaldavateks 
heledateks, parathyrocyti lucidi, ja tumedateks, parathy-
rocyti densi. Heledad paratürotsüüdid on mõõtmetelt 

Joonis 16.6 Kõrvalkilpnääre, veis, H&E.
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Joonis 16.7 Neerupealise ehitus. Kapsel (1), glomeruloostsoon (2), fastsikulaattsoon (3), retikulaartsoon (4), säsi (5), kapillaarid (6), medul-

laarveen (7). 

Joonis 16.8 Neerupealiste vaskulaarvõrgustik. (Samuelson Don A. järgi, muudetult))

66

11
2233

44

55

77

66

Kapsulaararteriool

Kapsulaarkapillaarid

Kapsel

Medullaarkapillaarid

Kollektorveen

Medullaararterioolid

Medullaarveen

Glomeruloostsoon

Fastsikulaattsoon

Retikulaartsoon

Koor



Peatükk 16 ENDOKRIINORGANID324

kontrollivad hüpofüüsi adrenokortikotroopne hormoon 
(ACTH) ja neeru hormoonid (reniin-angiotensiin kom-
pleks). Neerumanuste säsis moodustatakse katehhola-
miine (epinefriin ja norepinefriin). 

Suprarenaalnäärmete koor, cortex glandulae 

suprarenalis

Kapsli all paiknevad õhukese kihina väiksed epiteeli-
rakud, mis võimaldavad koore regeneratsiooni. Koore 
endokrinotsüüdid, endocrinocyti corticales, moodustavad 
neerumanuste pinna suhtes risti kulgevaid õhukesi vääte. 
Koores eristatakse kolme tsooni: glomeruloos-, fastsiku-
laat- ja  retikulaartsooni (jn 16.9abc, 16.10).

 Glomeruloostsoon, zona glomerulosa corticis, on suh-
teliselt kitsas tsoon vahetult kapsli all, kus väiksed koore 
endokrinotsüüdid paiknevad kerajate (veis) või kaarjalt 
plaatjate (hobune, siga, koer, kass) moodustistena (vii-
mase variandi korral nimetatakse seda tsooni ka kaar-
tsooniks, zona arcuata). Lambal eristatakse selles tsoo-
nis nii glomeeruleid kui ka plaatjaid struktuure. Selle 
tsooni rakkude tsütoplasma sisaldab minimaalsel hulgal 
rasvinklusioone. Raku tsütoplasmas paiknevad hästi väl-
jendunud Golgi kompleks, ribosoomid ja agranulaarne 
endoplasmaatiline retiikulum, mis sisaldab väikesi põie-
kesi. Mitokondrite kuju on piklik või ovaalne, kristad 
on plaatjad. Glomeruloostsoonis produtseeritakse mine-
ralokortikoide, nende hulgas ka hormoon aldosterooni, 
mille ülesandeks on naatriumisisalduse kontroll organis-
mis. Mineralokortikoidid tugevdavad organismis põle-
tikuprotsesse. See piirkond on organismi elutegevuseks 
ülivajalik ning selle pöördumatud kahjustused või ekspe-
rimentaalne eemaldamine viivad letaalse tulemuseni. 

Glomeruloos- ja fastsikulaattsooni vahel on enamikel 
koduloomadel õhuke kiht väikseid rakke, seda piirkonda 
nimetatakse vahekihiks, zona intermedia. Allpool asuvate 
fastsikulaat- ja retikulaartsooni regeneratsioon toimub 
sellest kihist.

 Fastsikulaattsoon, zona fasciculata, on koore kõige 
ulatuslikum ja selgemini väljendunud tsoon. Selle tsooni 
koore endokrinotsüüdid on mõõtmetelt suured kuubi-
lised või prismaatilised rakud, mis paiknevad pikkade 
sammastena. Sambad on orienteeritud risti neerumanuse 
välispinnaga, sammaste vahel kulgevad enam-vähem  
paralleelselt laiad verekapillaarid e sinusoidid. Kapil-
laaride valendikku suunatud rakkude pinnal paiknevad 
mikrohatud ja tsütoplasmas on rikkalikult rasvinklu-
sioone. Rakkude organellidest on selgelt väljendunud 
granulaarne endoplasmaatiline retiikulum, ribosoomid 
paiknevad tsütoplasmas hajusalt. Mitokondrid on suu-
red, nende kuju on ümar või ovaalne ning mitokondrite 
kristad meenutavad väänilisi torukesi (vesikulaarsed kris-
tad). Eristatakse heledaid ja tumedaid endokrinotsüüte, 
mis on tegelikult erinevas funktsionaalses seisundis koore 
endokrinotsüüdid. Tumedate rakkude tsütoplasma on 

Joonis 16.9 Neerupealis. Hobune, karmiin (a); Van Gieson (b); 

fastsikulaattsoon, hobune, Van Gieson (c). Glomeruloostsoon (1), 

fastsikulaattsoon (2), retikulaartsoon (3), kapsel (4). 
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tihedam, sisaldab vähesel määral rasvinklusioone, kuid 
suurel hulgal ribonukleoproteiide. Tumedates rakkudes 
paikneb lisaks agranulaarsele endoplasmaatilisele retii-
kulumile ka granulaarne endoplasmaatiline retiikulum. 
Tumedates endokrinotsüütides toimub fermentide sün-
tees ja edaspidi osalevad rakud kortikosteroidide moo-
dustumises. Selle protsessi käigus muutub rakkude tsü-
toplasma steroidide kogunemise tõttu heledamaks ja 
rakud alustavad sekreedi väljutamist. Fastsikulaattsoonis 
moodustatakse glükokortikoide: kortikosterooni, korti-
sooni, hüdrokortisooni jne, mis mõjutavad lipiidide, val-
kude ja süsivesikute metabolismi. 

Retikulaartsoon, zona reticularis, on koore kõige 
sügavam kiht. Retikulaartsoon on kõige raskemini eris-
tatav lambal. Selles kihis paiknevad korrapäratult läbi-
põimunud rakuväädid, mille vahele jäävad sinusoidid. 
Endokrinotsüüdid on mõõtmetelt väiksemad, tsüto-
plasma sisaldab vähem rasvinklusioone, tumedate rak-
kude hulk selles kihis on suurenenud. Retikulaartsoonis 
moodustatakse androgeenseid hormoone ja vähesel 
määral glükokortikoide.

Suprarenaalnäärmete säsi, medulla glandula 

suprarenalis

 Suprarenaalnäärmete koore ja säsi vahel puudub sel-
gelt eristatav piir. Säsis (jn 16.11ab) paiknevad endokri-
notsüüdid, endocrinocyti medullares, on suuremad ja sisal-
davad tsütoplasmas kroomafi inseid (kroomilembeseid) 
sõmeraid. Rakud paiknevad väätidena ja neid ümbritseb 
tihe kapillaaride võrgustik. Säsi rakud on kroomafi insed, 
sest rea-geerivad kõrge katehhoolamiinide sisalduse tõttu 
kroomisooladega. Katehhoolamiinid (epinefriin ja nore-
pinefriin, ka adrenaliin ja noradrenaliin) viivad orga-
nismi energia kasutamise ja pingutusteks valmisoleku 
seisundisse. Nad stimuleerivad glükogenolüüsi ja vabade 
rasvhapete mobilisatsiooni rasvkoest, põhjustavad vere-
rõhu ja südame löögisageduse tõusu jm. Säsi toodab epi-
nefriini (adrenaliini), norepinefriini (noradrenaliini) ja 
dopamiini. Epinefriini produtseerivatel heledatel rak-
kudel on väiksed ümarad neuroendokriinsed sõmerad, 
norepinefriini produtseerivatel tumedatel rakkudel on 
suured ebakorrapärast elektrontihedat materjali sisalda-
vad sõmerad.

Joonis 16.10 Rakkude seos suprarenaalnäärmetega ja suhe ve-

resoontesse. (Ross M. H., Pawlina W. järgi, muudetult)

Joonis 16.11 Neerupealis, H&E (a), hobune, Van Gieson (b). Säsi (1).
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 PANKREASE SAAREKESED,

INSULAE PANCREATICAE

Pankrease parenhüümis eksokriinrakkude sagarate vahel 
paiknevad endokriinse funktsiooniga ümarad või ovaa lse 
kujuga 30–300 μm diameetriga pankrease saarekesed, 
insulae pancreaticae, mis produtseerivad mitmeid hor-
moone (jn 16.12ab). Pankrease saarekesed koosnevad 

Joonis 16.12 Pankrease saarekesed, koer, H&E (a), skeem (b). (Mescher A., Junqueira L. C. järgi, muudetult)

Joonis 16.13 Graanulite struktuur. Alfa-rakkude sekreteeritud glükagoon tõstab vere glükoosi sisaldust. Beeta-rakkude sekreteeritud insuliin 

langetab vere glükoosi taset.
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 insulotsüütidest, insulocyti, ja rakkude vahel paiknevad 
sinusoidaalset tüüpi fenestreeritud kapillaarid. Insulo-
tsüütide tsütoplasmas paiknevad nõrgalt väljendunud 
granulaarne endoplasmaatiline retiikulum, hästi väljen-
dunud Golgi kompleks, väiksed mitokondrid ja sekre-
toorsed graanulid. Graanulite struktuur (jn 16.13) on 
erinev ja selle põhjal eristatakse insulotsüütide nelja 
tüüpi: β-rakud e beeta-rakud e B rakud (basofi ilsed), 

Langerhansi saareke
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α- rakud e alfa-rakud e A rakud (atsidofi ilsed), δ-rakud 
e delta-rakud e D rakud (dendriitilised) ja PP (F)-rakud. 
Ligikaudu 70% rakkudest on β-rakud ja need rakud 
paiknevad saarekese tsentraalses piirkonnas. β-rakkude 
graanulid on hästi eristatavad, eriti koeral ja kassil, kelle 
graanulid sisaldavad tumedaid kristalle. Graanulid koos-
nevad hormoon insuliinist, mida sünteesitakse nendes 
rakkudes. Insuliinile on omane hüpoglükeemiline toime, 
sest ta soodustab vere glükoosi omastamist kudedes ja 
rakkudes. Insuliini puuduse korral glükoosi hulk kude-
des langeb, kuid veres tõuseb. α-rakud moodustavad 
kuni 25% insulotsüütidest. Veisel paiknevad alfa-rakud 
pankrease saarekestes perifeerselt, hobusel aga tsentraa-
lselt. Rakkude graanulid sisaldavad hormooni glüka-
gooni, mis on toimelt insuliini antagonist. Glükagooni 
toimel toimub kudedes intensiivne glükogeeni lõhustu-
mine glükoosiks. Pirnikujulised delta-rakud paiknevad 
pankrease saarekestes perifeerselt ja nende hulk on väike 
(5–10%). Rakkude tsütoplasmas paiknevad keskmise 
suurusega graanulid. Delta-rakud produtseerivad hor-
moon somatostatiini. Somatostatiin aeglustab insuliini 
ja glükagooni väljutamist alfa- ja beeta-rakkude poolt, 
samuti surub maha ensüümide sünteesi pankrease atsi-
nuste rakkudes. PP (F)-rakkude hulk on väike, nende 
tsütoplasmas paiknevad üksikud graanulid. PP (F)-rakud 
on pankrease polüpeptiidi sekreteerivad rakud. 

MUNAND, TESTIS
MUNASARI, OVARIUM

Ka suguorganite hulka kuuluvad  munandid ja  muna-
sarjad produtseerivad hormoone. Munandid toodavad 
isasorganismi aktiivse funktsionaalse perioodi kestel 
pidevalt isassuguhormooni testosterooni (vt ptk Isassu-
guorganid). Munasarjale on aga iseloomulik östrogee-
nide ja kollaskeha hormooni – progesterooni tsükliline 
produktsioon. Östrogeenid: östradiool, östroon, öst-
riool tekivad kasvavate ja küpsevate folliikulite seinas (vt 
ptk Emassuguorganid). 

TÜÜMUS, THYMUS

 Tüümus on kompaktne organ, kus toimub T-lümfo-
tsüütide areng ja küpsemine (jn 16.14). Tüümus omab 
ka mõningat endokriinset funktsiooni, sest organi epi-
telioretikulaarsed rakud produtseerivad mitmeid humo-
raalseid faktoreid: tümosiini, tümopoetiini jt. 

PLATSENTA, PLACENTA

Emaslooma tiinuse ajal moodustuvas  platsentas toode-
takse gonadotropiini, progesterooni, prostaglandiine ja 
laktogeeni.

Joonis 16.14 Tüümus, küülik, H&E.

DIFUUSSELT PAIKNEVAD ENDOKRIINRAKUD

Difuusselt paiknevad endokriinrakud on esindatud ena-
muses organites ja nad osalevad organismi neurohu-
moraalses regulatsioonis. Peaaegu kõik nendest hajusalt 
paiknevatest neuroendokrinotsüütidest kuuluvad nn 
APUD-rakkude hulka (APUD, ingl amine precursors 
uptake and decarboxylation), millel on rida ühiseid tun-
nusjooni (toodavad aktiivseid amiine, peptiide ja hor-
moone, sisaldavad neurosekretoorseid põiekesi jne). 
APUD-rakkudeks on juba eespool käsitletud neeru-
manuse säsiosa endokrinotsüüdid, kilpnäärmete 
C- rakud ja pankrease saarekeste rakud. Samuti kuuluvad 
siia rühma reniini tootvad jukstaglomerulaarsüsteemi 
rakud neerudes. Olulisteks difuusse neuroendokriinse 
süsteemi rakkudeks on seedekulgla ja hingamisteedega 
seotud endokrinotsüüdid. Läbi kogu seedetrakti paik-
nevad tavaliste katteepiteeli rakkude vahel üksikud 
enteroendokriinrakud (tuntud ka kui enterokrooma-
fi inrakud tänu spetsiifi lisele värvumisele kroomisoola-
dega), mis väga oluliselt mõjutavad seedetrakti talitlust 
(vt ptk Seedeelundite süsteem). Hingamisteedes paik-
nevad neuroendokriinsed rakud kas hajusalt epiteelirak-
kude vahel või moodustavad mõnel juhul ka rakukoon-
disi, seda eriti hingamisteede hargnevustel, kus neid 
nimetatakse neuroepiteliaalkehakesteks.
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Tabel 16.1 Koduloomade endokriinorganite morfoloogiline ehitus

Nääre Ehitus Rakkude morfoloogia Funktsionaalsed seosed 
ja liikide erinevused

Hüpofüüs: 
adenohüpofüüs

Distaalne osa: rakuväädid, 
retikulaarkiud ja 
sinusoidaalsed kapillaarid

Vaheosa: rakuväädid, 
erineva suurusega tsüstid ja 
sinusoidaalsed kapillaarid

Köbruosa: rakuväädid, 
tsüstid ja väiksed folliikulid 

Hulknurksed sekretoorsed suurte 
sõmeratega rakud jagunevad:

atsidofi ilseteks – sõmerad 
värvuvad happeliste värvidega 
kirkalt roosaks, somato-
troopsed endokrinotsüüdid 
300–400 nm suuruste STH 
graanulitega ja laktotroopsed 
endokrinotsüüdid 600 nm 
prolaktiini sõmeratega;
basofi ilseteks – sõmerad 
värvuvad aluseliste värvidega 
intensiivselt siniselt, kortiko-
troobid 200–400 nm suuruste 
ACTH ja β-LPH sõmeratega, 
türeotroobid 150 nm ja 
väiksemate TSH sõmeratega; 
gonadotroobid 200 nm ja 
suuremate FSH või LH sõme-
ratega; 
kromofoobseteks – sõmerad 
puuduvad, rakud värvuvad 
nõrgalt, funktsioon teadmata

Hulknurksed sekretoorsed 
basofi ilsed endokrinotsüüdid, 
moodustatakse peptiidhormoone 
MSH, γ-LPH, β-endorfi in 
Rakud keskmiselt basofi ilsete 
sõmeratega, sekretoorsed 
ja mittesekretoorsed

•

•

•

STH tõstab enamuse rak-
kude metaboolset taset;
prolaktiin aitab kaasa 
piimanäärmete arenemi-
sele tiinuse ajal ja piima 
moodustumisele peale 
poegimist;
ACTH stimuleerib kor-
tikosteroidide produkt-
siooni; 
TCH stimuleerib türoglo-
buliini produktsiooni; 
FSH stimuleerib sekun-
daarsete folliikulite kasvu 
ja östrogeeni produkt-
siooni

Hästi väljendunud hobusel 
ja seal; kõige nõrgemalt 
väljendunud ruminantidel; 
MSH stimuleerib melaniini 
sünteesi

•

•

•

•

•

•

•

Hüpofüüs:
neurohüpofüüs

Närviosa: aksonite 
lõpposad on ümbritsetud 
fenestreeritud kapillaaridega
Hüpotalaamne trakt: 
supraoptilise tuuma 
ja paraventrikulaarse 
tuuma aksonid

Aksonid hargnevad jätke lõpposas 
ja on tihedalt seotud fenestreeritud 
kapillaaridega; pituitsüüdid toetavad 
jätketega aksoneid ja nende lõpposi

ADH soodustab vee kiiret 
resorptsiooni;
oksütotsiin mõjutab sile-
lihaseid (emaka kontrakt-
sioonid poegimisel, piima 
väljutamine udarast)

•

•

Pineaalnääre 

Sagarikud, sidekoelised 
väädid, sinusoidaalsed 
kapillaarid

Pinealotsüüdid sisaldavad 
serotoniini ja melaniini sõmeraid; 
gliotsüüdid paiknevad hajusalt 
sagariku perifeersetes osades 
ja need rakud sarnanevad 
kesknärvisüsteemi astrotsüütidele

Melaniin vabastatakse öösel, 
serotoniin päevasel ajal ja 
sekretsioon jälgib 24-tunnilist 
e tsirkadiaalset rütmi

Kilpnääre 

Erineva suurusega folliikulid Türeotsüüdid on kuubilise kuju ja 
basaalselt paikneva ümara tuumaga, 
apikaalsel pinnal mikrohatte 
omavad rakud, mis on seotud 
T4 ja T3 moodustumisega
Parafollikulaarsed endokrinotsüüdid 
sisaldavad väikseid 
(kaltsitoniini moodustamine) 
ja suuri (somatostatiini 
moodustamine) sõmeraid

T4 ja T3 hormoonide olulisim 
ülesanne on rakkude 
metaboolse aktiivsuse 
tõhustamine, rasva ja 
süsivesikute metabolismi 
stimuleerimine, organismi 
kaalu vähendamine
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Kõrval-
kilpnäärmed 

Sidekoelised rohkete 
verekapillaaridega väädid

Olulisimad rakud on 
pearakud – neil on kas:

hele eosinofi ilne tsüto-
plasma, mis sisaldab lipiide, 
glükogeeni, lipofustsiini 
(inaktiivses olekus)
tumedalt värvuv tsüto-
plasma, mis on täitunud 
paratüroidhormooniga 
ning sisaldab sekretoorseid 
sõmeraid (aktiivne olek)

a)

b)

Paratüroidhormoon tõstab 
kaltsiumi taset veres; 
hajusalt paiknevad heledad 
ja tumedad pearakud on 
esindatud kõikidel liikidel, 
kuid väikestel mäletsejalistel 
paiknevad aktiivsed (tumedad) 
pearakud tsentraalselt
Oksüfi ilsete rakkude 
funktsioon ei ole 
lõplikult selge

Suprarenaal-
näärmed 

Glomeruloostsoon: 
endokrinotsüüdid 
moodustavad kerajaid 
või plaatjaid struktuure

Fastsikulaattsoon: rakud 
paiknevad sammastena

Retikulaartsoon: 
korrapäratult läbipõimuvad 
rakuväädid

Säsi: rakuväädid ja nende 
vahel rohkelt kapillaare

Sekretoorsed rakud on 
ümaratest hulknurkseteni 
(kerajad struktuurid) või 
prismaatilised (plaatjad struktuurid); 
endokrinotsüüdid produtseerivad 
mineralokortikoide (aldosteroon)
Sekretoorsed rakud on 
kuubilistest hulknurkseteni, 
produtseerivad glükokortikoide 
(kortisool, kortikosteroon jt)

Sekretoorsed rakud on kuubilistest 
hulknurkseteni, produtseerivad 
androgeenseid hormoone 
(dehüdroepiandrosteroon) ja 
vähesel määral glükokortikoide
Sekretoorsed rakud on suured, 
hulknurksetest prismaatilisteni, 
kroomafi insete sõmeratega, 
mis sisaldavad katehhoolamiine 
(epinefriin ja norepinefriin); 
kodumäletsejaliste suured 
prismaatilised rakud sisaldavad 
välisregioonis epinefriini, 
samal ajal kui väiksemad 
hulknurksed rakud sisaldavad 
siseregioonis norepinefriini

Hormoonid kontrollivad 
naatriumi sisaldust 
ja reguleerivad 
elektrolüütide tasakaalu

Glükokortikoidid aitavad 
reguleerida karbohüdraatide, 
valkude ja rasva metabolismi, 
tagavad põletikuvastase 
tegevuse ja nõrgestavad 
immuunvastust

Epinefriin ja norepinefriin 
stimuleerivad glükogenolüüsi, 
põhjustavad vererõhu ja 
südame löögisageduse 
tõusu jne

Pankrease 
saarekesed

Endokriinse funktsiooniga 
rakkude grupid, 
sinusoidaalsed kapillaarid

Hulknurksed graanulitega 
sekretoorsed rakud 
jaotatakse neljaks tüübiks: 

A (glükagoon), 
B (insuliin), 
D (somatostatiin), 
PP (pankrease 
polüpeptiid) rakud

1.
2.
3.
4.

Glükagoon suurendab 
veres suhkru sisaldust, 
insuliin langetab seda; 
somatostatiin nõrgendab 
seedetrakti ja sapipõie 
silelihasrakkude kokku-
tõmbumisvõimet; 
veistel paiknevad A rakud 
pankrease saarekeste 
perifeerses piirkonnas, 
hobusel tsentraalselt

•

•

•
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SÜNOPSIS

ÜLDISELOOMUSTUS

Endokriinorganid e sisesekretoorsed näärmed koordineerivad ja reguleerivad koos närvisüsteemiga organismi 
talitlust. Endokriinorganitele on iseloomulik viimajuhade puudumine, mistõttu nende organite sekretoorsete 
rakkude toodetud hormoonid suunatakse reeglina rakke ümbritsevatesse vere- ja lümfi kapillaaridesse.
Keemiliselt struktuurilt jagunevad hormoonid kolme klassi: steroidhormoonid, aminohappelised hormoonid, 
peptiidsed ja valgulise loomuga hormoonid. 
Hormoonid kantakse tsirkulatsioonisüsteemi abil laiali üle organismi, mis võimaldab neil avaldavad spetsiifi list 
mõju kudedele ja sihtmärk-rakkudele. 
Endokriinsüsteemis täidavad keskset reguleerivat rolli hüpotalamus ja hüpofüüs.









HÜPOTALAMUS 

Hüpotalamus on endokriinse süsteemi keskus, mis 
ühendab endokriin- ja närvisüsteemi.
Hüpotalamuse endokriinseid funktsioone kanna-
vad erinevateks tuumadeks koondunud neuroen-
dokriinsed rakud. Nende rakkude üheks oluliseks 
ülesandeks on produtseerida oksütotsiini ja anti-
diureetilist hormooni, mis rakujätkete vahendusel 
jõuavad hüpofüüsi tagasagarasse e neurohüpofüüsi, 
kus nad vabanevad vereringesse. 
Teised hüpotalamuses moodustuvad hormoonid, 
mis jagunevad liberiinideks ja statiinideks kantakse 
tänu hüpotalamuse ja hüpofüüsi vahel olevale eri-
lisele veresoonestikule (nn portaalsüsteem) hüpo-
füüsi eessagara e adenohüpofüüsi rakkudeni. 
Liberiinide funktsiooniks on stimuleerida adeno-
hüpofüüsi hormoonide moodustumist, statiinide 
ülesandeks on aga pärssida nende produktsiooni.

HÜPOFÜÜS

Hüpofüüs e ajuripats on tume oasuurune nääre, 
mis paikneb koljupõhimikul türgi sadula augus ja 
reguleerib loomaorganismi talitlust. Lühike vars, 
lehter (infundibulum), seostab hüpofüüsi hüpota-
lamusega.
Morfoloogiliselt eristatakse hüpofüüsil kahte funkt-
sionaalset osa: 

adenohüpofüüs e eessagar ja 
neurohüpofüüs e tagasagar. 

Hüpofüüsi kaks alaosa on arenguliselt erinevat 
päritolu: adenohüpofüüs kujuneb primitiivse suu-
õõne ektodermi väljasopistusest (Rathke tasku), 
neurohüpofüüs kujuneb neuroektodermist kol-
manda ajuvatsakese põhja sopistumisel. 













1.
2.



Hüpofüüsil on ebatavaline verevarustus kahest 
allikast:

ülemised hüpofüüsiarterid, mis lähtuvad sise-
mistest unearteritest ja suuraju arterioosrõnga 
tagumisest ühendusarterist ning 
alumistest hüpofüüsi arteritest, mis pärinevad 
sisemistest unearteritest. 

Enamik adenohüpofüüsist ei saa otseselt arteriaal-
set verd. Lehtrit varustavatest arteritest algavad 
fenestreerunud kapillaarid koonduvad hüpofüüsi 
portaalveenideks, millest tekivad veelkord sinusoi-
daalsed kapillaarid adenohüpofüüsi rakkude vahe-
le. Selline kahest teineteisele järgnevast kapillaa-
ristikust moodustunud nn imevõrgustik kannab 
hüpotalamuse neurosekretoorsete rakkude sekree-
di vabanemiskohast otseselt adenohüpofüüsi dis-
taalosa rakkudeni.
Adenohüpofüüs e eessagar koosneb kolmest 
osast: köbru-, vahe- ja distaalosa. Tema ülesan-
deks on juhtida teiste endokriinorganite talitlust. 
Adenohüpofüüsis paiknevad rakud väätidena, 
viimaseid eraldavad laia valendikuga fenestreeru-
nud sinusoidaalsed kapillaarid. Eessagara rakud 
toodavad erinevaid nn troopseid hormoone, mis 
reguleerivad teiste endokriinorganite ja -kudede 
aktiivsust.
Eessagara kromofi ilsed endokrinotsüüdid jaotatak-
se basofi ilseteks (4–10%) ja atsidofi ilseteks (40%). 
Kolmanda grupi moodustavad kromofoobsed 
endokrinotsüüdid (50%). 
Basofi ilsete endokrinotsüütide graanulid sisalda-
vad hormoonide sünteesimiseks vajalikke glüko-
proteiine. 
Adrenokortikotroobid toodavad adrenokorti-
kotropiini (ACTH), mis stimuleerib neerupea-



1.

2.
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lise koore steroidhormoonide produktsiooni. 
Adrenokortikotroobid toodavad lähteühendi-
na pro-opiomelanokortiini, mis proteolüütiliselt 
lõhustatakse polüpeptiidseteks hormoonideks – 
lisaks ACTH veelt ka β-lipotropiiniks (β- LPH), 
mis stimuleerib triglütseriidide vabanemist rasv-
koest ja on eelühendiks endorfi inide tekkel. 
Gonadotroobid toodavad folliikuleid stimuleeri-
vat hormooni e follitropiini (FSH) ja luteinisee-
rivat hormooni e lutropiini (LH). Türeotroobid 
toodavad türeotroopset hormooni e türeotropiini 
(TSH), mis stimuleerib kilpnäärme epiteelirakku-
de kasvu ja tõstab kilpnäärme hormoonide T3 ja T4 
taset veres.
Somatotroopsed endokrinotsüüdid produtseerivad 
kasvuhormooni e somatotropiini (STH). 
Laktotroopsed endokrinotsüüdid produtseerivad 
prolaktiini (PRL). 
Vaheosa paikneb kitsa tsoonina adenohüpofüüsi dis-
taalosa ja neurohüpofüüsi närviosa vahel. Vaheosa 







on arenenud Rathke tasku tagaseinast ja sisaldab 
erineva suurusega tsüste. Viimaste kolloidiga täi-
detud õõnsused on Rathke tasku jääkvalendikud. 
Vaheosa sisaldab basofi ilseid endokrinotsüüte, mis 
toodavad pro-opiomelanokortiini. Viimane lõhus-
tatakse proteaaside poolt väiksemateks peptiidhor-
moonideks: melanotsüüte stimuleeriv hormoon 
(MSH), γ-LPH ja β-endorfi in. MSH stimuleerib 
pigmenditootmise aktiivsust melanotsüütides ja 
pigmendi laialipaigutamist melanofoorides.
Tuberaalosa on tugevalt vaskulariseerunud ala, 
mis sisaldab hüpofüsaarse portaalsüsteemi veene ja 
mõningaid funktsionaalseid gonadotroope.
Neurohüpofüüsis eristatakse närviosa (pars ner-
vosa) ja lehtrit (infundibulum), mis seostub hüpota-
lamusega. Närviosas vabanevad vereringesse närvi-
kiudude sekretoorsetest graanulitest oksütotsiin ja 
vasopressiin (ADH).





KÄBIKEHA e PINEAALNÄÄRE

Pineaalnääre on neuroendokriinne nääre, mis 
areneb neuroektodermist ja on ühenduses ajuga 
lühikese varre abil. Pineaalnääre osaleb organis-
mi rütmiliste või tsüklitena kulgevate protsesside 
reguleerimises. 
Organi suurus ja kaal on sõltuvuses looma sugu-
organite füsioloogilisest seisundist.
Kujult on käbikeha veisel kerakujuline, hobusel ja 
kassil pirnjas, seal piklik. 
Väljastpoolt katab käbikeha sidekoeline kihn, mil-
lest kulgevad pineaalnäärme sisemusse veresooni 
sisaldavad sidekoelised trabeekulid, mis jagavad 
näärme sagarikeks. 
Organi parenhüümis paikneb kaks põhilist raku-
tüüpi: sekreeti (melatoniini) produtseerivad 
pinealotsüüdid ja toestava funktsiooniga glio-
tsüüdid. 
Lisaks melatoniinile sisaldab paljude loomade 
käbinäärme ekstrakt mitmeid neurotransmitte-
reid nagu serotoniin ja dopamiin ning hüpotalaa-
milist regulatsiooni mõjutavaid hormoone nagu 
somatostatiin ja türeoliberiin.













KILPNÄÄRE

Kilpnääre on kompaktne organ, mis koosneb 
kahest sagarast ja vaheosast (vaheosa puudub 
vanadel koertel ja kassidel). Sagarate parenhüümi 
moodustavad kilpnäärme folliikulid ja sidekude. 
Kilpnäärmes eristatakse kahte tüüpi epiteelirakke: 
follikulaarsed endokrinotsüüdid e türeotsüüdid, 
mis vooderdavad folliikuleid ja parafollikulaa-
rsed endokrinotsüüdid, mis paiknevad sagari-
kusiseses sidekoes. Folliikulid on seest täidetud 
kolloidiga. 
Türeotsüüdid sünteesivad valgulisi komponente, 
mis väljutatakse folliikuli valendikku, kus lõpp-
tulemusena moodustuvad hormoonid türoksiin 
(T4) ja trijodotüroniin (T3). Nende hormooni-
de põhifunktsioonideks on tõhustada rakkude 
metaboolset aktiivsust, stimuleerida rasva ja kar-
bohüdraatide metabolismi ja vähendada organis-
mi kaalu.
Parafollikulaarsed endokrinotsüüdid toodavad 
kaltsitoniini ja somatostatiini.
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KÕRVALKILPNÄÄRMED

Enamikul koduloomadest (v.a siga) koosnevad 
väiksed kõrvalkilpnäärmed kahest endokriinsete 
näärmete osast – välimisest ja sisemisest näärme-
paaridest. 
Kõrvalkilpnäärmes eristatakse kolme tüüpi rak-
ke: pearakud, oksüfi ilsed rakud ja adipotsüüdid. 
Enamuse parenhüümi rakkudest moodustavad 
polügonaalse kujuga pearakud.
Pearakud toodavad paratüroidhormooni (PTH), 
mille ülesandeks on tõsta kaltsiumi taset veres ja 
koos kaltsitoniiniga reguleerida kaltsiumi meta-
bolismi organismis. Oksüfi ilseid rakke peetakse 
vananenud pearakkudeks ja nende funktsioon ei 
ole lõplikult selge. Adipotsüütide hulk näärmes 
on väike ja suureneb vanematel loomadel.







SUPRARENAALNÄÄRMED e 
NEERUMANUSED

Neerumanuseid koos neerudega katab pealt rasv-
koerohke kihn, sellest seespool paikneb ainult 
neerumanuseid ümbritsev sidekoeline kihn. 
Neerumanused on paarilised kompaktsed orga-
nid, mis koosnevad kahest hormoone produtsee-
rivast näärmealaosastst. Neerumanustes eristatak-
se kahte piirkonda: perifeerselt paiknevat kolla-
kaspruuni koort ja seespoolset kollakaspunast või 
kollakashalli säsi. 
Säsis paiknevad endokrinotsüüdid toodavad epi-
nefriini (adrenaliini), norepinefriini (noradrena-
liini) ja dopamiini.
Neerumanuste koores eristatakse kolme tsooni: 
glomeruloos-, fastsikulaat- ja retikulaartsooni. 
Glomeruloostsoon on suhteliselt kitsas tsoon 
kapsli all, selles tsoonis paiknevad rakud keraja-
te moodustistena. Glomeruloostsoonis moodus-
tub mineralokortikoidne hormoon aldosteroon, 
mille ülesandeks on naatriumisisalduse kontroll 
organismis.
Fastsikulaattsoon on koore kõige suurem ala-
osa, siin paiknevad rakud pikkade sammaste-
na. Rakusammaste vahel kulgevad sinusoidid. 
Fastsikulaattsoonis moodustatakse glükokorti-
koide: kortikosterooni, kortisooni, hüdrokor-
tisooni jne, mis mõjutavad lipiidide, valkude ja 
süsivesikute metabolismi. 
Retikulaartsoon on koore kõige sügavam piirkond. 
Selles kihis paiknevad korrapäratult läbipõimu-
nud rakuväädid, mille vahele jäävad sinusoidid. 
Retikulaartsoonis moodustatakse androgeenseid 
hormoone ja vähesel määral glükokortikoide.
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KORDAMISKÜSIMUSED

Endokriinorganite kohta kehtivad järgmised 
väited:

nad toodavad hormoone
nad toodavad feromoone
nad omavad viimajuha
nad on ilma viimajuhata

Tsentraalseteks endokriinorganiteks on:
kilpnääre
hüpofüüs
käbikeha
hüpotalamus
suprarenaalnäärmed e neerumanused
kõrvalkilpnääre

Millised väited on õiged hüpofüüsi e 
ajuripatsi ja selle alaosade (adenohüpofüüs 
ja neurohüpofüüs) kohta?

paikneb koljupõhimikul türgi sadula augus
paikneb koljupõhimikul kägimulgus
pikk käändunud väänosa (pars convoluta) 
ühendab hüpofüüsi hüpotalamusega
lühike vars (lehter, infundibulum) seostab 
hüpofüüsi hüpotalamusega
adenohüpofüüs kujuneb primitiivse suuõõne 
ektodermi väljasopistusest (Rathke tasku) 
ja neurohüpofüüs aga areneva vaheaju 
neuroektodermist 
neurohüpofüüs kujuneb primitiivse suuõõne 
ektodermi väljasopistusest (Rathke tasku) 
ja adenohüpofüüs aga areneva vaheaju 
neuroektodermist

Kasvuhormooni e somatotropiini toodavad:
adenohüpofüüsi basofi ilsed endokrinotsüüdid
adenohüpofüüsi atsidofi ilsed endokrinotsüüdid
adenohüpofüüsi neutrofi ilsed 
endokrinotsüüdid
adenohüpofüüsi kromofoobsed rakud

Millised hormoonid vabanevad vereringesse 
neurohüpofüüsis?

oksütotsiin
glükagoon
aldosteroon
vasopressiin e antidiureetiline hormoon 
(ADH)
türoksiin

1.

A.
B.
C.
D.

2.
A.
B.
C.
D.
E.
F.

3.

A.
B.
C.

D.

E.

F.

4.
A.
B.
C.

D.

5.

A.
B.
C.
D.

E.

Organismis kaltsiumi metabolismi reguleerimises 
osalevat kaltsitoniini toodavad:

neerupealiste e neerumanuste säsiosa rakud
pankrease saarekeste A-rakud
kilpnäärme parafollikulaarsed rakud
kõrvalkilpnäärmete oksüfi ilsed rakud
seedetrakti katteepiteelis difuusselt paiknevad 
endokrinotsüüdid

Millises organis paiknevad melatoniini tootvad 
pinealotsüüdid?

hüpotalamus
käbikeha
kilpnääre
kõrvalkilpnääre
suprarenaalnäärmed e neerumanused

Olulise ehitusliku ja funktsionaalse ühikuna 
esinevad kolloidi sisaldavad folliikulid:

käbikehas
neerupealistes e neerumanustes
kilpnäärmes
kõrvalkilpnäärmetes
pankrease saarekeses

Suprarenaalnäärmete e neerumanuste koores 
eristatakse järgmiseid tsoone:

glomeruloostsoon
intermediaartsoon
pigmenttsoon
fastsikulaattsoon
retikulaartsoon
supramedullaartsoon

Insuliini sünteesivad panrease saarekeste:
alfa-rakud
beeta-rakud
PP-rakud
delta-rakud

6.

A.
B.
C.
D.
E.

7.

A.
B.
C.
D.
E.

8.

A.
B.
C.
D.
E.

9.

A.
B.
C.
D.
E.
F.

10.
A.
B.
C.
D.



Loomade meeleorganid on nägemisorgan, kuulmis- ja tasakaaluorgan, haistmisorgan ja 

maitsmisorgan.

Käesolevas peatükis käsitletakse nägemis- ja kuulmisorgani ehitust.

Haistmisorgani ehitust käsitletakse hingamissüsteemi juures, maitsmisorgani ehitust 

seedesüsteemi juures. 
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ÜLDISELOOMUSTUS

Meeleorganiteks on välis- ja sisekeskkonna analüsaa-
torid, mis võimaldavad loomaorganismil adapteeruda 
konkreetsetes tingimustes. Igas analüsaatoris eristatakse 
kolme piirkonda: perifeerset (retseptoorset), vahe- ja 
tsentraalpiirkonda. 

Perifeersesse piirkonda kuuluvad organid, milles paik-
nevad spetsialiseerunud retseptoorsed rakud. Informat-
siooni vastuvõtu spetsiifi lisuse järgi eristatakse:  mehhano-
retseptoreid (kuulmisorgani retseptorid, tasakaaluorgani 
retseptorid jt),  kemoretseptoreid (retseptorrakud maits-
misorganis ja haistmisorganis),  fotoretseptoreid (silma 
võrkkesta fotoretseptoorsed rakud), termoretseptoreid 
(retseptorid nahas ja siseorganites) ja  valutundlikkuse 
retseptoreid. 

 Perifeerse piirkonna retseptoorsed rakud moodustavad 
olulise osa rakkudest meeleorganites (nägemisorgan, kuul-
mis- ja tasakaaluorgan) ning paiknevad põhiliselt mitte-
sensoorseid funktsioone täitvates organites (nina, keel jt).

Sensoorse süsteemi  vahepiirkond koosneb vaheneu-
ronite ketist, mille kaudu edastatakse retseptoorsete rak-
kude närviimpulss koore keskustesse. Selles ahelas võivad 
esineda vahekeskused, kus toimub aferentse informat-
siooni töötlemine ja selle ümberlülitamine eferentsetele 
keskustele.

Sensoorse süsteemi  tsentraalpiirkonnaks on suur-
ajukoor. Selles piirkonnas võib informatsioon talletuda 
kas pikaajalisse mällu või lülitatakse see üle eferentsetele 
teedele.

Meeleorganid,
organa sensuum 17
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Meeleorganite klassifi katsioon. Sõltuvalt ehitusest ja 
retseptoorse osa funktsioonist jaotatakse meeleorganid 
kolmeks grupiks.

Esimese grupi moodustavad meeleorganid, milles on ret-
septoriteks spetsialiseerunud neurosensoorsed rakud (näge-
misorgan, organum visus, haistmisorgan, organum olfactus), 
mis muudavad välise ärrituse energia närviimpulsiks.

Teise grupi moodustavad meeleorganid, mille ret-
septoriteks on epiteelirakud (sensoepiteliaalsed rakud). 
Siia kuuluvad kuulmis- ja tasakaaluorgan, organum stato-
acusticum s organum vestibulocochleare, ja maitsmisorgan, 
organum gustus.

Kolmandasse gruppi kuuluvad naha- ja vistseraal-
sensoorsed süsteemid. Nende perifeerseteks osadeks on 
erinevad inkapsuleeritud ja inkapsuleerimata retseptorid 
(nahas paiknevaid retseptoreid vt ptk Keha väliskate).

Joonis 17.1 Nägemisorgani arenemine. Läätse (nool) arenemise varasem etapp (a), hilisem etapp (b), Heidenhaini raudhematoksüliin. Silm 

areneb neuroektodermist, pinna ektodermist ja mesodermist. Esimesed etapid: 4 mm embrüo (c), 7.5 mm embrüo (d), hilisemad etapid (e). 

(Ross M. H., Pawlina W. järgi, muudetult)

NÄGEMISORGAN,
ORGANUM VISUS

SILM, OCULUS

 Silm (jn 17.16, 17.25) on paariline organ, mis koosneb 
keeruka ehitusega  retseptororganist (silmamuna, bulbus 
oculi),  nägemisnärvist ja  keskusest. Lisaks on silmal olemas 
 abiaparaat, mille moodustavad silmamuna liigutavad 
lihased, silmalaud, konjunktiiv ja pisaraaparaat. 

Silm areneb neuroektodermist, pinna ektodermist ja 
mesodermist. Pinnaektodermist arenevad  lääts,  kornea 
epiteel,  konjunktiiv ja  pisaranääre koos  viimasüsteemiga. 
Neuroektodermist arenevad  klaaskeha, (mis areneb 
osaliselt ka mesenhüümist),  reetina,  iirise ja  tsiliaarkeha 

(a)

(c)

(e)

(d)

(b)

Eesaju

Vars
Silmapõieke

Läätseplakood

Varre 
valendik

Vaheaju 
sein

Silmakarikas
Silmakarika 
välisleste

Ektoderm

Sissesopistuv
läätsepõieke

Silmakarika
siseleste

Vars

Konjunktivaalvõlv

Reetina
neuraalkiht

Tsiliaarkeha

Kornea
Ektoderm
Iiris

Hüaloid-
arter

Klaaskeha

Irido-
pupillaarne
membraan

Silmalaug

Silma 
eeskamber

Sisemine vaskulooskiht
Välimine vaskulooskiht

Sisekesta e reetina
pigmentepiteel

Valgekest e 
skleera

Pärissoonkest e
koroidea



Peatükk 17 MEELEORGANID336

epiteel,   pupilli ahendavad ja laiendavad lihased ning 
 nägemisnärv. Mesodermist arenevad  skleera, kornea, 
tsiliaarkeha ja iirise strooma,  koroidea,  silmalihased, 
 silmalaud (v.a epiteel ja konjunktiiv), silma sidekude ja 
veresooned ning  klaaskeha (jn 17.1a-e).

Silmamuna

Silmamuna on kompleksne sfääriline organ, mille sein 
koosneb kolmest kestast (jn. 17.2, 17.3). Silmamuna 
kestad ja kihid:

 Välimine fi brooskest, tunica fi brosa bulbi:
1.  sarvkest e kornea, cornea:
eesmine korneaalepiteel, epithelium anterius 
corneae,
eesmine piirikiht, lamina limitans anterior,
pärissubstants, substantia propria corneae,
tagumine piirikiht, lamina limitans posterior,
tagumine korneaalepiteel, epithelium posterius 
corneae;
2.  valgekest e kõvakest e skleera, sclera:
episkleraalkiht, lamina episcleralis,
skleera pärissubstants, substantia propria sclerae,
tõmmukiht, lamina fusca sclerae.

 Keskmine soonkest, tunica vasculosa bulbi:
1.  pärissoonkest e koroidea, choroidea:
 suprakoroidkiht, lamina suprachoroidea,
 vaskulooskiht, lamina vasculosa,
 läiketapeet, tapetum lucidum,
 kapillaarkiht, lamina choroidocapillaris,
 basaalkompleks, complexus basalis;
2. tsiliaarkeha,  ripskeha, corpus ciliare:
epiteelkiht, stratum epitheliale,
strooma, stroma ciliare;

1.
1.
•

•
•
•
•

1.
•
•
•

2.
2.
•
•
•
•
•
2.
•
•

Joonis 17.2 Silmamuna kestad. Välimine fi brooskest (a), keskmine soonkest (b) ja sisekest e reetina (c). (Ross M. H., Pawlina W. järgi, muu-

detult)

(a) (b) (c)

3.  vikerkest, iris:
eesmine piirikiht, stratum limitans anterius,
iirise strooma, stroma iridis:

eesmine piirimembraan, lamina limitans 
anterior, 
soonkiht, stratum vasculosum, 
tagumine piirimembraan, lamina limitans 
posterior; 

tagumine pigmentepiteel, epithelium posterius 
pigmentosus.

3.  Sisekest e võrkkest e reetina, tunica interna s. retina:
1.  nägemisosa e reetina optiline osa, pars optica 
retinae:
pigmentepiteel, stratum pigmentosum, 
kepikeste ja kolvikeste kiht, stratum neuroepithe-
liale photosensorium, 
välimine piirimembraan, stratum limitans exter-
num, 
välimine rakutuumade kiht, stratum nucleare 
externum, 
välimine retikulaarkiht, stratum plexiforme exter-
num, 
sisemine rakutuumade kiht, stratum nucleare 
internum,
sisemine retikulaarkiht, stratum plexiforme inter-
num,
ganglionirakkude kiht, stratum ganglionicum,
närvikiudude kiht, stratum neurofi brarum,
sisemine piirimembraan, stratum limitans inter-
num;
2.  reetina pimeosa, pars caeca retinae. Saagservast, 
ora serrata, ettepoole jääv mittefunktsionaalne 
reetina osa, mis katab tagantpoolt vikerkesta ja 
tsiliaarkeha.

2.
•
•

-

-
-

•

3.

•
•

•

•

•

•

•

•
•
•

3.

Kornea
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Joonis 17.3 Silmamuna, karmiin-pikroindigokarmiin.

Lääts

Eeskamber Kornea

Klaaskeha
jääk

Saagserv

Ripsvöötme kiud

Ripskeha

Reetina

Koroidea

Valgekest

Kollatähn

Nägemisnärv

Tagakamber

Vikerkest
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 Välimine fi brooskest, tunica fi brosa bulbi

Silmamuna välimise fi broos- e kiudkesta (jn 17.4) moo-
dustavad erineva morfoloogilise ehitusega sarvkest e kor-
nea ja valgekest e kõvakest e skleera. Silmamuna ette jääb 
sarvkest ja külgedele ning taha valgekest.

Sarvkest, cornea, on välimise fi brooskesta konveksne 
läbipaistev eesosa ja vastavalt morfoloogilisele ehitusele 
on sarvkest üks refraktiivseid (dioprilisi) keskkondi, mida 
valgus läbib (jn 17.5, 17.6abc). Sarvkest puutub otseselt 
kokku väliskeskkonnaga ja seetõttu võivad seal kergesti 
tekkida vigastused. Sarvkestas paikneb palju valutund-
likkuse närvilõpmeid. Sarvkest on õhem tsentraalosas ja 
paksem perifeerias ning selle kesta moodustavad looma-
del neli kuni viis kihti. 

Sarvkesta kihid:
eesmine korneaalepiteel, epithelium anterius corneae,
eesmine piirikiht, lamina limitans anterior, 
pärissubstants, substantia propria corneae,
tagumine piirikiht, lamina limitans posterior,
tagumine korneaalepiteel e -endoteel, epithelium 
posterius corneae.

Eesmine korneaalepiteel, epithelium anterius cor-
neae, on mitmekihiline sarvestumata lameepiteel, 
kus rakud paiknevad mitmes reas ja on omavahel 
tihedalt ühendatud desmosoomidega. Kihi paksus 
on karnivooridel 25–40 μm piires, suurtel kodu-
loomadel on eesmine korneaalepiteeli kiht kuni neli 
korda paksem. Mitootiliselt jagunevad basaalkihi 
rakud on prismaatilise kujuga ja kinnituvad basaal-
membraanile, neist kõrgemal paikneb 2–3 rida 
vahepealse kihi hulknurkseid rakke. Vahepealse kihi 
rakkudel on ümarad tuumad ja pikad jätked, mis 
kinnituvad naaberrakkude vahele. Epiteeli pindmi-

1.
2.
3.
4.
5.

1.

ses kihis paiknevad lamedad piklike rakutuumadega 
rakud. Pindmise kihi rakud ei moodusta sarvkihti, 
vaid irduvad aegamööda epiteeli pinnalt. Epiteel 
sisaldab suurel hulgal vabu retseptoorseid närvilõp-
meid, mis tagavad sarvkesta suure tundlikkuse. Sarv-
kesta välispinda niisutavad pidevalt  pisaranäärmed 
ja  konjunktivaalnäärmed. Näärmete sekreet kaitseb 
silma kahjulike välismõjutuste eest ja samuti on tal 
bakteritsiidne toime. Korneaalepiteeli eripäraks on 
tema väga kõrge regeneratsioonivõime. 
Eesmine piirikiht, lamina limitans anterior. Eesmist 
piirikihti nimetatakse ka  Bowmani membraaniks ja 
see ei ole eristatav kõikide loomade (hobune, siga, 
koer, kass) sarvkestas. Eesmine piirikiht on atsellu-
laarne ja koosneb vähesest kollageensete fi brillide 
hulgast. Eesmine piirikiht ei ole epiteelialune basaal-
membraan, vaid seda peetakse pärissubstantsi pind-
miseks modifi tseerunud osaks. Eesmisel piirikihil 
puudub regeneratsioonivõime ja kahjustuste korral 
asendub kiht armkoega.
Pärissubstants, substantia propria corneae. Sarvkesta 
sidekoeline pärissubstants moodustab ligikaudu 
90% sarvkesta paksusest. Kiht koosneb vähestest 
elastsetest kiududest, paralleelsetest kollageensetest 
lamellidest ja lamestunud fi broblastidest (nimeta-
takse ka keratotsüütideks), mis paiknevad kitsas-
tes lamellidevahelistes piludes. Lamelle ja fi bro-
blaste ümbritseb sulfateeritud glükoosaminoglü-
kaane sisaldav amorfne aine, mille tõttu on see kiht 
läbipaistev. Pärissubstants on avaskulaarne ja tema 
toitumine toimub difusiooni teel läheduses paikne-
vate veresoonte kaudu.
Tagumine piirikiht, lamina limitans posterior, e 
 Descementi membraan on ebatavaliselt paks ja 
homogeenne tagumise korneaalepiteeli basaal-

2.

3.

4.

Joonis 17.4 Skleera, kass (a); koroidea basaalmembraan (nool), H&E (b). Skleera pärissubstants (1), tõmmukiht (2), skleera (S), koroidea (K), 

reetina (R).

(a)

11

22

RR

KK

SS

(b)
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membraan, mille moodustab peamiselt valk kolla-
geen. Kiht on atsellulaarne, tema paksus koeral on 
10–15 μm, hobusel kuni 30 μm.
Tagumine korneaalepiteel e -endoteel, epithelium 
posterius corneae. Tagumise korneaalepiteeli kihi 
moodustavad endoteeli rakud. Heksagonaalsed 
rakud on madalad, nende ümarad või ovaalsed tuu-
mad paiknevad paralleelselt sarvkesta pinnal. 

 Valgekest e kõvakest e skleera, sclera. Valgekest koos-
neb tihedast sidekoest ja ümbritseb tagumist /₆ silma-
munast. Kest on läbipaistmatu ja värvilt portselanvalge. 
Skleeras eristatakse episkleraalkihti, skleera pärissubs-
tantsi ja tõmmukihti. 

Episkleraalkiht, lamina episcleralis, koosneb kohe-
vast sidekoest ja sisaldab rikkalikult veresooni. 
Skleera pärissubstants, substantia propria sclerae, 
koosneb kollageensete kiudude kimpudest, mukoos-

5.

1.

2.

Joonis 17.6 Kornea, kass (a, b), siga (c) H&E. Tagumine 

korneaalepiteel (1), tagumine piirikiht (2), pärissubstants (3), 

eesmine korneaalepiteel (4).

Joonis 17.5 Sarvkesta ehitus. Eesmine korneaalepiteel (1), 

Bowmani membraan (2), keratotsüüdid (3), strooma (substantia 

propria) (4), kornea (5), lamellid (6), Descementi membraan (7), 

endoteel (8), basaalrakud (9), basaalmembraan (10), kollageensed 

kiud (11), lamellid (12), elastsed kiud (13). (Krstic R. V. järgi, 

muudetult)
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sest põhiainest, fi broblastidest, pigmendirakkudest 
ja vähestest elastsetest kiududest. Kollageensed kiud 
annavad kestale tugevuse, tänu elastsetele kiududele 
on skleerale iseloomulik elastsus ja venimisvõime. 
Tõmmukiht, lamina fusca sclerae. Pruuni värvi tõm-
mukiht sisaldab melanotsüüte, peeni kollageenseid 
ning jämedaid elastseid kiude.

Silma tagaosas (jn 17.7) ühineb skleera aju kõvakesta 
ja nägemisnärvi ämblikuvõrkkestaga. Skleera kõige sees-
poolsem kiht diski kujul katab piirkonda, kus silmast 
väljub nägemisnärv. Nägemisnärvi kiud kulgevad läbi 
diski avade ning seda skleera osa nimetatakse sõelväljaks, 
lamina cribrosa.

 Keskmine soonkest, tunica vasculosa bulbi

Veresoonte ja pigmendirikas kest koosneb silmamuna 
tagaosas skleera ja reetina vahele jäävast pärissoonkes-
tast e koroideast, choroidea, ja eesosas asuvatest tsiliaar- e 
ripskehast, corpus ciliare, ning iirisest e vikerkestast, iris.

 Pärissoonkest e soonmik e koroidea, choroidea (jn 
17.8ab). Pärissoonkest toidab reetina pigmentepiteeli 
ja fotoretseptoreid, reguleerib silmamuna siserõhku ja 
temperatuuri. Pärissoonkesta strooma sisaldab arvukalt 
melanotsüüte, anastomoseeruvaid arterioole ja veenuleid 
(jn 17.9). 

Pärissoonkestas eristatakse viit kihti: 
Pärissoonkesta välimise e suprakoroidkihi, lamina 
suprachoroidea, moodustab kohev sidekude, milles 
on palju fi broblaste, melanotsüüte, kollageenseid 
fi brille, veresooni ja närvipõimikuid.
Vaskulooskiht, lamina vasculosa, on kõige paksem 
pärissoonkesta kiht. Kihi moodustab kohev kiudsi-
dekude, milles paiknevad silelihaskiudude kimbud, 
veenide ja arterite põimikud ja pigmentrakud. 
Kolmas kiht,  läiketapeet, tapetum lucidum, asub 

3.

1.

2.

3.

Joonis 17.8 Pärissoonkest, veresooned pärissoonkestas, Berliini 

sinisega injitseeritud preparaat, kass (a), skleera (S), koroidea (K), 

reetina (R) karmiin (b).

Joonis 17.7 Silma tagapõhi, kass, Van Gieson. (a)

(b)
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Joonis 17.9 Pärissoonkesta vaskulaarsed komponendid. (Samuelson Don A. järgi, muudetult)

silmapõhjas, on soontevaba ja perifeeria suunas 
õhenev kiht. Selle valgustpeegeldava kihi esinemine 
on iseloomulik loomadele, kes suudavad näha ka 
pimedates tingimustes. Kihi morfoloogiline ehitus 
võib olla rakuline või kiuline.  Rakktapeet, tapetum 
cellulosum, esineb koeral ja kassil ja koosneb rakkudest. 
Rakud on kujult lamedad ja nelinurksed, lisaks 
sisaldavad nad kassil peeni kuldkollaseid kristalle. 
 Kiudtapeet, tapetum fi brosum, on iseloomulik teistele 
loomadele ja koosneb kollageensetest kiududest. 
Läiketapeet aitab loomadel paremini orienteeruda 
pimedas, päevase eluviisiga loomadel (siga, orav, 
linnud) tapeet puudub. 
Kapillaarkiht, lamina choroidocapillaris, sisaldab 
tihedat kapillaaride võrgustikku ja toidab reetina 
väliskihti. 
Viies kiht –  basaalkompleks, complexus basalis e 
Bruchi membraan – on väga õhuke kiht (1–4 μm), 
mis eraldab pärissoonkesta reetina pigmentepiteelist. 
Vaatamata sellele, et basaalkompleks on väga õhuke, 
eristatakse seal väga õhukest kollageensete ja peeni-
keste elastsete kiududega kihti, sisemist kiulist kol-
lageenset kihti ja kolmanda kihina pigmentepiteeli 
basaalmembraani.

4.

5.

 Vikerkest e iiris, iris, (jn 17.10) on soonkesta kõige 
eesmisem osa, mis jääb sarvkesta taha, kus selles erista-
takse tsentraalset ava – pupilli. Pupilli kuju on loomadel 
erinev. Ümarad pupillid on koeral ja seal, piklikud (ahe-
nenult vertikaalselt väljavenitatud) kassil, ovaalsed (ahe-
nenult horisontaalselt väljavenitatud) hobusel, kitsel ja 
lambal. Vikerkest eraldab silma eeskambrit tagakambrist 
ja toimib diafragmana, reguleerides fotoretseptoorsetele 
rakkudele langevat valgushulka. Morfoloogiliselt erista-
takse vikerkestas järgmisi kihte:

 Eesmine piirikiht, stratum limitans anterius, (jn 
17.10) on katkendlik, akendunud kiht, mille moodus-
tavad tähtjad fi broblastid ja melanotsüüdid. Erandlikult 
epiteelikatteta vikerkesta eespind on kontaktis silma ees-
kambri vesivedelikuga. 

Iirise strooma, stroma iridis, (jn 17.10) on rikkalikult 
vaskulariseeritud ja pigmenteeritud kohev sidekude, 
kus makrofaagid sisaldavad rohkelt fagotsüteeritud 
melaniinisõmeraid. Silmaava serval moodustavad 
ringjalt paigutunud silelihasrakud pupilli ahendaja-
lihase, m. sphicter pupillae.
Tagumine pigmentepiteel, epithelium posterius pig-
mentosus (jn 17.10). Vikerkesta tagumine kahekihi-
line pigmentepiteel läheb üle ripskeha jätkeid kat-

1.

2.

Pärissoonkest

Keskmise suurusega soonekihi veenul

Kapillaarkiht

Bruchi membraan

Pigmentepiteel
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vaks epiteeliks. Eesmises osas paiknevad ja radiaalselt 
kulgevad silelihasrakud moodustavad pupilli laien-
dajalihase, musculus dilatator pupillae.

Vikerkest võib olla erinevat värvi, mille määrab ära 
pigment melaniini hulk vikerkesta stroomas. Kui mela-
niini on palju, siis on vikerkest tumepruun, kui pig-
menti on vähe, siis sinine. Peale melaniini üldhulga mää-
rab vikerkesta värvi ka melaniini alatüüpide omavaheline 
vahekord ja seega vikerkesta värvus sõltub teatud mää-
ral sellest, kas domineerib  eumelaniin (tumepruun mela-
niin) või  feomelaniin (punakas-kollane melaniin).

 Tsiliaarkeha, corpus ciliare. Tsiliaar- e ripskeha on 
ringjas soonkesta moodustis saagserva, iirise põhja ja 
läätse serva vahel.  Saagserv, ora serrata, on selgelt piirit-
letud üleminek reetina optilise ja pimeosa vahel. Tsili-

Joonis 17.11 Akommodatsioon. Skleera (1), kornea (2), Descementi membraan (3), limbus (4), korneaalepiteel (5), silmamuna konjunktiiv 

(6), tsiliaarkeha (7), tsiliaarepiteel (8), tsiliaarstrooma (9), iiris (10), tsiliaarjätked (11), tsiliaarlihas (12), tsirkulaarkiud (13), meridionaal-radiaalkiud 

(14), koroidea (15), trabekulaarne võrgustik (16), Schlemmi kanal (17), ripsvöötme kiud (18), saagserv (19), lääts (20). (Krstic R. V. järgi, muude-

tult)

Joonis 17.10 Iiris, kass, H&E (a). Strooma (1), tagumine 

pigmentepiteel (2), eesmine piirikiht (3).
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aarkeha eesmine osa koosneb  tsiliaarjätketest, millele 
kinnituvad ripsvöötme kiud, tagumine osa on jätketeta. 
Tsiliaarkeha katab kahekihiline kuubiline (hobusel pris-
maatiline) tsiliaarepiteel, mille esimese kihi rakud sisal-
davad pigmenti ja teise kihi rakud mitte. Kohev sidekude 
moodustab  tsiliaarkeha strooma, stroma ciliare, selles  
paikneb hulgaliselt veresooni ja melanotsüüte. Strooma 
ja skleera vahel eristatakse ka silelihaskoelist tsiliaarli-
hast, musculus ciliaris. Tsiliaarkeha funktsiooniks on 
osalemine akommodatsioonil (jn 17.11) ja  vesivedeliku, 
humor aquosus, tootmisel.

 Tsiliaarjätked, processus ciliares, on peened, ligikaudu 
2 mm pikkused ja 0,5 mm laiad voldikesed, mis kul-
gevad tsiliaarkehast silma tagakambrisse. Tsiliaarjätkete 
strooma moodustab kohev sidekude ning selles paikne-
vad rohkearvulised verekapillaarid. Tsiliaarjätkeid katab 
kaks kihti epiteelirakke, mis on reetina kihtide jätkuks 
(reetina pimeosa), neist sügavam kiht sisaldab pigmen-
dirakke, pealmine on tsiliaarepiteeli kiht. Epiteelirakud 
kinnituvad basaalmembraanile, mis eraldab epiteeli side-
koelisest stroomast. Tsiliaarjätked on vesivedelikku toot-
vad struktuurid ja nende arv koduloomadel on varieeruv 
(70–100). 

Vesivedelik, humor aquosus, on tsiliaarjätkete vere-
kapillaaride sekretsiooni tagajärjel moodustunud ena-
mikku plasma albumiine ja globuliine sisaldav vedelik. 
Vesivedelik ei sisalda fi brinogeeni ja tal puudub hüübi-
misvõime. Vesivedelik täidab silma ees- ja tagakambri, 
tagades läätse ainevahetuse toimimise ja toites sarvkesta 
ning klaaskeha.

 Iridokorneaalnurk, angulus iridocornealis, (jn 17.12) 
moodustub sarvkesta, valgekesta, iirise tsiliaarserva ja 
ripskeha liitumiskohas. Iridokorneaalnurgal on olu-
line roll vesivedeliku eemaldamisel silmast. Iridokorne-

Joonis 17.12 Iridokorneaalnurk. Tsiliaarjätked (1), läätse 

kandeaparaat (2), tsiliaarlihas (3), lääts (L), kornea (K), iiris (I), hiir, 

karmiin-pikroindigokarmiin.

33
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KK
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II

aalnurka nimetatakse ka fi ltratsiooni nurgaks ja ta on 
koduloomadel varieeruva suuruse ning kujuga. Vesive-
delik väljub silma eeskambrist läbi trabekulaarvõrgustiku 
 skleera venoossesse siinusesse, sinus venosus sclerae, e Sch-
lemmi kanalisse. Trabekulaarvõrgustik koosneb käsnja-
test sidekoeväätide e trabeekulite võrgustikust, mis paik-
neb sügaval kornea limbuse (limbus corneae, kornea ja 
skleera liitumisala) stroomas – eeskambri ja Schlemmi 
kanali vahel. Schlemmi kanal paikneb trabekulaarvõr-
gustiku ees, kujutades endast klappideta lamedaid rõng-
jaid veene, kuhu valgub vesivedelik (jn 17.10). Rõngjad 
veenid ühinevad skleera ja episkleera veenidega ja vesive-
delik läheb venoossesse süsteemi.

Sisekest e võrkkest e reetina,
tunica interna bulbi s. retina

 Sisekestas e võrkkestas e reetinas (jn 17.13) eristatakse kahte 
osa: tagumine saagservani ulatuv reetina optiline osa, 
pars optica retinae, eesmine mittefunktsionaalne reetina 
pimeosa, pars caeca retina, mis katab tsiliaarkeha, pars 
ciliaris retinae, ja iirise tagapinda, pars iridica retinae. 
Sisekesta pimeosas puuduvad meelerakud. Silmapõhjas, 
silma optilisel keskteljel, paikneb kollane ümar ala,  kol-
latähn, macula lutea, mille keskel on  tsentraalsüvend, 
fovea centralis. Kollatähn on silma kõige teravama näge-
mise koht.

Silma sisenedes läbib valgus kõigepealt sarvkesta, see-
järel eeskambri vesivedeliku, läätse, tagakambri vesivede-
liku, klaaskeha, reetina optilised kihid ja satub  fotosen-
soorsete rakkude –  kepikeste ja  kolvikeste – perifeersetele 
jätketele. Viimaste välissegmentides toimub fotokeemi-
line reaktsioon, mille käigus tekitatakse närviimpulss, 
mis kantakse fotoretseptoorsetelt rakkudelt edasi bipo-
laarsete neuronite dendriitidele. Bipolaarsete neuronite 

Joonis 17.13 Sisekest e reetina, veresooned, injitseeritud, karmiin.
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Joonis 17.14 Reetina kihid ja rakud. H&E (a). Reetina kihid ja rakud (b). Pigmentepiteel (1), kepikeste ja kolvikeste kiht (2), välimine 

piirimembraan (3), välimine rakutuumade kiht (4), välimine retikulaarkiht (5), sisemine rakutuumade kiht (6), sisemine retikulaarkiht (7), 

ganglionirakkude kiht (8), närvikiudude kiht (9), sisemine piirimembraan (10). (Ross M. H., Pawlina W. järgi, muudetult)
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aksonid omakorda kontakteeruvad multipolaarsete neu-
ronite (ganglionirakkude) dendriitidega ja viimaste rak-
kude aksonid koonduvad silmamunast väljudes kokku 
nägemisnärviks. Kolmest neuronist koosnevaid, reeti-
nat läbivaid radiaalseid ahelaid (fotoretseptoorsed rakud, 
bipolaarsed ja multipolaarsed neuronid e ganglionira-
kud) seostavad omakorda ristisuunaliselt amakriin- ja 
horisontaalrakud. Lisaks toestavad neuroneid läbi kogu 
sisekesta ulatuvad suured erilised gliaalsed rakud – Mül-
leri rakud.

Reetina optiline osa jaguneb kümneks kihiks (jn 
17.14ab):

pigmentepiteel, stratum pigmentosum, 
kepikeste ja kolvikeste kiht, stratum neuroepitheliale 
photosensorium, 
välimine piirimembraan, stratum limitans externum,
välimine rakutuumade kiht, stratum nucleare 
externum, 

1.
2.

3.
4.

välimine retikulaarkiht, stratum plexiforme 
externum, 
sisemine rakutuumade kiht, stratum nucleare 
internum,
sisemine retikulaarkiht, stratum plexiforme 
internum,
ganglionirakkude kiht, stratum ganglionicum,
närvikiudude kiht, stratum neurofi brarum,
sisemine piirimembraan, stratum limitans internum. 

Pigmentepiteel, stratum pigmentosum. Reetina väli-
mise kihi moodustavad ühekihiliselt paiknevad 
madalad polügonaalsed melaniini sõmeraid sisalda-
vad pigmendirakud (pigment tavaliselt puudub või 
esineb seda väheselt läiketapeedi piirkonda jäävas 
reetina osas). Pigmentrakkude vahel leidub arvu-
kalt rakukontakte (tihe-, kinnitus- ja aukliiduseid) 
ning nende komplekse. Pigmentrakkude apikaal-

5.

6.

7.

8.
9.
10.

1.

Joonis 17.15 Kepp- ja kolbrakud. Kepprakud reetina optilise osa perifeerias on kohastunud hämaras nägemiseks ja näevad must-valgelt; 

nägemispigment on rodopsiin. Kolbrakud paiknevad reetina keskosas, eriti fovea centralis’es ning tagavad värvilise nägemise. Kolbrakud ja-

gunevad funktsionaalselt punase-, rohelise- ja sinisetundlikeks. Nägemispigmendiks on iodopsiin. Membranoossed diskid (1), plasmalemm 

(2), subretinaalne ruum (3), pigmentepiteel (4), välissegment (5), basaalkehake (6), sideosa (7), tsentriool (8), ellipsoid (9), müoid (10), välimine 

piirimembraan (11), Mülleri rakud (12), granulaarne endoplasmaatiline retiikulum (13), sile endoplasmaatiline retiikulum (14), Golgi aparaat 

(15), Zonulae adherentes (16), välimine jätke (17), sisemine jätke (18), sünapsid (19), sünaptilised põiekesed (20), lamellaarsed fagosoomid (21), 

mikrohatud (22), jalakesed (23), tuum (24). (Krstic R. V. järgi, muudetult)
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Joonis 17.16 Silm, kass, H&E.
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sel pinnal paiknevad kahte tüüpi mikrohatud, mis 
ulatuvad fotoretseptoorsete rakkude, kepp- ja kolb-
rakkude väliste segmentideni (jn 17.15). Pikad mik-
rohatud paiknevad fotoretseptorite välimiste seg-
mentide vahel, lühikesed mikrohatud on ühenduses 
fotoretseptorite välimiste segmentide lõppotstega. 
Pigmentrakkude mikrohattudes on palju iseloomu-
liku pikliku kujuga melaniinisõmeraid. Pigmentepi-
teelil on oluline funktsioon metaboliitide jt vajalike 
ainete transportimises soonkestast reetina teistesse 
kihtidesse. Samuti absorbeerivad pigmentrakud 
hajutatud valgust ja taastavad nägemispigmendi 
valgustundlikkuse. Lisaks osalevad pigmentrakud 
nägemispigmenti sisaldavate diskide eemaldamises. 
(pigmentrakud fagotsüteerivad fotoretseptoorsete 
rakkude välissegmendi kõige tipmisi diske).
Kepikeste ja kolvikeste kiht, stratum neuroepitheliale 
photosensorium. Kihi moodustavad tihedalt paikne-
vad fotoretseptoorsete rakkude, kepp- kolbrakkude 
perifeersete (dendriitiliste) jätkete sisemised ja väli-
mised segmendid. Viimased on iseloomuliku kujuga, 
silindrikujulist välissegmenti nimetatakse kepikeseks 
ja vastavalt fotoretseptoorset rakku tervikuna kepp-
rakuks, koonilise kujuga välissegmenti nimetatakse 
kolvikeseks ja vastavalt fotoretseptoorset rakku kolb-
rakuks. Välissegmendi diskides paikneb nägemispig-
ment ja selle kihini jõudmiseks peab valgus läbima 
kõik ülejäänud reetina kihid.
Välimine piirimembraan, stratum limitans exter-
num. Ühtlane glioosne kiht, mille moodustavad rida 
kinnitusliiduseid, zonulae adherentes, mis seostavad 
gliaalsete Mülleri rakkude apikaalseid osasid omava-
hel ja kepikeste ning kolvikestega. Arvatakse, et see 
kiht toimib metaboolse barjäärina, mis ei lase suurtel 
molekulidel liikuda reetina sisemistesse kihtidesse. 
Välimine rakutuumade kiht, stratum nucleare exter-
num. Selle kihi moodustavad fotoretseptoorsete rak-
kude, kepp- ja kolbrakkude tuumad. Kepprakud 
(ligikaudu 120 mln) on must-valge („öise”) ja kolb-
rakud (umbes 7 mln, mis paiknevad rohkem kolla-
tähni piirkonnas) värvilise („päevase”) nägemise ret-
septorid. Rohkem öise eluviisiga kassi reetina sisaldab 
ainult kepprakke. Välimise rakutuumade kihi moo-
dustavad kepp- ja kolbrakkude tuumad, mis paik-
nevad kihi keskel 12–15 reas. Koeral on perifeer-
selt rakutuumade ridade arv väiksem. Kolbrakkude 
tuumad paiknevad välimise piirimembraani vahetus 
läheduses, nad on suured, ovaalse kujuga ja värvuvad 
heledamalt kui kepprakkude tuumad, mis on väikse-
mad ja tumedamad. Kepp- ja kolbrakud on prismaa-
tilise kujuga neuronid ja neis eristatakse mitut eri-
neva morfoloogilise ehitusega segmenti. Rakkudes 
paikneb distaalselt juba eespool kirjeldatud iseloo-
muliku kujuga välimine segment, mis sisaldab foto-
retseptoorseid membraane. Viimased on paigutunud 

2.

3.

4.

korrapäraselt üksteise peale moodustades arvukaid 
õhukesi kettaid e diske. Diskid on moodustunud 
korduvatest rakumembraani ristisuunalistest sisse-
sopistustest. Kepprakkudel kaob diskidel ühendus 
rakumembraaniga, mistõttu diskid kujutavad endast 
nägemispigment rodopsiini sisaldavaid membraa-
niga tsütoplasmast eraldunud moodustisi. Kolbrak-
kudel seevastu nägemispigment iodopsiini sisaldavad 
diskid säilitavad seose rakumembraaniga (jn 17.14). 
Kolbrakud esinevad kolme funktsionaalse klassina, 
mida morfoloogiliselt eristada ei ole võimalik. Kolb-
rakkude eriklassid sisaldavad erinevaid nägemispig-
mentide variante, mis on aktiveeritavad värvispektri 
kindlate alade poolt (maksimaalne tundlikkus vas-
tavalt spektri punasele, sinisele või rohelisele osale). 
Erinevate kolbrakkude stimuleerimisel saadud sig-
naali töötlemine ajus võimaldab tajuda erinevaid 
värvitoone. Nägemispigmendid koosnevad opsii-
nist, transmembraansest valgust ja sellega seotud 
valgustneelavast kromofoori molekulist. Vitamiin A 
derivaat retinaal toimib kromofoorina kepprakkude 
rodopsiinis. Valguse toimel toimuvad nägemispig-
mendis konformatsioonilised muutused, mis viivad 
lõppkokkuvõttes närviimpulsi tekkele fotoretsep-
toorsetes rakkudes. Nägemispigmendi valgustund-
likkus taastatakse fotoretseptoorsete rakkude kõrval 
olevates pigmendirakkudes. Kepp- ja kolbrakkude 
sisemises segmendis paikneb organellide kompleks, 
mis on tüüpiline aktiivselt valke sünteesivatele rak-
kudele: hästiarenenud Golgi kompleks, granulaarne 
endoplasmaatiline retiikulum ja vabad ribosoomid. 
Eriti palju on selles piirkonnas mitokondreid. Kui 
kepp- ja kolbrakkude välissegment on fotosensitiiv-
seks piirkonnaks, siis sisemine segment on meta-
boolseks regiooniks, mis toetab fotoretseptoorsete 
rakkude talitlust. Samas välissegmenti peetakse kõr-
gelt modifi tseerunud ripsmeks, sest ta on seotud 
sisemise segmendiga lühikese ühendusvarre abil, mis 
sisaldab basaalkehakest. Fotoretseptoorsete rakkude 
proksimaalsed jätked lõpevad sünaptiliste terminaa-
lidega, mis moodustavad sünapse bipolaarsete neu-
ronite dendriitidega. 
Välimine retikulaarkiht, stratum plexiforme exter-
num. Välimise põimikkihi moodustavad fotoret-
septoorsete rakkude (kepp- ja kolbrakkude), bipo-
laarsete ja horisontaalsete rakkudega jätkete ja 
sünaptiliste ühenduste võrgustikud. 
Sisemine rakutuumade kiht, stratum nucleare inter-
num. Sisemises tuumade kihis paiknevad bipolaarsete, 
horisontaalsete, amakriinsete neuronite ja toestava 
funktsiooniga Mülleri rakkude tuumad. Tsütoplas-
marohked Mülleri rakud paiknevad sisemise raku-
tuumade kihi keskel. Mülleri rakkude basaalsed ja 
apikaalsed otsad moodustavad vastavalt sisemise ja 
välimise piirimembraani. Bipolaarsed rakud moodus-

5.

6.
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tavad peamise ühenduse kepp- ja kolbrakkude ning 
ganglionirakkude kihtide vahel. Horisontaalrakud, 
mille jätked paiknevad välimises retikulaarkihis, 
ühenduvad omavahel fotoretseptoorsete rakkudega 
ja bipolaarsete rakkude dendriitidega. Amakriin-
rakkude jätked kulgevad sissepoole ja moodustavad 
sünapse bipolaarsete neuronite aksonitega ja gang-
lionirakkude dendriitidega. Sisemine rakutuumade 
kiht koosneb loomadel tavaliselt kahest kuni viiest 
rakkude reast, v.a fovea centralis, mis on paksem.
Sisemine retikulaarkiht, stratum plexiforme internum. 
Selle kihi moodustavad omavahel läbipõimunud eri-
nevate neuronite jätked. Eriti tugevalt hargnevad sel-
les kihis ganglionirakkude dendriidid, moodustades 
suure ja haralise võrgustiku. Ganglionrakkude dend-
riidid moodustavad selles kihis sünaptilisi kontakte 
bipolaarsete neuronite aksonitega. Samuti on selles 
kihis sünapse omavahel läbipõimunud amakriinrak-
kude, bipolaarsete neuronite ja ganglionirakkude 
jätkete vahel. Kiht on eriti selgelt eristatav hulgali-
selt kolbrakke sisaldavas reetinas (päevase eluviisiga 
loomad).
Ganglionirakkude kiht, stratum ganglionicum. Kihis 
paiknevad suurte multipolaarsete neuronite rakuke-
had. Neuronid paiknevad selles kihis ühe rakkude 
reana, v.a fovea centralis, kus rakud paiknevad kahes 
või kolmes reas. Rakkudes on lisaks tuumale selgelt 
eristatav tuumake ja Nissli substants. Multipolaar-
sete neuronite aksonid suunduvad järgmisse, närvi-
kiudude kihti ja sealt edasi juba nägemisnärvi koos-
tisse.
Närvikiudude kiht, stratum neurofi brarum. Kiht 
sisaldab ganglionirakkude (multipolaarsete neuro-
nite) aksoneid. Kihi paksus suureneb nägemisnärvi 
diski läheduses, tingituna aksonite koondumisest. 
Reetina veresooned, sealhulgas pindmised kapillaa-
ride võrgustikud, paiknevad eeskätt selles kihis. 
Sisemine piirimembraan, stratum limitans inter-
num. Selle õrna kihi moodustab glioosne memb-
raan, mis koosneb Mülleri rakkude jätkete termi-
naalsetest osadest ja nende basaalmembraanist.

Silmamuna sisemised struktuurid

Lääts, lens

Iirise taga paiknev ja ripskehale kinnituv kaksikkumer 
 lääts (jn 17.17abc, 17.18) on transparentne ja avaskulaar-
ne struktuur, mille ainevahetus toimub difusiooni teel. 

Läätse ehituses eristatakse kihnu, subkapsulaar-
set epiteeli ja läätse kiude. Lääts on ümbritsetud paksu 
elastse  kihnuga, capsula lentis. Kihn sisaldab retikulaar-
seid kiude, valkudest kollageeni, glükoproteiide ja sul-
fateeritud glükoosaminoglükaane. Täiskasvanud koeral 

7.

8.

9.

10.

Joonis 17.17 Lääts, kass (a, b), siga (c), H&E. Subkapsulaarne 

epiteel (1), kiudude tuumad (2) kiud (3).
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Joonis 17.18 Lääts, erinevad regioonid. (Samuelson Don A. järgi, muudetult)

Eesmine kihn

Korteks

Vana tuum

Noor tuum

Embrüo-
naalne
tuum

Tagumine kihn

on läätse kihnu paksus ekvaatoril 12–15 μm, 50–70 μm 
anterioorselt ja kõigest 2–4 μm posterioorselt. Läätse 
 subkapsulaarne epiteel, epithelium lentis, toodab kapsli 
e kihnu komponente ja kapsli sisepind on epiteelirakku-
dele basaalmembraaniks. Läätse eespinnal on epiteelira-
kud lamedad või kuubilised ja muutuvad kõrgemateks 
prismaatilisteks rakkudeks ekvaatori suunas. Läätse taga-
pinnal epiteelirakke ei ole (jn17,17).  Läätse kiud, fi brae 
lentis, moodustuvad pidevalt subkapsulaarsest epiteelist. 
Arenedes läätse kiud muutuvad tugevalt väljavenitatud ja 
lamedateks struktuurideks, mis on kaotanud kõik orga-
nellid ja on täitunud kristalliinideks nimetatavate val-
kude poolt. Läätse kiudude vahetamist elu jooksul ei 
toimu, läätsele lisanduvad ainult uued kiud, mistõttu 
läätse keskosas kiud surutakse selliselt kokku, et üksikuid 
kiude omavahel ei ole võimalik eristada ja moodustub 
 läätse tuum, nucleus lentis. 

Lääts kinnitub tsiliaarkehale  ripsvöötmekesega, 
zonula ciliaris, mis koosneb peentest fi lamentidest, kiu-
dudest ja kiukimpudest. 

Vanuse suurenedes kaotab lääts järk-järgult oma elast-
sust ja võimet akommodeeruda.

Klaaskeha, corpus vitreum

 Klaaskeha täidab ruumi läätse ja reetina vahel (jn 17.16, 
17.19). Klaaskeha põhimassi moodustab sültjas, amorf-
ne ja eriti kohev sidekude e strooma, stroma vitreum. 
Klaaskeha on läbitav valgusele, tema eesmine osa aitab 
tagada läätse paigaloleku, tagumine piirkond aitab kaasa 
reetina sisemise kihi ühendusele välimise pigmentepi-
teeli kihiga. Klaaskehal on oluline roll ka reetina meta-
boolsetes protsessides, kuna teda läbivad erinevad meta-
boliidid.  Klaaskeha strooma on värvitu ja läbipaistev 
struktuur, mis koosneb 99% veest. Ülejäänud 1% moo-

Joonis 17.19 Klaaskeha looma silmas (1). Kollageeni suurim 

kontsentratsioon on tsiliaarkeha (2) tagapinnal, eriti saagserva (3) 

piirkonnas. Vähem on kollageeni reetina sisepinnal ja läätse (4) 

tagapinnal. (Samuelson Don A. järgi, muudetult)

dustavad valgud kollageen, vitreiin ja hüaluroonhape. 
Stroomas paiknevad üksikud hüalotsüüdid ja korrapä-
ratult paiknevad toestuskiud, fi brae sustentaculares, mis 
moodustavad laialdase võrgustiku. Veisel, seal ja koe-
ral läbib klaaskeha  hüaloidkanal e Cloquet` kanal, mis 
algab nägemisnärvist ja kulgeb kuni läätse tagumise pin-
nani ja mille moodustab embrüonaalse hüaloidarteri jää-
nuk. Klaaskehas eristatakse kahte regiooni: perifeerset ja 
tsentraalset. Perifeerne regioon paikneb vastu reetinat, 
seda piirkonda nimetatakse  kooreks, cortex. Koor sisal-
dab kollageeni fi brille, mis on kontaktis gliia ja  Mülleri 
rakkude basaalkihiga reetinas. Selles regioonis paiknevad 

1

2

3

4
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ka  hüalotsüüdid. Tsentraalne regioon on lisaks jaotatud 
hüaloidkanaliks ja vahepealseks regiooniks.

SILMA ABIAPARAAT

Silmamuna lihased, mm. bulbi

 Silmamuna lihased kontrollivad silma liikumist. Ehitu-
selt on nad tüüpilised skeletilihased (vt koduloomade 
anatoomia). 

Silmalaud, palpebrae

 Silmalaud (jn 17.20abcd) kaitsevad silma väliskesk-
konna mõjutuste eest ja tänu nende liikumisele toimub 
sarvkesta pidev niisutamine vedelikuga. Silma üla- (jn 

17.21) ja alalaug koosnevad mõlemad kolmest kestast: 
nahk-, kesk- ja konjunktivaalkestast. 

Välimine nahkkest, dermis, vastab oma ehituselt tüü-
pilisele nahale. Nahkkesta pinda katab õrna karvkattega 
epidermis, selle all paikneb õhuke sidekoeline pärisnahk, 
mis sisaldab karvafolliikuleid ja tagasihoidlikult väljen-
dunud rasu- ja higinäärmeid. Erandiks on siga, kelle lau-
gude pinna karvkate on tugev ning näärmed suured ja 
hästi väljendunud. 

Konjunktiiv e konjunktivaalkest, 
tunica conjunctiva

 Konjunktiivi (jn 17.22) olulisemad funktsioonid on 
sarvkesta kaitsmine kuivamise eest, samuti silmamuna ja 
silmalaugude liikuvuse suurendamine. Konjunktiiv on 
õhuke läbipaistev limaskest, mis katab skleera eespinda 

Joonis 17.20 Silmalaug. Kassipoeg, van Gieson (a, b); lammas, H&E (c); põrsas, H&E (d). Tarsus (1), silma sõõrlihase lau osa (2), tarsaalnäärmed 

(3), karvad (4), konjunktivaalepiteel (nool).

(a)

(b)

(c)

(d)

44

22

44

33

11

22

33

11

44

11

22
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Joonis 17.21 Silma ülalaug, karmiin-pikroindigokarmiin.

Silma sõõrlihase lauosa,

Konjuktivaalkest

Keskkest Nahkkest Ripsmed

Lauplaat
Tarsaalnäärmed

Riolani
lihas

Joonis 17.22 Konjunktiiv, veis, H&E.

ja silmalau tagapinda ning need kaks osa seostuvad oma-
vahel üle  konjunktivaalvõlvi. Vastu silmamuna katab 
konjunktivaalkesta mitmekihiline lame  konjunktivaal-
epiteel, mis sisaldab ka limatootvaid karikrakke, kauge-
mal lau servast muutuvad epiteeli rakud prismaatilisteks. 
Epiteeli all on limaskestale omane õrn sidekoeline päris-
kiht, propria. Proopria pindmine kiht sisaldab kassil ja 
koeral lümfi folliikuleid ja näärmeid, alumise kihi moo-
dustab õrn fi broosne sidekude. Alumises kihis paiknevad 
konjunktiivi innerveerivad närvid ja veresooned. 

Kahe eelnimetatud kesta vahele jääb keskkest. Kon-
junktivaalkesta poole jääb tugev, kollageensete kiudude 
rikas  lauplaat e tarsus, tarsus palpebrae. Kollageensete 
kiudude kimpude vahel asetsevad modifi tseerunud rasu-
näärmete –  tarsaalnäärmete e Meibomi näärmed, glan-
dulae sebacea tarsales, lõpposad. Tarsaalnäärmete vii-
majuhad avanevad lau serval ja nende hulk alumisel 
ja ülemisel laul on erinev. Naha ja tarsuse vahele jääb 
 silma sõõrlihase, m. orbicularis oculi, palpebraalne osa, 
mis vahepeal katkeb ja moodustab silmalau serval väi-
kese  Riolani lihase. Lau servades esinevad loomadel 
jämedad ripsmed, mis on tüüpilised karvad, nende kar-
vajuurt ümbritseb folliikul, kuhu avanevad rasunäärmed. 
Karvafolliikulite vahel paiknevad  higi- e Molli näärmed. 
Koduloomadel on ripsmeid rohkem ülalau kui alalau 
servas, kassi alalau servas ripsmed puuduvad.

 Kolmas silmalaug, palpebra tertia, e konjunktiivi 
poolkuukurd, plica semilunaris conjunctivae, paikneb 

silma sisenurgas (jn 17.23). See lai struktuur sisaldab 
loomaliigiti erineva morfoloogilise ehitusega fi broosse 
sidekoelise kihiga ümbritsetud T-kujulist kõhrplaati ja 
näärmeid. Hüaliinsest kõhrkoest moodustunud kõhr-
plaat on iseloomulik koerale ja mäletsejalistele. Elastsest 
kõhrkoest moodustub kõhrplaat kassil, seal ja hobusel. 
Kolmanda silmalau vaba serv võib olla pigmenteerunud 
noorloomadel, välja arvatud kass. Samuti toodab silma-
lau pindmine nääre loomaliigiti erineva koostisega vede-
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lat sekreeti. Enamusel loomadest on pindmiste näärmete 
sekreet seroosset tüüpi, kuid seal on näärmete sekreet  
mukoosset tüüpi. Kolmanda lau süvamine nääre esineb 
ainult seal ja veisel ning mõlema loomaliigi puhul on 
tegemist segatüüpi näärmega. 

Pisaraaparaat

 Pisaranäärmed, glandulae lacrimalis, (jn 17.24) on tubu-
loalveolaarsed seroossed näärmed ja nende toodetud 
 pisaravedelik hoiab sarvkesta ja konjunktiivi niiskena. 
Pisaranäärmete sekretoorsete rakkude tsütoplasma sisal-
dab rasva tilgakesi ja sekreedi graanuleid. Pisaravedelik 
püüab kinni väikseid võõrosakesi, moodustunud sekreet 
on steriilne ja sisaldab bakteritsiidset lüsotsüümi. Pisa-
ranäärmete innervatsioonis osalevad somatosensoorsed, 
sümpaatilised ja parasümpaatilised närvikiud.Joonis 17.24 Pisaranääre, lammas, H&E. Näärme lõpposad (1), 

viimajuhad (2), 

11

22

Joonis 17.23 Kolmas silmalaug, koer. (Samuelson Don A. järgi, muudetult)

Silmalau välispind

Silmamuna pind

Lümfoidkude

Kolmanda silmalau kõhr

Kolmanda silmalau nääre
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Joonis 17.25 Silmamuna struktuurid. Silmalaug (1), konjunktivaalvõlv (2), silmalau konjunktiiv (3), silmamuna konjunktiiv (4), tarsaal- 

(Meibomi) näärmed (5), nahk (6), ripsmed (7), Schlemmi kanal (8), kornea (9), iiris (10), tsiliaarkeha (11), ripsvöötme kiud (12), lääts (13), 

silma eeskamber (14), trabekulaarvõrgustik (15), iridokorneaalnurk (16), silma tagakamber (17), rasvkude (18), silmalihased (19), saagserv 

(20), klaaskeha (21), reetina (22), koroidea (23), skleera (24), episkleraalruum (25), kollatähn (26), nägemisnärvi disk (27), nägemisnärv (28). 

(Krstic R. V. järgi, muudetult)
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Trummiõõs

Joonis 17.26 Imetajate kõrv. (Samuelson Don A. järgi, muudetult)

KUULMIS- JA TASAKAALUORGAN 
ORGANUM STATO-ACUSTICUM S. 
ORGANUM VESTIBULOCOCHLEARE

KÕRV, AURIS

 Kõrv on nii kuulmis- kui ka tasakaaluorgan (jn 17.26). 
Sensoorsed retseptorid, mis osalevad tasakaalu ja koordi-
natsiooni tagamises, on tihedas seoses kuulmisega. Pikas 
evolutsiooniprotsessis oli kõrv loomadel eeskätt tasakaa-
luorgan, alles hiljem lisandus kuulmisorgani funktsioon. 
Anatoomiliselt jaguneb kõrv  väliskõrvaks,  keskkõrvaks ja 
 sisekõrvaks. Välis- ja keskkõrv võtavad vastu helilaineid, 
sisekõrv reageerib nii heli- kui ka gravitatsiooni- ja vib-
ratsiooniärritustele ning saadab tekkinud närviimpulsid 
edasi peaaju keskustesse. 

Väliskõrv, auris externa

Loomade väliskõrvad on sõltuvalt loomaliigist ja tõust 
erineva kujuga ja väga erineva suurusega. Väliskõrva 
ülesandeks on püüda kinni ja edastada helisignaalid 
keskkõrva. Väliskõrva moodustavad  kõrvalest, auricula, 
ja  väliskuulmekanal, meatus acusticus externus, mis lõpeb 
 kuulme- e trummikilega, membrana tympanica. Kõrva-
lesta katab pealt ja seest nahk, nahakihtide vahel paik-
neb väliskõrvale elastsust ja liikuvust võimaldav elastsest 
kõhrkoest moodustunud õhuke kõrvalestakõhr, cartilago 

auriculae. Kõrvalestakõhr ja välimine nahk on omavahel 
ühenduses õhukese sidekoelise kihiga, seestpoolt kinni-
tub nahk vahetult kõrvalestakõhrele. Kõrvalesta sisepind 
on kaetud lühemate karvadega kui välispind, karvade arv 
muutub kuulmeava lähedal väiksemaks. Põllumajandus-
loomadel ja lemmikloomadel on karvade esinemine välise 
kuulmekäigu piirkonnas erinev: põllumajandusloomadel 
esinevad karvad välises kuulmekäigus kuni luulise osani, 
lemmikloomadel paiknevad karvad ka kuulmekäigu luu-
lises osas. Väliskuulmekäigus paiknevad  vaigunäärmed, 
glandulae ceruminosae, toodavad kollakat värvi sekreeti. 
 Rasunäärmete, glandulae sebacea, toodetud sekreet koos 
vaigunäärmete sekreediga ja sarvestunud epidermise rak-
kudega moodustab  kõrvavaigu, cerumen. Väliskõrva eral-
dab keskkõrvast nende vahel paiknev õhuke  trummikile, 
membrana tympanica. Trummikiles eristatakse kolme 
kesta: välimist nahkkesta, stratum cutaneum, vahepealset 
keskkesta, stratum fubrosum, ja sisemist limaskesta, stra-
tum mucosum. Välimine nahkkest on õhuke ja ei sisalda 
näärmeid ega karvu. Vahepealse keskkesta moodustab 
kollageenkiududerohke fi broosne sidekude, kus kiud 
kulgevad erinevates suundades ja jagunevad sisemiseks 
ringkihiks ja välimiseks radiaalkihiks. Sisemine limaskest 
on kaetud ühekihilise lameepiteeliga. 

Kliinilised seosed. Lemmikloomade kõrvu puhasta-
takse kõrvavaigust, eriti hoolas peab olema lontkõr-
valiste koeratõugude kõrvade jälgimise ja puhastami-
sega.

Tigu

Kuulmetõri

Kuulmeluukesed Poolringkanalid
Kõrvalest

Ovaalaken

Tümpanaalmembraan

Kuulmekanalid
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Keskkõrv, auris media

 Keskkõrva moodustab  trummiõõs, cavitas tympani, koos 
kompaktsest luust  kuulmisluukeste ( vasar, malleus,  alasi, 
incus,  jalus, stapes) ja kuulmisluukestele kinnituva kahe 
väikese lihasega. Kuulmisluukesed on omavahel ühen-
duses liigeste abil. Kuulmisluukesed edastavad väliskõrva 
trummikile võnked ovaalaknale, millest algab  sisekõrva 
vestibulaarastrik. Trummiõõnes paikneb ka näonärvi 
haru –  trummikeelik, chorda tympani. Trummiõõne 
seina moodustab kompaktne (koer, lammas) või spon-
gioosne (hobune, veis, siga) luu, mida katab limaskest. 
 Limaskesta katab pealt ühekihiline lameepiteel (tiguakna 
kattemembraan, kuulmeluukesed, trummiõõne ventraal-
ne sein) või mitmerealine ripsepiteel (kuulmetõri). 

 Kuulmetõri, tuba auditiva, ühendab trummiõõnt 
neelu ninamise osaga ja tema limaskest on kaetud karik-
rakke sisaldava mitmerealise ripsepiteeliga, epiteeli all 
paikneb õhuke sidekoeline proopria ning luu või elastne 
kõhrkude. 

Vastu sisekõrva jäävad kaks membraaniga kae-
tud akent: fenestra vestibuli s. ovale et fenestra cochleae. 
 Ovaalaken eraldab trummiõõnt teo vestibulaarastrikust. 
 Ümaraken paikneb ovaalaknast veidi tagapool ja eraldab 
trummiõõnt  tümpanaalastrikust.

Sisekõrv, auris interna

 Sisekõrv (jn 17.28ab) on tasakaalu- ja kuulmisorgan. 
Sisekõrva moodustavad perilümfi ga täidetud  luuline 
labürint (tabel 17.1) ja endolümfi ga täidetud  membra-
noosne labürint. 

Luuline labürint, labyrinthus osseus (jn 17.27a), on 
üksteisega ühenduses olevate õõnsuste ja kanalikeste süs-
teem. Luulise labürindi moodustavad esik, vestibulum, 
kolm poolringkanalit, canalis semicircularis, ja tigu, coch-
lea.

Membranoosne labürint, labyrinthus membranaceus 
(jn 17.27b), paikneb luulise labürindi sees ja koosneb 
ühenduses olevatest põisjatest ja torujatest moodus-
tistest. Luulises esikus paiknevad  mõik, utriculus, ja 
 kotike, sacculus, poolringkanalites  poolringjuhad, duc-
tus semicircularis, ning teokanalis paikneb  teojuha, duc-
tus cochlearis. Membranoossed poolringjuhad, mõik e 
ovaalkotike ja kotike e ümarkotike, moodustavad vesti-
bulaar- e tasakaaluaparaadi sensoorse osa ning memb-
ranoosne teojuha moodustab kuulmisaparaadi sensoorse 
piirkonna (jn 17.27c). 

 Tigu, cochlea (jn 17.29), on luuline kanal, mis keer-
dub spiraalikujuliselt ümber kesktelje 2,5 korda ja lõpeb 
 teomulguga. Spiraalne luuplaat jagab teokanali kaheks 
astrikuks –  esikuastrikuks e vestibulaarastrikuks, scala 
vestibuli, ja  trummiastrikuks e tümpanaalastrikuks, scala 
tympani. Nende astrike vahel paikneb membranoosse 
labürindi osa –  teojuha, ductus cochlearis (jn 17.28ab).

Joonis 17.27 Luuline labürint (a), membranoosne labürint (b), 

sensoorsed piirkonnad (c). (Ross M. H., Pawlina W. järgi, muudetult)

(c)

(a)

(b)
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Corti organ

Kotikesetähnis
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harjad

Poolringjuhad

Endolümfi juha
Teojuha

MõikDuctus reuniens

Teineteise suhtes 
täisnurga all 
paiknevad pool-
ringkanalid

MõigusopisKotikese 
sopisTigu

Esik

Ümaraken Ovaalaken Ampull
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Esikuastrik

Teojuha

Trummiastrik

33

44

Spiraalorgan

1

2

Joonis 17.28 Sisekõrv, asaan (a); merisiga, Van Gieson (b). Vestibulaarmembraan (1), soonjutt (2), spiraalligament (3), spiraalganglion (4).

(a)

(b)

Corti organ

Esikuastrik

Teojuha

Trummiastrik



Peatükk 17 MEELEORGANID 357

Teojuha sisaldab endolümfi , ta on ühenduses koti-
kesega ning teojuha alumisel seinal paikneb  spiraal- e 
Corti organ, organum spirale. Esiku- ja trummiastrikud 
sisaldavad perilümfi  ja seostuvad omavahel  teomulgu, 
helicotrema, kaudu. Esikuastrik algab ovaalaknalt ja 
trummiastrik lõpeb ümaraknal. Teojuha kujutab 
endast ristilõikes kolmnurkset struktuuri, mille üle-
mise seina moodustab ühekihilise lameepiteeliga kae-
tud õhuke  vestibulaarmembraan, membrana vestibula-
ris. Teojuha lateraalse seina moodustab  soonjutt, stria 
vascularis, ning soonjuti all paiknev  spiraalligament, 
ligamentum spirale. Soonjutis paiknevad spiraalorgani 
troofi kale olulist endolümfi  produtseerivad mitmekihi-
lise epiteeli rakud. Alumise kihi moodustavad lamedad 
heledad ja ülemise kihi kõrged tumedad prismaatilised 
rakud. Tumedate rakkude tsütoplasma sisaldab arvu-
kaid mitokondreid. Epiteelkude ei sisalda reeglina vere-
sooni, kuid soonjutt on erand – selle epiteel on vaskula-
riseeritud ning sisaldab rohkearvulisi verekapillaare. 

Teojuha alumise seina moodustab spiraalsidemelt 
kuni spiraalse luuplaadini ulatuv  basilaarmembraan, 
lamina basilaris, ja sellele kinnituv Corti organ. Basilaar-
membraan on kitsas sidekoeline struktuur mis kulgeb 
spiraalselt kogu teojuha ulatuses. Basilaarmembraani 
moodustavad põhiaines paiknevad peentest kollageeni 
fi brillidest koosnevad basilaarkiud. Spiraalorgani poolt 
katab teda spiraalorgani epiteeli basaalmembraan. Tüm-
panaalastriku poolt katab basilaarmembraani üks kiht 
endoteelirakke. 

Spiraal e Corti organ. (jn 17.28ab, 17.30ab) Basilaa-
rmembraanile kinnituv spiraalorgan on keeruka ehitu-
sega ja koosneb paljudest rakkudest ja kahest tunnelist. 

Corti organis eristatakse lisaks sisemistele ja välimistele 
karvarakkudele mitmeid  tugirakke:  sammas-,  falangi- ja-
 piirirakke. Kõrgete ja sihvakate sisemiste ja välimiste 
sammasrakkude, cellulae columnarum, vahele jääb kolm-
nurkne  sisetunnel, cuniculus internus. Sammasrakkude 
ümarad tuumad paiknevad raku alumises kolmandi-
kus, läbi terve raku kulgeb fi brillaarne struktuur, mida 
nimetatakse  sambaks, columna. Sammasrakkudest järg-
mistena paiknevad sisemised ja välimised falangirakud, 
cellulae phalangeae, on kõrged prismaatilised rakud, mis 
sisaldavad põhilisi organelle ja nende rakutuum paikneb 
tsentraalselt. Kui sisemised falangirakud paiknevad ühes 
reas, siis välimised rakud moodustavad 3 kuni 5 rakkude 
rida. Välimistele falangirakkudele on iseloomulik mik-
rotorukesi sisaldav õhukese tsütoplasma kihiga ümbrit-
setud fi brillaarne sammas, mis kulgeb läbi terve raku ja 
moodustab raku apikaalsel pinnal peenikese falangijätke. 
Corti organi pinnal muutub falangijätke lamedaks plaa-
dikeseks, mis on rakukontakti kaudu ühenduses karva-
rakkudega. Falangirakkude apikaalne pind on kausiku-
juline ja sinna kinnituvad ülemise rea rakud – sisemised 
ja välimised karvarakud.

Sisemiste karvarakkude, epitheliocyti interni pilae, 
apikaalsel pinnal paikneb 40–100 suurt stereotsiiliat, 
mis paigutuvad korrapäraselt V-tähe kujuliselt. Sisemiste 
karvarakkude rakutuumad moodustavad teise rakutuu-
made rea ja nende tsütoplasma sisaldab mitokondreid, 
granulaarset ja agranulaarset endoplasmaatilist retii-
kulumi, hästi väljendunud Golgi kompleksi, aktiini ja 
müosiini fi lamente. Karvarakkude basaalne pind on 
ümar ning sinna kinnituvad aferentsed närvilõpmed. 

Joonis 17.29 Teo e kohlea skeem. Kohleaarlabürint. (Ross M. H., Pawlina W. järgi, muudetult)
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Teojuha

Teomulk
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Joonis 17.30 Gorti organ, merisiga, H&E (a); skeem (b).

(b)

(a)

Välimised 
tugirakud

Välimised 
piirirakud

VälistunnelVälimised 
karvarakud

Kattemembraan

Spiraalääris

Sammasrakud
Välimised 
falangirakud

Basilaar-
membraan

Spiraalside

Sisetunnel

Kohleaarnärvi
kiud

Tümpanaalne
kattekiht

Sisemine
karvarakk

Välimised
falangirakudVälimine

sammasrakk

Kattemembraan

Vestibulaar- (Reissneri) membraan
Välistunnel

Sisemine karvarakk

Sisemine piirirakk
Sisemine falangirakk

Sisetunnel
Sisemine sammasrakk

Kohleaarnärvi
kiud

Välimised 
tugirakud

Spiraalside

Välimised 
piirirakud

Soonjutt
Välimised 
karvarakud
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Välimised  karvarakud, epitheliocyti externi pilae, 
paiknevad 3–5 reas välimiste falangirakkude peal. Sar-
naselt sisemiste karvarakkudega on ka välimiste rakkude 
apikaalsel pinnal hulgaliselt stereotsiiliaid. Välimiste kar-
varakkude stereotsiiliad ulatuvad tektoriaalmembraani 
sisemise pinnani. Välimiste karvarakkude tsütoplasma 
sisaldab lisaks organellidele ka troofi lise inklusiooni glü-
kogeeni suurt hulka. 

Kõrged piirirakud e Henseni rakud kuuluvad tugi-
rakkude hulka ja paiknevad falangirakkude kõrval. Hen-
seni rakkudele järgnevad madalamad välimised  tugi-
rakud e Claudiuse rakud ja samuti madalad  Böttcheri 
rakud, kusjuures rakud paiknevad kahekihiliselt – Clau-
diuse rakud paiknevad Böttcheri rakkude peal (Böttc-
heri rakud esinevad ainult teojuha alumistes keerdudes). 
 Kattemembraan, membrana tectoria, ulatub spiraalääre 
vestibulaarhuulelt Corti organi kohale. Kui keskkõrvast 
sisekõrva ülekantud võnked panevad basilaarmembraa-
nil paikneva Corti organi võnkuma, siis selle tulemusel 
karvarakkude stereotsiiliad surutuna vastu jäika katte-
membraani muudavad oma asendit. Stereotsiiliate posit-
sioonimuutus käivitab karvarakkudes protsesse, mis vii-
vad lõppkokkuvõttes kuulmisaistingu tekkele.

Tasakaaluorgan. Membranoossed poolringjuhad, 
ductus semicircularis, mõik ja kotike moodustavad sise-
kõrva vestibulaar- e tasakaaluosa. Eesmine, tagumine ja 

lateraalne poolringjuha paiknevad luulistes  poolringka-
nalites, canalis semicircularis. Poolringjuhad on diameet-
rilt väiksemad kui poolringkanalid, kuid kujult sarna-
sed. 

Mõigu ja kotikese tähnid. Retseptoorsed epiteelira-
kud paiknevad mõigus, utriculus, ja kotikeses, sacculus, 
kahes tasakaaluväljas – teineteise suhtes risti paiknevas 
 mõigutähnis, macula utriculi, ja  kotikesetähnis, macula 
sacculi.

Mõigu ja kotikese tähnid (jn 17.31) tunnetavad pea 
asendit ja lineaarliikumist. Struktuuri moodustab epi-
teel, mis sisaldab karva- ja tugirakke. Karvarakke on 
kahte tüüpi: ühed on kolvikujulised (I tüüpi karvara-
kud), teised prismaatilise kujuga (II tüüpi karvarakud) 
(jn 17.32). Mõlema tüübi rakkude apikaalsel pinnal 
paiknevad vähemalt 100 μm pikad stereotsiiliad ja neist 
pikem kinotsiilium (ainult üks). Karvakesed ei liigu 
endolümfi s vabalt, vaid on ümbritsetud sültja massiga 
–  otoliitmembraaniga, viimane sisaldab väikseid lubja-
kristalle –  otoliite. 

 Poolringjuhad. Poolringjuhasid vooderdab lameepi-
teel, mille rakud kinnituvad sidekoe kihile. Poolringju-
had täidavad ainult väikese osa luukanalist ja paiknevad 
ekstsentriliselt ning puutuvad kokku luukanali seinaga. 
Sidekoeliste kiudude jutid ühendavad neid kanali kau-
gema osaga, vahed on täidetud perilümfi ga. Poolring-

Tabel 17.1 Kõrv

Luulise labiründi osa 3 poolringkanalit Vestibulum 
Spiraalne teokanal 
(scala vestibuli et 
tympani)

Vastav membranoosse 
labiründi osa 3 poolringjuha Utriculus, sacculus Ductus cochlearis

Retseptorite asukoht Kanalite harjadel Macula utriculi, macula 
sacculi Spiraalorganis

Meelerakkude liik Karvarakud Karvarakud Karvarakud 

Meelerakke katab Sültjas kuppel Sültjas membraan Aju   kontakteeruv 
sültjas ka  emembraan

Teisi rakke retseptoorses 
piirkonnas Tugirakud Tugirakud 4 liiki tugirakke

Impulssi edasikandvad 
neuronid Bipolaarsed Bipolaarsed Bipolaarsed 

Bipolaarsete neuronite 
perikaarüonide asukoht Ves  bulaarganglionis Ves  bulaarganglionis Spiraalganglionis 

Aksonid moodustavad Ves  bulaarnärvi Ves  bulaarnärvi Tigunärvi 
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Joonis 17.31 Mõigutähn.

Joonis 17.32  I tüüpi karvarakud (a), II tüüpi karvarakud (b). (Samuelson Don A. järgi, muudetult)

(a) (b)

Graanulid 
toestavates 
rakkudes

Toestavad rakud
Terminaalvõrk

Aferentsed 
närvilõpmed

Eferentsed 
närvilõpmedSünaptiline 

lint

KarvadKinotsilium 

Basaalkeha Terminaalvõrk

Toestavad 
rakud

Sünaptiline 
lint Aferentsed 

närvilõpmed

Golgi kompleks

Kinocilium  Stereocilia Otoliidid Endolümf

1. tüüpi karvarakud  2. tüüpi karvarakud  Tugirakud

Otoliitmembraan
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juhade ampullides paiknevad  ampullaarharjad, cristae 
ampullares, kusjuures kõik kolm ampullaarharja paik-
nevad juha pikitelje suhtes risti. Ampullaarharjad (jn 
17.33ab) on tihenenud epiteliaalsed kõrgendikud, kus 
kahte tüüpi sensoorsete rakkude vahel paiknevad tugi-
rakud. Ampullaarharjade kohal paikneb sültjas struktuur 
– cupula. Ampullaarharjad on tundlikud pea nurkkiiren-
duse suhtes (pea pööramine).

Nii mõigu ja kotikese tähnis kui ampulaarharjades 
paiknevaid karvarakke aktiveeritakse sterotsiiliate posit-
siooni muutmisega (spetsiaalsed ioonkanalid avanevad 
stereotsiiliate liikumisel rakkude ainukese kinotsiilia 
suunas ja sulguvad stereotsiiliate liikumisel kinotsiiliast 
eemale).

Joonis 17.33 Ampullaarhari (nool), merisiga, H&E (a); crista ampullaris (b). (Ross M. H., Pawlina W. järgi, muudetult)

(a)

(b)

I tüüpi karvarakud

II tüüpi karvarakud

Tugirakud

Tumedad rakud Üleminekuepiteel

Endolümf

Cupula
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NÄGEMISORGANI ÜLDISELOOMUSTUS

Silm on paariline organ, mis koosneb:
silmamunast,
nägemisnärvist, 
peaaju kuklasagaras paiknevast nägemiskeskusest. 

Lisaks on silmal olemas abiaparaat, mille moodustavad:
silmamuna liigutavad lihased,
silmalaud,
konjunktiiv,
pisaranäärmed.

Silma koed arenevad:
neuroektodermist, 
pinnaektodermist, 
mesodermist.

Neuroektodermist arenevad reetina, iirise ja tsiliaarkeha epiteel, pupilli ahendavad ja laiendavad lihased 
ning nägemisnärv.
Pinnaektodermist arenevad lääts, sarvkesta epiteel, konjunktiiv ja pisaranääre koos viimasüsteemiga. 
Mesodermist arenevad skleera, sarvkest, soonkest, tsiliaarkeha ja iirise strooma, silmalihased, silmalaud (k.a 
konjunktiiv), silma sidekude ja veresooned. 

Klaaskeha areneb neuroektodermist ja osaliselt ka mesenhüümist.
Silmamuna on kompleksne sfääriline organ ja tema sein koosneb kolmest kestast:

välimine fi brooskest, 
keskmine soonkest,
sisekest e reetina.



•
•
•



•
•
•
•



•
•
•

•

•
•





1.
2.
3.

SÜNOPSIS

MEELEORGANID

Meeleorganid on spetsialiseerunud struktuurid, mis aitavad loomal adapteeruda pidevalt muutuvatele välis- ja 
sisekeskkonna tingimustele. 
Meeleorganid reageerivad füüsikalistele (valgus, heli, temperatuurimuutused, mehaanilised mõjustused) või 
keemilistele teguritele. 
Meeleorganeid jagatakse:

nägemisorgan e silm,
kuulmis- ja tasakaaluorgan (sisekõrvas paiknevad Corti organ ja vestibulaarsüsteem),
maitsmisorgan,
haistmisorgan.

Lisaks paiknevad mitmed sensoorsed süsteemid nii nahas kui ka nt lihastes ja kõõlustes (lihas- ja kõõluskää-
vid).







•
•
•
•
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Silmamuna kestad

Sarvkest e kornea on läbipaistev kest, mis koosneb 
viiest kihist:

eesmine korneaalepiteel (mitmekihiline sarves-
tumata lameepiteel), 
eesmine piirikiht e Bowmani membraan (ei 
ole eristatav kõikide loomade sarvkestas), 
avaskulaarne sidekoeline pärissubstants, 
tagumine piirikiht e Descementi membraan, 
tagumine korneaalepiteel (endoteelirakud).

Valgekest e skleera on läbipaistmatu ja selles eris-
tatakse:

episkleraalkihti, 
skleera pärissubstantsi, 
tõmmukihti.

Soonkest koosneb silmamuna tagaosas skleera ja 
reetina vahele jäävast:

pärissoonkestast e koroideast, 
eesosas asuvatest tsiliaar- e ripskehast, 
iirisest e vikerkestast.

Pärissoonkestas eristatakse:
välimist e suprakoroidkihti, 
vaskulooskihti, 
läiketapeeti, 
kapillaarkihti,
basaalkompleksi e Bruchi membraani.

Vikerkest e iiris on soonkesta eesmisim osa, mis 
jääb sarvkesta taha, kus moodustub tsentraalne 
ava – pupill. Vikerkesta strooma moodustab kohev 
sidekude koos pupilli ahendajalihasega. Strooma 
on rikkalikult vaskulariseeritud ja pigmenteeritud.
Tsiliaar- e ripskeha on ringjas soonkesta moodustis 
saagserva, iirise põhja ja läätse serva vahel.



1.

2.

3.
4.
5.



•
•
•



•
•
•



•
•
•
•
•





Sisekestas e reetinas e võrkkestas eristatakse kahte 
osa: 

tagumine saagservani ulatuv reetina optiline 
osa,
eesmine mittefunktsionaalne reetina pimeosa, 
mis katab tsiliaarkeha ja iirise tagapinda.

Reetina optiline osa jaguneb kümneks kihiks, kus 
paiknevad rakud ja nende jätked.

Reetina välimise pigmentepiteeli kihi moo-
dustavad prismaatilise kujuga polügonaalsed 
melaniini sõmeraid sisaldavad pigmendirakud.
Teise kihi moodustavad kepikeste ja kolvikeste 
retseptoorsed jätked. 
Välimine piirimembraan on ühtlane glioossne 
kiht.
Välimises rakutuumade kihis paiknevad foto-
retseptorite (kepp- ja kolbrakkude) tuumad.
Välimises retikulaarkihis moodustavad kepp- ja 
kolbrakkude aksonid bipolaarsete ja horison-
taalsete rakkudega sünapsite võrgustiku.
Sisemises rakutuumade kihis paiknevad bipo-
laarsete neuronite, amakriin- ja horisontaalrak-
kude ning Mülleri rakkude tuumad.
Sisemises retikulaarkihis moodustavad neuro-
nite aksonid võrgustiku.
Ganglionirakkude kihis paiknevad ganglio-
nirakkude tuumad, neurogliia rakud, reetina 
veresooned.
Närvikiudude kihi moodustavad multipolaarse-
te neuronite (ganglionirakkude) aksonid.
 Sisemine piirimembraan on õrn glioosne kiht.



1.

2.



1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

SILMAMUNA SISEMISED 
STRUKTUURID: LÄÄTS, RIPSKEHA, 
SILMAKAMBRID, KLAASKEHA

Iirise taga paiknev ja ripskehale kinnituv kaksikku-
mer lääts on transparentne ja avaskulaarne. 
Läätse ehituses eristatakse kihnu, subkapsulaarset 
epiteeli (esineb ainult läätse eespinnal) ja tugevalt 
väljavenitatud läätse kiude. 
Lääts kinnitub ripskehale ripsvöötmekesega, mis 
koosneb peentest kiududest ja kiukimpudest. 
Vanuse suurenedes kaotab lääts järk-järgult oma 
elastsust ja võimet akommodeeruda. 









Ripskeha funktsiooniks on lisaks akommodatsioo-
nil osalemisele veel vesivedeliku tootmine. 
Vesivedelik tsirkuleerib silma ees- ja tagakambris. 
Silmakambrid jäävad sarvkesta ja läätse vahele, see-
juures iiris eraldab teineteisest ees- ja tagakambrit. 
Vesivedeliku eemaldamisel silmast on oluline roll 
iridokorneaalnurgal, mis moodustub sarvkesta, 
valgekesta, iirise tsiliaarserva ja ripskeha liitumis-
kohas. 
Klaaskeha täidab ruumi läätse ja reetina vahel
Klaaskeha põhimassi moodustab amorfne ja väga 
kohev, kõrge veesisaldusega ning rakuvaene side-
kude.
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Silma abiaparaat

Silma abiaparaadi moodustavad:
silmamuna liigutavad lihased, 
silmalaud, 
konjunktiiv, 
pisaraaparaat.

Silmalaugudes eristatakse: nahk-, kesk- ja kon-
junktivaalkesta, lauplaati e tarsust, silma ringli-
hase palpebraalset osa, nõrka Riolani lihast. 

Konjunktiivi katab kahekihiline prismaatiline 
epiteel, mis sisaldab ka karikrakke. 
Tarsaalnäärmed e Meibomi näärmed on pikad 
modifi tseeritud rasunäärmed, mis paiknevad lau-
plaadis.
Lau servades esinevad loomadel jämedad ripsmed, 
nende karvajuurt ümbritseb folliikul, kuhu ava-
nevad rasunäärmed. Karvafolliikulite vahel paik-
nevad tsiliaar- e Molli näärmed, mis on modifi t-
seerunud higinäärmed.
Pisaranäärmed on tubuloalveolaarsed seroossed 
näärmed ja nende toodetud pisaravedelik hoiab 
sarvkesta ja konjunktiivi niiskena.



•
•
•
•











KÕRVA ÜLDISELOOMUSTUS

Kõrvad on paarilised nii kuulmis- kui ka tasakaa-
luorganid. 
Anatoomiliselt jaguneb kõrv:

väliskõrvaks,
keskkõrvaks,
sisekõrvaks

Kõrv areneb:
pinnaektodermist (membranoosse labürindi 
epiteelkude), 
esimese farüngeaaltasku (keskkõrva trummi-
õõs, kõrvatõri) struktuurist, 
esimese farüngeaalvao (väliskuulmekäik) 
struktuurist,
esimese farüngeaalkaare (vasar, alasi ja kõrva-
lesta eesmine osa) struktuurist,
teise farüngeaalkaare (jalus ja kõrvalesta 
tagumine osa) struktuurist.





•
•
•



•

•

•

•

•

Väliskõrv

Väliskõrva moodustavad:
kõrvalest,
väliskuulmekanal, mis lõpeb kuulme- e trum-
mikilega.

Kõrvalest püüab kinni, kogub ja võimendab heli.
Väliskuulmekäigus paiknevad vaigunäärmed, mis 
toodavad kollakat värvi sekreeti. Rasunäärmete 
toodetud sekreet koos vaigunäärmete sekreediga 
ja sarvestunud epidermise rakkudega moodustab 
kõrvavaigu.
Väliskõrva eraldab keskkõrvast nende vahel paik-
nev õhuke trummikile.

Keskkõrv

Keskkõrva moodustab trummiõõs koos kompakt-
sest luust kuulmisluukeste (vasar, alasi, jalus) ja 
kuulmisluukestele kinnituva kahe väikese lihase-
ga. 

Kuulmisluukesed on omavahel ühenduses 
liigeste abil. 
Kuulmisluukesed edastavad väliskõrva 
trummikile võnked ovaalaknale, millest algab 
sisekõrva vestibulaarastrik. 

Kuulmetõri ühendab trummiõõnt neelu ninamise 
osaga.
Trummiõõne seina moodustab:

kompaktne luu (koer, lammas) või 
spongioossne luu (hobune, veis, siga) luu.
Luud katab limaskest. 

Vastu sisekõrva jäävad membraaniga kaetud 
ovaal- ja ümaraken.

Sisekõrv

Sisekõrv on tasakaalu- ja kuulmisorgan.
Sisekõrva moodustavad perilümfi ga täidetud luu-
line labürint ja selle sisse jääv endolümfi ga täide-
tud membranoosne labürint. 

Luulise labürindi moodustavad esik, kolm 
poolringkanalit ja tigu.
Membranoosne labürint paikneb luulise 
labürindi sees ja koosneb ühenduses olevatest 
põisjatest ja torujatest moodustistest. 

Luulises esikus paiknevad mõik ja kotike,
poolringkanalites paiknevad poolringju-
had,
teokanalis paikneb teojuha. 



•
•









•

•





•
•
•
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Vestibulaar- e tasakaaluaparaadi moodustavad 
membranoossed poolringjuhad, mõik ja kotike.
Kuulmisaparaadi moodustab membranoosne teo-
juha. 
Tigu on luuline kanal, mis keerdub spiraalikujuli-
selt 2,5 korda ümber kesktelje ja lõpeb teomulgu-
ga. Spiraalne luuplaat jagab teokanali kaheks ast-
rikuks – esikuastrikuks e vestibulaarastrikuks ja 
trummiastrikuks e tümpanaalastrikuks. Nende 
astrike vahel paikneb teojuha. 
Teojuha sisaldab endolümfi , ta on ühenduses 
kotikesega ning teojuha alumisel seinal paikneb 
spiraal- e Corti organ. 
Basilaarmembraanile kinnituv spiraalorgan on 
keeruka ehitusega ja koosneb paljudest erinevatest 
rakkudest ja kahest tunnelist (sisemine ja välimine 
tunnel). 
Spiraalorgani olulisemad rakud on sisemised ja 
välimised karvarakud, mis paiknevad falangirak-
kudeks nimetatavate tugirakkude peal. 
Vestibulaarhuulelt ulatub Corti organi kohale 
suhteliselt jäik kattemembraan. 
Helivõngete jõudmisel sisekõrva surutakse karva-
rakkude stereotsiiliad vastu kattemembraani, mis 
põhjustab nende asendi muutumise. 
Stereotsiiliate positsioonimuutus käivitab kar-
varakkudes protsessi, mis viib lõppkokkuvõttes 
kuulmisaistingu tekkele.
Tasakaaluorgani retseptoorsed epiteelirakud (kar-
varakud) paiknevad mõigu- ja kotikesetähnis ning 
poolringjuhade ampullaarharjadel. 
Mõigu ja kotikese tähnid tunnetavad pea asendit 
ja lineaarliikumist, ampullaarharjad on tundlikud 
pea nurkkiirenduse suhtes (pea pööramine). 
Nii mõigu ja kotikese tähnis kui ampulaarharja-
des paiknevaid karvarakke aktiveeritakse läbi ste-
rotsiiliate positsiooni muutumise. 
Mõigu ja kotikese tähnid on kaetud otoliitmemb-
raaniga, mis sisaldab väikseid lubjakristalle (oto-
liite). 
Ampullaarharjade kohal paikneb sültjas struktuur – 
kuppel (cupula).
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KORDAMISKÜSIMUSED

Silmamuna välimine kest on:
serooskest
adventitsiaalkest
fi brooskest
soonkest
reetina

Silmamuna soonkest koosneb järgmistest 
alaosadest:

vikerkest
ripskeha
pärissoonkest
klaaskeha
pupill
silmalääts

Läiketapeedi kohta kehtivad järgmised väited:
kiht paikneb reetinas
kiht paikneb koroideas
läiketapeet on ainult rakulise ehitusega
läiketapeet võib olla rakuline või kiuline
aitab loomadel orienteeruda pimedas

Kollatähn on:
silma kõige teravama nägemise ala
nägemisnärvi disk ehk papill 
silma vesivedeliku äravoolu koht
silma must-valge (halltoonides) nägemise ala

Rips- e tsiliaarkeha funktsioonideks on:
osalemine silma akomodatsioonil
talitlemine diafragmana reguleerides reetinale 
langevat valgushulka
silma ees- ja tagakambri eraldamine
osalemine vesivedeliku tootmisel

1.
A.
B.
C.
D.
E.

2.

A.
B.
C.
D.
E.
F.

3.
A.
B.
C.
D.
E.

4.
A.
B.
C.
D.

5.
A.
B.

C.
D.

Millised silmamuna struktuurid on avaskulaarsed 
(ei sisalda veresooni)?

vikerkest e iiris
sarvkest
lääts
pärissoonkest
valgekest e skleera

Corti organ paikneb:
otoliitmembraanil
basilaarmembraanil
basaalmembraanil
kattemembraanil

Sisekõrva vestibulaar- e tasakaaluaparaadi 
sensoorse osa moodustavad: 

teojuha 
membranoossed poolringjuhad
mõik e ovaalkotike
kotike e ümarkotike 
Schlemmi kanal

Otoliitmembraan, mis sisaldab väikseid 
lubjakristalle (otoliite) katab:

poolringjuhade ampulaarharjasid
kollatähni tsentraalsüvendit
koti ja mõigu tähne
nägemisnärvi diski
Corti organit

Tarsaalplaat paikneb:
sarvkestas
soonkestas
silmalaus
tsiliaar- e ripskehas
vikerkestas e iirises

6.

A.
B.
C.
D.
E.

7.
A.
B.
C.
D.

8.

A.
B.
C.
D.
E.

9.

A.
B.
C.
D.
E.

10.
A.
B.
C.
D.
E.





ÜLDISELOOMUSTUS

Eritusorganite olulisim ülesanne – organismi homeo-
staasi hoidmine – tagatakse metaboolsete jääkide urii-
niga eemaldamisega, säilitades samaaegselt organismi 
funktsioneerimiseks hädavajalikud koostisained nagu 
vesi, elektrolüüdid, glükoos ja valgud. Uriini moodus-
tumine toimub neerudes vere fi ltreerimisel glomeeruli-
tes, kus moodustub  esmane e primaarne uriin e glome-
rulaarfi ltraat. Esmase uriini kogus on väga suur ja võib 
ulatuda suurloomadel kuni 200 liitrini ööpäevas. Uriini 
kontsentreerumine toimub nefronites ja peale lõpliku 
uriini kogunemist kusepõide väljutatakse uriin kusiti 
kaudu looma organismist.

Eritusorganite hulka kuuluvad neerud ja kuseteed: väikesed ja suured neerukarikad, 

neeruvaagen, kusejuha, kusepõis ja kusiti. 

Neerud on keeruka morfoloogilise ehitusega kompaktsed paarilised organid, milles toimub 

pidev uriini moodustumine.

Neerude morfofunktsionaalne ühik on nefron.

Lisafunktsioonina teostavad neerud organismis endokriinset funktsiooni, reguleerivad vee-

elektrolüütide happe-leelise tasakaalu. 

Võrreldes neerudega on kuseteed morfoloogiliselt lihtsama ehitusega.











ÜLDISELOOMUSTUS 

NEERUD

KUSETEED







 Neerud on olulised vererõhu reguleerijad, neis moo-
dustatakse proteolüütilist ensüümi reniin, mis verre sat-
tudes moodustab veresoonte ahendaja angiotensiini (vt 
allpool jukstaglomerulaarkompleks ja reniin-angioten-
siin-aldosterooni süsteem). Neerudes moodustatakse ka 
kahte hormooni: kaltsitriooli ja erütropoetiini, neist vii-
mane reguleerib erütrotsütopoeesi (vt ptk Veri). 

Koduloomade neerudel on erinev suurus, varieeruv 
kuju ja tüüp: suurtel mäletsejalistel on paljunäsalised 
 vaguneerud, sea neerud on paljunäsalised  sileneerud, 
hobuse, küüliku, lamba, kitse, kassi ja koera neerud on 
ainunäsalised sileneerud (jn 18.2) (vt anatoomia).

Eritusorganid,
organa uropoetica 18
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Joonis 18.1 Eritusorganid.

Joonis 18.2 Neeru struktuur. Ainunäsaline sileneer (koerad, kassid) (a), paljunäsaline vaguneer (suured ruminandid) (b). 

(a)
(b)

Neeruarter

Neeruveen

Ureeter

Ureeter

Neeruarter

Neeruveen

Neeruvaagen

Koor

Koor

Säsi

Säsi
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NEERUD, 
RENES

Neerud (jn 18.2, 18.3abc) on kõhuõõne dorsaalseinas 
ekstraperitoneaalselt paiknevad paarilised punakaspruu-
nid organid. Pealt on neerud kaetud rasvkihnuga, capsula 
adiposa, ja selle all paikneva õhukese fi broosse kiudside-
koelise kapsliga, capsula fi brosa. Neerud on kompaktsed 
organid ja makroskoopiliselt eristatakse organi parenhüü-
mis perifeerselt paiknevat pruunikat värvi  koort, cortex 
renis, ja tsentraalselt paiknevat sirgtuubulitest koosnevat 
heledamat  säsi, medulla renis, mis moodustab mitmeid 
 püramiide, pyramides renales. Neeru koor laskub püra-
miidide vahele  neerusammastena, columnae renales, säsi 
omakorda moodustab koores  säsikiiri, stria medullares 
(jn 18.4). Neerupüramiid koos temast ülevalpool paik-
neva kooreosaga moodustab  neerusagara, lobus renalis. 
 Neeru strooma moodustub retikulaarkiududest ja reti-
kulaarrakkuderohkest kiudsidekoest, parenhüüm aga 
neerutuubulitest, mis koos neerukehakese kihnuga moo-
dustavad nefroneid. Neerukehakeses paikneb kapillaari-
dest koosnev ümar  glomeerul e päsmake, mis on vere 
fi ltratsiooni kohaks. Glomeerul on esimene kahest teine-
teisele järgnevast kapillaaristikust (nn arteriaalne imevõr-
gustik). Glomeerulist väljuv viimasoon hargneb uuesti 
kortikaalsete ja medullaarsete tuubulite ümber, moodus-
tades teise kapillaaristiku. See peritubulaarne kapillaaris-
tik on oluline uriini lõplikul kontsentreerimisel, sest just 
sinna suunatakse läbi tuubulite seina kõik primaarsest 
uriinist tagasiimendatavad ained. Neerude verevarustus 
on väga intensiivne ja spetsiifi line (jn 18.5, 18.6) ning 
seda on põhjalikult kirjeldatud anatoomia ja füsioloogia 
õpikutes.

(b)

(a)

Joonis 18.3 Neerud, veis, injitseeritud preparaat (tušš + karmiin) 

(a); koer (b); kass, H&E (c).

(c)

Joonis 18.4 Säsikiired, koer, H&E.
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Kõhuaort

neeruarter

kaks peaharu, eesmine ja tagumine

sagaravahelised arterid (interlobaarsed arterid)

kaararter

sagarikevahelised arterid
(interlobulaarsed arterid)

toomasoon
(aferentne arteriool)

glomeerul
(päsmake)

viimasoon
(eferentne arteriool)

peritubulaarne kapillaaristik sirgarterioolid

venoosne osa refl ekteerib arteriaalset osa
(v.a. toomasoon, glomeerul ja viimasoon)

Joonis 18.5 Neeru verevarustus.

Joonis 18.6 Arterite jagunemine koera neerus. (Samuelson Don A. järgi, muudetult)

A. capsularis

Aa. arcuatae III

Glomeerulid

Aa. interlobares

Aa. arcuatae II

Aa. arcuatae I

Aa. interlobares
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NEFRON, NEPHRON 

  Nefroni torukeste osa algab  neerukehakese tubulaarpoo-
luselt ning  nefroni tuubulites toimub intensiivne uriini 
kontsentreerimine tänu vee ja erinevate ainete valikuli-
sele tagasiimendamisele. Nefroni (jn 18.7) moodusta-
vad  neerukehakese kapsli välisleste, proksimaalne  vään- 
ja  sirgtuubul,  ülejuhteosa ehk Henle ling ning distaalne 
sirg- ja vääntuubul. Ühe nefroni pikkus on loomaliigiti 
väga erinev. Nefronite tubulaarsed alg- ja lõpposad on 
väänilise kuluga, vahepealse nefroni osa moodustavad 
sirgtuubulid. Tuubulite epiteelirakud on erineva kuju ja 
suurusega ning kinnituvad basaalmembraanile (jn 18.8). 
Nefronite erinevaid piirkondi saab eristada epiteelirak-
kude hulga, kuju, suuruse ja füsioloogilise funktsiooni 
järgi. Nefroni distaalsetele vääntuubulitele järgnevad 
 kogumistorukesed ja  kogumisjuhad.

 Proksimaalsed tuubulid, tubuli proximalis

Proksimaalosa tuubulid (jn 18.11a, 18.13ab) algavad 
neerukehakestest vääniliste tuubulitena,  nefroni lingu 
alanevas osas muutuvad nad sirgtuubuliteks. Proksimaal-
sed tuubulid on kõige suurema diameetriga (40–60 μm) 
nefroni osad, kuid nende valendik on kitsas. Tuubuli 
kogupikkus koduloomadel varieerub 10–25 mm pii-
res. Proksimaalse tuubuli seina moodustavad 5–8 kõrget 
epiteelirakku, mille laiemas basaalses osas moodustavad 
tihedalt paiknevad mitokondrid ja tsütolemmi sisemised 
voldid struktuuri, mida nimetatakse  basaalseks jutilisu-
seks, limbus striatus basalis. Mitokondrite rohkus prok-
simaalsete tuubulite epiteelirakkudes osutab rakkude 
kõrgele füsioloogilisele aktiivsusele (jn 18.10). Epitee-
lirakkude tsütoplasmas paiknevad pinotsütoosi põieke-
sed, lüsosoomid, Golgi kompleks ja endoplasmaatiline 
retiikulum. Epiteelirakkude ümarakujuline tuum paik-
neb rakus basaalselt. Rakkude apikaalne pind on kitsam 
ja seda katab tihe, ühtlane harjasääris, limbus penicilla-
tus, (jn 18.11ab, 18.14) mis suurendab raku välispinda 
ligikaudu 40 korda. Harjasäärise moodustavad 1–3 μm 
pikad mikrohatud ja nende arv ühe raku apikaalsel pin-
nal ulatub 6500. Kuna proksimaalsetes tuubulites toi-
mub intensiivne ainete tagasiimendumine primaarsest 
uriinist (fi ltraadist imendatakse tagasi kuni 90% vett 
ja naatriumi), siis suurenenud välispind kiirendab seda 
protsessi. Proksimaalsetes tuubulites toimuva tagasiimen-
dumise käigus eemaldatakse esmasest uriinist valgud ja 
suhkur. Valgu tagasiimendumine toimub rakkude vabal 
apikaalsel pinnal tänu pinotsütoosile (protsessis osalevad 
väikesed valke sisaldavad membraansed põiekesed, mis 
eralduvad rakumembraanist). Seejärel satuvad põiekesed 
epiteeliraku tsütoplasmasse, kus toimub nende ühine-
mine lüsosoomidega. Lüsosoomide ensüümid lagunda-
vad valke ning selle protsessi käigus moodustuvad ami-
nohapped väljutatakse tsütoplasmasse. Proksimaalsed 

Joonis 18.7 Nefron, kogumistorukesed ja kogumisjuha (a); 

Kogumistorukesed ristlõikes, kass, H&E (b).

(a)

Proksimaalne 
sirgtuubul

Kogumisjuha

Kihnuvalendik

Neerukehake

Henle ling

Distaalne 
sirgtuubul

Kogumis-
torukesed

Glomeerul

Distaalne 
vääntuubul

Proksimaalne 
vääntuubulEferentne 

arteriool

Aferentne 
arteriool

(b)
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Joonis 18.8 Neerutuubulite basaalmembraanid, PAS.

(b)

(a)

Joonis 18.11 Proksimaalsete tuubulite rakud. Neer, rott, TEM, 

x2550 (a); harjasääris, neer, rott, TEM x8900 (b).

Joonis 18.10 Nefroni histofüsioloogiline aktiivsus looma neerus. (Samuelson Don A. järgi, muudetult)

Joonis 18.9 Proksimaalse tuubuli rakk.

Henle ling

Distaalsed tuubulid

Neerukehake

Proksimaalsed tuubulid

Na Cl
H2O

HCO3 K H2O Cl Na GlükoosH2O Na Cl

Cl Na K Cl Na
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Joonis 18.12 Henle ling, koer, H&E.

Joonis 18.14 Nefroni ja kogumistorukeste rakud. Proksimaalsed 

tuubulid (a), distaalsed tuubulid (b), ülejuhteosa (c), kogumistoru-

kesed (d). 

(a)

(d)

(c)

(b)

Joonis 18.13 Proksimaalsed ja distaalsed tuubulid, SEM, x9000 

(a); proksimaalsed (1) ja distaalsed (2) tuubulid, rott, H&E (b).

(a)

tuubulid täidavad ka ekskretoorset funktsiooni, väljuta-
des looma organismist mõningaid ainevahetuse jääke ja 
ravimeid.

Henle ling

 Henle lingu (jn 18.12) moodustavad proksimaalne sirg-
tuubul, ülejuhteosa (jn 18.14) ja distaalne sirgtuubul. 
Henle lingud võivad olla kas lühikesed või pikad. Lühi-
mad Henle lingud on koore välimises kolmandikus paik-
nevatel nefronitel – nende ülejuhteosad ei lasku sügavale 
säsisse. Henle lingu algusosa valendik, mille moodustavad 
proksimaalsed sirgtuubulid, on lai. Järgneva ülejuhteosa, 
portio conducens, diameeter on nefroni osadest kõige väik-
sem – kõigest 10–15 μm. Mida sügavamale säsisse Henle 
ling laskub, seda kitsamaks muutub tuubuli valendik ja 
seda lamedamaks muutuvad rakud. Kitsenemiskohast 
alates nimetatakse tuubuli osa Henle lingu ülejuhteosa 
alanevaks segmendiks. Epiteelirakud on madalad, tuuma-
piirkonnas võlvub rakk valendiku suunas, raku apikaalsel 
pinnal võib olla vähesel arvul mikrohatte. Epiteelirakkude 
tsütoplasma on hele ja sisaldab väheseid organelle. Sel-
les Henle lingu osas toimub passiivne vee tagasiimendu-
mine, mis on võimalik tänu osmoostse rõhu erinevusele 
uriini ja interstitsiaalse koevedeliku vahel. Henle lingu 
tõusvates kitsastes segmentides on epiteelirakkudele ise-
loomulik kõrge ensümaatiline aktiivsus (Na+, K+, ATP), 
mis võimaldab Na+ ja Cl- tagasiimendumist.

(b)

11

22
11

22
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Joonis 18.15 Kogumistorukesed. Pikilõik (a); ristilõik, nEER, küülik, Van Gieson (b); neer, rott, TEM, x 6200 (c); kuupepiteel, küülik, Van Gieson 

(d). Heledad (1) ja tumedad (2) rakud kogumistorukestes.

Distaalsed tuubulid, tubuli distalis

 Distaalsed tuubulid (jn 18.13ab, 18.14) algavad ülejuh-
teosa jämedast lõpposast ja kulgevad kuni kogumistoru-
kesteni. Erinevalt proksimaalsetest tuubulitest on nad 
lühemad ja nende valendikud on laiemad. Distaalsete 
tuubulite diameeter on sirgosas kuni 30 μm, vääntuubu-
lis kuni 50 μm. Tuubuleid vooderdab ühekihiline kuup-
epiteel, rakke on rohkem kui proksimaalsetes tuubulites 
ning nende piirid on selgemad. Basaalne jutilisus on väl-
jendunud rakkude basaalses osas nõrgemalt kui proksi-
maalsetes tuubulites. 

Rakkude tsütoplasmas paiknevad organellid on hästi 
arenenud ja suured mitokondrid on reeglina pikliku 
kujuga. Rakkude apikaalsel pinnal esineb vähesel määral 
mikrohatte. Elektrolüütide aktiivne tagasiimendumine 
toimub distaalsetes tuubulites neerupealise hormooni 
aldosterooni kontrolli all.

(a)

22

11

(c)

(b)

Kogumistorukesed, tubuli renales colligentes

 Kogumistorukesed (jn 18.14, 18.15abc) ei ole nefronite 
osad, kuigi ka neis toimub aldosterooni kontrolli all vee 
tagasiimendumine. Kogumistorukesed moodustavad 
neerudes laialdase võrgustiku ja koonduvad säsis mitme-
kihilise prismaatilise epiteeliga vooderdatud papillaar-
juhadeks. Koore osas on kogumistorukestes ühekihiline 
kuupepiteel, alumises säsipiirkonnas aga madal ühekihi-
line prismaatiline epiteel. Epiteelis eristatakse heledaid ja 
tumedaid rakke. Heledates rakkudes on vähe organelle, 
tumedad e kiilrakud on tumeda tsütoplasmaga ja nende 
hulk on heledate rakkude hulgast väiksem. Kogumisto-
rukesed ja -juhad on olulised uriini lõplikul kontsentree-
rimisel.

(d)
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Liik Corpuscula renis
Glomeruli 
corpuscularum 
renis

Tubulus 
renalis 
contortus 
proximalis

Tubulus 
renalis 
conducens

Tubulus 
renalis 
contortus 
distalis

Tubulus 
renalis 
colligens 
rectus

Ductus 
papillaris

Corti-
cales

Juxta-
medul-
lares

Corti-
cales

Juxta-
medul-
lares

Veis 181 173 150 141 50 26 45 52 91

Lammas 153 147 123 123 45 22 36 39 59

Siga 137 156 114 130 45 23 36 50 96

Hobune 178 191 159 166 56 30 50 66 138

Koer 122 124 98 100 39 22 33 37 54

Kass 96 106 82 87 41 21 30 37 60

Joonis 18.16 Neerukehake. Eferentne arteriool (1), aferentne 

arteriool (2), Bowman`i kapsel (3), kihnuvalendik (4), 

glomerulaarsed kapillaarid (5), podotsüüdid (6), glomerulaarne 

basaalmembraan (7), mesangiaalrakud (8), distaalne vääntuubul 

(9), macula densa (10), proksimaalne vääntuubul (11), 

ekstraglomerulaarsed mesangiaalrakud (12), podotsüütide 

tsütopoodid (13), jukstaglomerulaarrakud (14). 

Neerukehake, corpusculum renis

 Neerukehakesed (jn 18.16, 18.19) paiknevad ainult 
püramiidide- ja kapslivahelises koore osas. Neerukeha-
kese moodustavad seda ümbritsev  Bowmani kapsel e 
glomerulaarkihn ja  kapillaaridevõrgustik e -päsmake, 
glomerulus corpusculi renis. Päsmakese kuju võib olla 
kas ümar (koer, kass) või piklik (siga, hobune, mälet-
sejad) ning loomaliigiti on erinev ka nende diamee-
ter (tabel 18.1). Veri suubub päsmakesse toomasoone, 
vas aff erens, kaudu ja väljub viimasoone, vas eff erens, 
kaudu. Bowman`i kapsli välimise ja sisemise lestme vahel 
asub  kihnuvalendik, lumen capsulae, ning sinna väljuta-
takse päsmakeste fi ltratsiooni tegevuse tulemusel moo-
dustuv esmane e primaarne uriin e glomerulaarfi ltraat. 
Päsmakese moodustavad lisaks arvukatele kapillaari-
dele (30–50 kapillaari) veel  mesangium, mesangium, ja 
 podotsüüdid, podocyti. Mesangium paikneb päsmakese 
kapillaaride vahel, ta toetab glomerulaarset kapillaaris-
tikku ning koosneb kahest komponendist:  mesangiaal-
rakkudest, mesangiocyti, ja ekstratsellulaarsest  mesangi-
aalmaatriksist, matrix mesangialis. Mesangiaalmaatriksi 
põhilised komponendid on valgud kollageen ja laminiin. 
Mesangiaalrakud on ebakorrapärased ja paljude tsüto-
plasmaatiliste jätketega rakud, mis osalevad fagotsütoosis, 
säilitavad basaalmembraani ja kindlustavad glomerulaar-
se verevoolu. Neerukehakeses asub ülioluline struktuur 
–  fi ltratsioonibarjäär, mille kaudu toimub vereplasma 

88

Tabel 18.1 Neerukehakeste, glomeerulite ja torukeste diameeter (μm). (Tehveri järgi, 1979)

11

6 7

8

9

10

13

14
1212

1 2

3
45

5
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Joonis 18.18 Podotsüüdid, neer, rott, SEM x 4000.

Joonis 18.17 Glomerulaarne basaalne membraan. Neer, rott, TEM  

x12 500 (a), x 30 000 (b). Lamina rara externa (1), lamina densa (2), 
lamina rara interna (3). 

fi ltreerimine ja esmase uriini moodustumine. Filtratsioo-
nibarjääri moodustavad kolm komponenti: 

kapillaari endoteel, 
glomerulaarne basaalmembraan ja 
podotsüüdid, podocyti.

Kapillaari endoteel. Kapillaarid on seestpoolt kaetud 
ühe lamedate endoteelirakkude kihiga. Endoteelirakku-
del on üks tsentraalselt paiknev tuum ja väike hulk põhi-
organelle.

 Glomerulaarne basaalmembraan, membrana basalis. 
Kapillaari endoteeli ja podotsüütide vahel paikneb paks 
(300−340 nm), kolmekihiline glomerulaarne basaal-
membraan (jn 18.17ab). See struktuur mängib üliolu-
list rolli neeru funktsioonis. Glomerulaarse basaalmemb-
raani paksus neerudes on 2−3 korda suurem kui teiste 
organite basaalmembraanidel ja tema funktsiooniks on 
suure molekulaarmassi ja diameetriga proteiinide läbiim-
bumise takistamine. Järelikult saavad glomerulaarset 
basaalmembraani läbida ainult madala molekulaarmas-
siga proteiinid ning piltlikult öeldes mängib glomeru-
laarne basaalmembraan molekulaarse „sõela” rolli. Glo-
merulaarse basaalmembraani kaks kihti, lamina rara 
externa et lamina rara interna, on elektronheledad ning 
keskmine kiht, lamina densa, on elektrontihe kiht. Glo-
merulaarne basaalmembraan on temas sisalduva pro-
teiini – kollageeni – tõttu väga tugev struktuur. Basaal-
membraanis paiknev IV tüüpi kollageen moodustab 
koos suurte proteoglükaanidega võrgustiku, mis ei lase 
basaalmembraani läbida 70 kDa suurematel valkudel. 
Glomerulaarne basaalmembraan sisaldab lisaks kol-
lageen IV ka teisi proteiine nagu laminiini (laminiin-
521), entaktiini (sulfateeritud glükoproteiin), fi bronek-
tiini (suur adhesiivne glükoproteiin, moodustavad kaks 
sarnast polüpeptiidide ahelat) ja heparaan sulfaati (pro-
teoglükaani molekul). Seejuures just laminiinid ja fi b-
ronektiinid seostavad integriine nii podotsüütide kui 
endoteelirakkude membraanidel. Eksperimentaalsetes 
töödes on tõestatud, et glomerulaarne basaalmembraan 
uueneb pidevalt.

Podotsüüdid on verekapillaare pealt katvad, erineva 
suurusega ja jätketega rakud (jn 18.16, 18.18). Mor-
foloogiliselt moodustavad podotsüüdid neerukeha-
kese kapsli (glomerulaarkihnu) siselestme. Suur, hara-
line, jätketega lame rakk sisaldab ühte suurt tuuma. 
Podotsüütide primaarseid jätkeid nimetatakse  tsüto-
trabeekuliteks, cytotrabeculae, sekundaarsete jätkete,  tsü-
topoodidega, cytopodium, kinnituvad podotsüüdid glo-
merulaarsele basaalmembraanile. Tsütopoodide vahel 
on kitsad (20–25 nm) õhukese kilelaadse kihiga kaetud 
fi ltratsioonipoorid, mis on normis avatud fi ltratsioonile 
(poore kattev tõmblukku meenutav diafragma koosneb 
transmembraanse valgu nefriini kõrval teistest valkudest, 
glükoproteiinidest ja proteoglükaanidest). Podotsüü-
did sisaldavad rohkesti rakuorganelle: Golgi kompleksi, 

1.
2.
3.

(a)

(b)

11

22

33
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11

22

(a)

(b)
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11
22

33

Joonis 18.19 Neerukehake. Rott, SEM x1500 (a), Masson´ trikroom (b), toluidiinsinine (c, d). Päsmake (1), kihnuvalendik (2), proksimaalne tuu-

bul (3), distaalne tuubul (4).

(c)

(d)

11

33

44

22
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mitokondreid, granulaarset endoplasmaatilist retiiku-
lumi, mikrotuubuleid ja mikrofi lamente. Podotsüütide 
välispinnal paiknevad komplemendi ja antigeenide ret-
septorid, mis viitavad podotsüütide aktiivsele osalusele 
põletikuprotsessides.

JUKSTAGLOMERULAARKOMPLEKS,
COMPLEXUS JUXTAGLOMERULARIS

 Jukstaglomerulaarkompleksi moodustavad neeruke-
hakeste vaskulaarpoolusel paiknevad aktiivset sekret-
sioonivõimet omavad erilaadsed rakkude grupid (jn 
18.16).

Jukstaglomerulaarkompleksis (jn 18.21a) eristatakse 
 tihketähni, macula densa (jn 18.21b),  jukstaglomeru-
laarrakke, cellulae juxtaglomerulares, ja  jukstavaskulaar-

Joonis 18.20 Jukstaglomerulaarkompleks. Reniin, mida toodavad jukstaglomerulaarkompleksis toomasoonte (vähemal määral ka 

viimasoonte) seinas paiknevad rakud, katalüüsib angiotensinogeenist angiotensiin I moodustumist. Viimane konverteeritakse kopsudes 

vastava ensüümi poolt angitensiin II, mis on aktiivne vasokonstriktor. Angiotensiin II stimuleerib neerupealiste kooreosa glomeruloostsoonis 

aldosterooni sekreteerimist. Aldosteroon mineralokortikoidina soodustab naatriumi ja vee imendumist glomerulaarfi ltraadist (primaarsest 

uriinist) distaalsetes tuubulites, millega suurendatakse vereplasma mahtu, mis omakorda viib vererõhu tõusule. (Lowe J. S., Anderson P. G. 

järgi, muudetult)

rakke, cellulae juxtavasculares. Tihketähn paikneb dis-
taalse tuubuli ja toomasoone kokkupuutepiirkonnas. 
Tihketähnis paiknevad kõrgprismaatilised rakud, mis 
sisaldavad apikaalses osas graanuleid. Jukstaglomerulaar-
rakud paiknevad toomasoonte (vähemal määral viima-
soonte) keskmises kihis ja valmistavad ensüümi reniin, 
mis verre sattudes konverteerib soonte ahendaja angio-
tensiini moodustumist (jn 18.20). Rakkude tsütoplasma 
on hele ja selles paiknevad rohkearvulised mukopolü-
sahhariide sisaldavad graanulid. Fagotsütoosivõimelised 
ovaalsed või ebakorrapärase kujuga pikkade jätketega 
jukstavaskulaarrakud (ekstraglomerulaarsed mesangiaal-
rakud) paiknevad glomeerulit varustavate soonte ja tih-
ketähni vahel. Reniini produktsioon tingib jukstaglo-
merulaarse kompleksi osalemise vererõhu ja neerudest 
läbivoolava vere mahu tagamisel (jn 18.20).

Toomasoon

Viimasoon

Macula densa

Na+ + H2O peetus

Suurenenud veremaht

Vererõhu tõus

Na+ K+

Angiotensiin IIAngiotensinogeen

Angiotensiini 
konverteeriv

ensüüm

Aldosteroon

Angiotensiin I

Reniin
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Joonis 18.21 Jukstaglomerulaarkompleks, (nool), rott, H&E (a), Van Gieson (b). 

(a)

(b)
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KUSETEED, 
VIAE URINARIAE

Kuseteede hulka kuuluvad   väiksed ja suured neerukari-
kad, calices renales minores et majores,  neeruvaagen, pel-
vis renalis,  kusejuha, ureter,  kusepõis, vesica urinaria, ja 
 ureetra, urethra. Kuseteede ehitus on võrreldes neeru 
morfoloogilise ehitusega palju lihtsam. Neerudes moo-
dustuv uriin jõuab kusejuha kaudu kusepõide ja sealt 
edasi kusiti kaudu toimub tema väljutamine looma orga-
nismist.

KUSEJUHA, URETER

Kusejuha (jn 18.22) kaudu voolab neerudes moodustu-
nud uriin kusepõide. Kusejuha seina moodustavad kolm 
kesta:  limaskest, tunica mucosa,  lihaskest, tunica muscu-
laris, ja  adventitsiaalkest, tunica adventitia. Limaskest 
on kaetud transitoorse epiteeliga (vt ptk Epiteelkude), 
selle all paikneb sidekoeline proopria. Kohev sidekoe-
line submukoosa ühendab omavahel limas- ja lihas-
kesta. Kusejuha lihaskesta moodustab silelihaskude ja 
kestas eristatakse kolme kihti: longitudinaalset sisemist 
ja välimist kihti ja nende vahel paiknevat tsirkulaar-
kihti (välimine pikikiht esineb ainult kusejuha distaalses 
osas). Lihaskesta kihte ühendab omavahel veresoonteri-
kas kohev sidekude ning see kest on hästi väljendunud. 
Välimine sidekoeline adventitsiaalkest on veresoonte- ja 
närviderohke.

KUSEPÕIS, VESICA URINARIA

Kusepõies eristatakse torujatele organitele iseloomulikke 
kolme kesta:  limaskest, tunica mucosa,   lihaskest, tunica 
muscularis, ja  serooskest või  adventitsiaalkest, tunica 
serosa, tunica adventitia.

Kusepõie (jn 18.23ab) sisepinnal madalaid kurde 
moodustavat limaskesta katab transitoorne epiteel, selle 
all paiknevad sidekoelised limaskesta päriskiht ja submu-
koosa. 

Olenevalt organi täitumusest võib epiteelirakkude 
kihtide arv olla erinev (täitunud kusepõie korral venivad 
organi seinad välja ja epiteelirakud lamenevad ning nih-
kuvad teineteise vahele).

Limaskesta päriskihis paikneb hulgaliselt väikeseka-
liibrilisi veresooni ja proopria ning kohevast sidekoest 
submukoosa vahel selget piiri ei ole. Kusepõiel on väga 
tugev ja paks lihaskest, mille moodustavad sidekoega 
ümbritsetud silelihasrakkude kimbud. 

Lihaskestas on kolm mitte kõige selgemalt eristuvat 
kihti: sisemine ja välimine piki- e longitudinaalkiht ja 
keskmine ring- e tsirkulaarkiht. Kusepõie kaelas moodus-
tab ringkiht lihassfi nkteri. Välimine adventitsiaalkest on 

Joonis 18.23 Kusepõis, põrsas, H&E (a, b). Epiteel (1), proopria (2), 

submukoosa (3), lihaskest (4).

(a)

11

22

44

(b)

11

2233

Joonis 18.22 Kusejuha, H&E. Epiteel (1), proopria (2). 

11

22
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sidekoeline, sisaldades rohkesti elastseid kiude, rasvkude 
ja suuri veresooni. Piirkonnas, kus kusepõis on kaetud 
peritoneumiga, on väliskestaks serooskest, tunica serosa. 
Kusepõiel on rikkalik vere- ja lümfi varustus. Kusepõit 
innerveerivad peamiselt vegetatiivse närvipõimiku kiud.

KUSITI, URETHRA

Kusiti koosneb torujatele organitele tüüpilistest kol-
mest kestast:  limas-,  lihas- ja  seroos- või  adventitsiaal-
kestast. Emas- ja isasloomadel on kusiti ehitus erinev ja 
seda on kirjeldatud vastavalt emas- ja isassuguorganite 
peatükkides.
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ÜLDISELOOMUSTUS

Eritusorganite hulka kuuluvad neerud ja kuseteed. 
Paariliste kompaktsete organite - neerude olulisim funktsioon on uriini moodustamine, millega väljutatakse 
organismist ainevahetuse jääkprodukte. 
Lisaks teostavad neerud: endokriinse funktsiooni, reguleerivad organismis vee ja soolade ning happe-leelise 
tasakaalu.
Koduloomade neerudel on erinev suurus, varieeruv kuju ja tüüp: 

suurtel mäletsejalistel on paljunäsalised vaguneerud, 
sea neerud on paljunäsalised sileneerud, 
hobuse, küüliku, lamba, kitse, kassi ja koera neerud on ainunäsalised sileneerud.









•
•
•

NEERUKEHAKESED

Neerukehakese moodustavad seda ümbritsev 
Bowman`i kapsel ja kapillaaridevõrgustik e –
päsmake. Päsmakese moodustavad kapillaarid, 
mesangium ja podotsüüdid. 
Bowman`i kapsli e glomerulaarkihnu sisemise ja 
välimise lestme vahel asub kihnuvalendik, kuhu 
koguneb esmane uriin. 
Mesangium paikneb päsmakese kapillaaride 
vahel, ta toetab glomerulaarset kapillaaristikku 
ning koosneb kahest komponendist: mesangiaal-
rakkudest ja ekstratsellulaarsest mesangiaalmaat-
riksist.
Podotsüüdid on verekapillaare pealt katvad erine-
va suurusega ja jätketega rakud, mis moodustavad 
Bowman’i kapsli siselestme.
Neerukehakeses asub ülioluline struktuur - fi ltrat-
sioonibarjäär, mille kaudu toimub esmase uriini 
fi ltreerimine. Filtratsioonibarjääri moodustavad 
kolm komponenti: kapillaari endoteel, glomeru-
laarne basaalmembraan ja podotsüüdid.
Glomerulaarse basaalmembraani olulisemad val-
gud on kollageen tüüp IV, laminiin ja fi bronek-
tiin.













NEERUDE MORFOLOOGILINE EHITUS

Neerudes eristatakse perifeerselt paiknevat koort 
ja tsentraalselt paiknevat säsi, mis moodustab 
neerupüramiide.
Neerupüramiid koos temast ülevalpool paikneva 
kooreosaga moodustab neerusagara.
Neeru strooma moodustub retikulaarkiududest 
ja retikulaarrakkuderohkest kiudsidekoest. 
Parenhüüm moodustub aga neerutuubulitest, 
mis koos neerukehakese kihnuga moodustavad 
nefronid.
Neeru morfofunktsionaalne ühik on nefron. 
Jukstaglomerulaarse kompleksi moodustavad 
neerukehakeste vaskulaarpoolusel paiknevad eri-
laadsed rakkude grupid. 
Kompleksi rakud toodavad reniini, mis läbi 
reniin-angiotensiin-aldosterooni süsteemi regu-
leerib vererõhku.















SÜNOPSIS
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NEFRON

Nefroni torukeste osa algab neerukehakese tubu-
laarpooluselt ning nefroni tuubulites toimub 
intensiivne uriini kontsentreerimine tänu vee ja 
erinevate ainete valikulisele tagasiimendumisele. 
Nefroni moodustavad neerukehakese kapsli välis-
leste, proksimaalne vään- ja sirgtuubul, ülejuh-
teosa ehk Henle lingu kitsas segment, distaalne 
sirg- ja vääntuubul. 
Nefronite tubulaarsed alg- ja lõpposad on vääni-
lise kuluga, vahepealse nefroni osa moodustavad 
sirgtuubulid. 
Nefronite erinevaid piirkondi saab eristada epi-
teelirakkude hulga, kuju, suuruse ja füsioloogilise 
funktsiooni järgi. Ühe nefroni pikkus on looma-
liigiti väga erinev. 
Proksimaalsed tuubulid on kõige suurema dia-
meetriga nefroni torukesed. 
Rakkude apikaalset pinda katab tihe, ühtlane har-
jasääris. 
Proksimaalsetes tuubulites toimub intensiivne 
ainete tagasiimendumine, mille käigus eemalda-
takse esmasest uriinist valgud ja suhkur.
Henle lingu moodustavad proksimaalne sirgtuu-
bul, ülejuhteosa ja distaalne sirgtuubul.
Distaalsed tuubulid on proksimaalsete tuubuli-
tega võrreldes kitsamad ja lühemad, neis toimub 
elektrolüütide aktiivne tagasiimendumine.



















KUSETEED

Kuseteede hulka kuuluvad väiksed ja suured nee-
rukarikad, neeruvaagen, kusejuha, kusepõis ja 
ureetra. 
Kusejuha ja kusepõie seina moodustavad kolm 
torujatele organitele tüüpilist kesta.
Limaskesta kattev epiteel on omapärane mitme-
kihiline transitoorne epiteel, kus rakukihtide arv 
varieerub sõltuvalt organi seina väljavenitatuse 
astmest.
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KORDAMISKÜSIMUSED

Eritusorganite hulka kuuluvad:
neerud
neerupealised e neerumanused
kusepõis
sapipõis
kusejuha
seemnejuha
ussripik
ureeter

Arvukad mitokondrid epiteelirakkudes tekitavad 
basaalse jutilisuse järgmises struktuuris:

kogumisjuhas
ülejuhteosas
kogumistorukestes
proksimaalsetes tuubulites

Millised neeru struktuurid paiknevad koores?
proksimaal- ja distaaltuubulite sirgosa
kogumistorukesed
ülejuhteosa (Henle lingu kitsas osa)
neerukehakesed
proksimaal- ja distaaltuubulite väänosa

Filtratsioonibarjääri neerukehakestes 
moodustavad:

kapillaaride fenestreerunud endoteelirakud
glomerulaarne basaalmembraan
mesangiaalrakud
podotsüüdid
transitoorne epiteel

Millised väited neerude jukstaglomerulaaraparaadi 
kohta on õiged?

sisaldab arvukalt folliikuleid, kus epiteelirakud 
toodavad türoksiini
sisaldab neerukehakese soonpooluse aferentsete 
ja eferentsete arterioolide seinas reniinitootvaid 
rakke 
osaleb vererõhu regulatsioonis 
osaleb vere gaasisisalduse regulatsioonis 
üheks koostisosaks on tihketähn (macula 
densa)
üheks koostisosaks on kollatähn (macula lutea)

1.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

2.

A.
B.
C.
D.

3.
A.
B.
C.
D.
E.

4.

A.
B.
C.
D.
E.

5.

A.

B.

C.
D.
E.

F.

Millist hormooni toodetakse neerudes?
insuliin
kasvuhormoon
luteiniseeriv hormoon
erütropoetiin
glükagoon

Neerupüramiid koos tema kohal oleva kooreosaga 
moodustab:

neerusamba
neeru sagariku
neeru sagara
neeru kehakese

Bowmani kapsli e glomerulaarkihnu välimine leste 
läheb neerukehakese tubulaarpoolusel üle:

proksimaaltuubuliks
kogumistorukeseks
distaaltuubuliks
ülejuhteosaks

Nefroni tuubulitest on kõige väiksema 
diameetriga:

proksimaaltuubulid
kogumistorukesed
distaaltuubulid
ülejuhteosa

Kusejuha valendikku vooderdab:
mitmerealine ripsepiteel
mitmekihiline sarvestumata lameepiteel
ühekihiline prismaatiline epiteel
ühekihiline kuupepiteel
transitoorne epiteel

6.
A.
B.
C.
D.
E.

7.

A.
B.
C.
D.

8.

A.
B.
C.
D.

9.

A.
B.
C.
D.

10.
A.
B.
C.
D.
E.
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ÜLDISELOOMUSTUS

Koduloomade isassuguorganite, organa genitalia mascu-
lina, hulka kuuluvad  munandid, juhade süsteem sper-
matosoidide transportimiseks,  lisasugunäärmed ja  suguti. 
Kõik need struktuurid talitlevad ühiselt spermatosoidide 
tootmisel ja nende transpordil emaslooma reproduktiiv-
süsteemi. Täpsemalt jagunevad isassuguelundid paarilis-
teks elunditeks:  munandid e testised,  munandimanused 

ja  seemnejuhad ning paarituteks elunditeks:  isaskusiti ja 
suguti. Isasloomade lisasugunäärmed on  prostata,  ampul-
laarnäärmed,  seemnepõiekesed ja  bulbouretraalnäärmed. 
Veel arvatakse isassuguorganite hulka  eesnahk, praepu-
tium, ja munandeid ümbritsev  munandikott e skrootum, 
scrotum, mille ülesandeks on tagada isassugurakkudele 
vajalik temperatuur ja kaitsta munandeid vigastuste eest.

Isassuguorganite eesmärgiks on spermatosoidide moodustamine, säilitamine 
ja transport.

Isassuguorganite hulka kuuluvad munandid, lisasugunäärmed ja torujad 
kanalikesed, mis suunavad spermatosoidid ureetrasse, eritussüsteemi 
distaalsesse osasse.





ÜLDISELOOMUSTUS 

MUNANDID

MUNANDIMANUS

SEEMNEJUHA

ISASKUSITI

LISASUGUNÄÄRMED

SUGUTI















Isassuguorganid,
organa genitalia masculina19
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MUNANDID, TESTES

 Munandid on paarilised kompaktsed elundid, kus toi-
mub pidevalt isassugurakkude moodustumine ja areng 
ning kus toodetakse ka isassuguhormooni testosterooni. 
Munandid paiknevad kõikidel isaskoduloomadel skroo-
tumis, mis tagab spermide arenemiseks sobiva tempera-
tuuri, mis peab olema 2–5 ºC madalam kehatempera-
tuurist. Arengu käigus laskuvad munandid kõhuõõne 
tagaseina mööda skrootumisse, mille käigus moodustub 
peritoneumist testise anteriolateraalsele osale munandi 
 tuppkest, tunica vaginalis. Sellise arengu tulemusel koos-
neb tuppkest välimisest, parietaalsest lestmest, mis voo-
derdab skrootumit ja sisemisest, vistseraalsest lestmest, 
mis katab munandi valkjaskesta eestpoolt ja külgedelt. 
Seega seostab tuppkest munandi skrootumile, aga samas 
eraldab neid osasid seroosse õõnega, tagades munandi 
liikuvuse. Munandites eristatakse pea- e kraniaalset ja 
saba- e kaudaalset otsa, kahte serva – ülemist munan-
dimanusepoolset ja alumist, vaba serva ning mediaalset 
ja lateraalset pinda. Munandid on täielikult välja arene-
nud suguküpsetel loomadel ja enamikul neist (veised, 
hobune, koer, kass) on vasak munand paremast veidi 
suurem. Munandite kaal on loomaliigiti väga erinev, 

Joonis 19.1 Kassi isassuguorganite skeem. (Samuelson D. A. järgi, muudetult)

P

Munand

K

kassi munandid kaaluvad ligikaudu 4,5 g, pulli munan-
did kuni 650 g. Pealt katab munandeid serooskest, ees-
poolkirjeldatud tuppkesta vistseraalne leste, mille välis-
pind on kaetud ühekihilise lameepiteeli e mesoteeliga. 
Serooskesta all paikneb väga tihe ja rohkelt elastseid ja 
kollageenseid kiude sisaldav sidekoeline valkjaskest, 
tunica albuginea. Erandina sisaldab hobusel valkjaskest 
lisaks sidekoerakkudele ka silelihasrakke. Valkjaskesta 
sügavam osa on ehitunud kohevamast sidekoest, milles 
leidub rohkelt veresooni. Mõnedel loomadel (nt täkk ja 
kult) on see alaosa selgemalt väljendunud, kandes eraldi 
soonkesta, tunica vasculosa, nimetust. Munandi dorsaal-
ses seinas muutub valkjaskest paksemaks ja moodustab 
 munandikeskseinandi, mediastinum testis, millest kul-
gevad munandisse sidekoelised septid, septula testis. Sep-
tid jagavad elundi sagarikeks, lobuli testis. Ühes munan-
dis on 100 kuni 300 sagarikku, igas sagarikus on 1–4 
 seemnevääntuubulit, tubuli seminiferi contorti. Seejuu-
res moodustab iga tuubul  munandivõrgustikust algava 
ja lõppeva kinnise lingu. Seemnevääntuubuleid ümbrit-
seb kohev sidekude, milles paiknevad lümfi kapillaarid ja 
kitsa valendikuga verekapillaarid, mis võimaldavad aine-
vahetust vere ja spermatogeense epiteeli vahel. Sidekoes 
paiknevad retikulaarsed, elastsed ja kollageensed kiud 
ning rakkudest fi broblastid,  histiotsüüdid, nuumrakud 

P

Munandimanus

Munandimanusepea

Munandimanusekeha

Munandimanusesaba

Seemnejuha

SugutikehaSugutilukk

Eesnääre

Eesnahk

Membranoosne ureetra

Bulbouretraalnäärmed

Istmikuluu-korgaskeha lihas

Munandi ja munandimanuse arterid
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Joonis 19.2 Munand. Rott (a, e, f ), siga (b, c, d), H&E. Seemnevääntuubulid (1), spermatiidid (2), munandisagarik (3), spermatogoonid (4), 

primaarsed spermatotsüüdid (5).

(f)

11

44

55

11

(a)

11

11

(c)

44

11

11

44

(b)

11

11

11

33

(d)

11

44

22

(e)

11

44

55

22
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Seemnevääntuubulid, tubuli seminiferi contorti

Munandite igas sagarikus paikneb üks kuni neli 
50– 80 cm pikkust   seemnevääntuubulit (jn 19.2). 
Seemnevääntuubulite spermatogeenses epiteelis toimub 
 isassugurakkude e spermide moodustumine. Seemne-
vääntuubulite seina moodustab proopria, tunica propria, 
milles eristatakse epiteelialusele basaalmembraanile järg-
nevat müoidset kihti, stratum myoideum, ja sellest peri-
feerselt paiknevat fi brooskihti, stratum fi brosum. Müoidse 
kihi moodustavad müoidsed rakud (peritubulaarsed 
rakud) sisaldavad arvukalt aktiinifi lamente. Nende rak-
kude rütmilised kontraktsioonid tekitavad seemnevään-
tuubulites peristaltilisi laineid, mis aitavad juhas sperme 
edasi suunata. Müoidsetel rakkudel on ka hästi arenenud 
granulaarne endoplasmaatiline retiikulum, mis näitab, 
et need rakud osalevad aktiivselt kollageeni sünteesis. 
Müoidsele kihile järgnev fi brooskiht koosnebki kolla-
geensetest kiududest. 

Seemnevääntuubulite (jn 19.4) valendikku voo-
derdab  spermatogeenne epiteel, epithelium spermatoge-
nicum, milles eristatakse spermatogeenseid rakke, cellu-
lae spermatogenicae, ja toestava funktsiooniga  tugirakke 
e Sertoli rakke e sustentotsüüte, epitheliocyti sustentantes 
(jn 19.5). Sertoli rakud on pikad, laia basaalse ja kitsa 
apikaalse osaga, ulatudes seemnevääntuubuli valendi-
kuni. Sertoli rakkude tuumad on ebakorrapärase kujuga, 
tihti ovoidsed, kolmnurksed või pirnikujulised. Mitme-
tel loomaliikidel sisaldab tuum omapärast kolmikstruk-

ja  Leydigi rakud (jn 19.3). Kulgedes munandikesksei-
nandi suunas, muutuvad seemnevääntuubulid  sirgtuu-
buliteks, tubuli seminiferi recti, mis ühendavad väänilisi 
tuubuleid munandivõrgustikuga. Sirgtuubulid on suhte-
liselt lühikesed, ühekihilise kuupepiteeliga vooderdatud 
juhad, kus speramatogeneesi enam ei toimu. Munandi-
võrgustik, rete testis, paikneb keskseinandis ja sealt väljub 
10–12 viimajuhakest, ductuli eff erentes, mis suubuvad 
 munandimanusejuhasse, ductus epididymidis.

Joonis 19.4 Seemnevääntuubuli spermatogeenne epiteel. (Ross M. H., Pawlina W. järgi, muudetult)

Joonis 19.3 Leydigi rakud (nool), küülik, H&E. 
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tuuri, mis koosneb RNA-d sisaldavast tuumakesest koos 
sellele liitunud DNA-d sisaldavate kehakeste (karüosoo-
mide) paarist. Sertoli rakkude tuum on eukromaatiline, 
mis viitab rakkude kõrgele funktsionaalsele aktiivsusele. 
Tugirakkude tsütoplasmas paiknevad rohkearvulised 
organellid: Golgi kompleks, mitokondrid, lüsosoomid, 
mikrotuubulid, mikrofi lamendid ja hästi väljendunud 
agranulaarne endoplasmaatiline retiikulum. Sertoli rak-
kude külgmistel pindadel on nähtavad sissesopistused, 
kus paiknevad diferentseerumisjärgus olevad spermato-
goonid, spermatotsüüdid ja spermatiidid. Sertoli rakud 
on omavahel ühendatud tiheliiduste kaudu. Rakulii-
duste kompleksid Sertoli rakkude vahel osalevad vere-
testise (hematotestikulaarse) barjääri moodustumisel ja 
jagavad spermatogeense epiteeli kaheks alaosaks: basaal-
seks ja valendikupoolseks osaks (jn 19.4). Basaalses osas 
paiknevad Sertoli rakkude vahel spermatogoonid ja vara-
sed primaarsed spermatotsüüdid. Juba küpsemad sper-
matotsüüdid ja spermatiidid paiknevad epiteeli valendi-
kupoolsemas osas (jn 19.4). Varased spermatotsüüdid, 
mis kujunevad B-tüüpi spermatogoonide mitootilisel 
jagunemisel, peavad läbima Sertoli rakkude vahel oleva 
rakuliiduste kompleksi liikumaks epiteeli basaalsest osast 
valendikupoolsesse osasse. Sellist liikumist võimaldab 
rakuliiduste dünaamiline ümberehitumine – moodus-
tuvad uued rakuliiduste kompleksid Sertoli rakkude jät-
kete vahel, mis ulatuvad värskelt moodustunud sperma-

totsüütide alla ja samas spermatotsüütide peale jäävad 
rakuliidused lammutatakse. Sertoli rakkude vahel paik-
nevate rakuliiduste komplekside alusel kujunev vere-tes-
tise (hematotestikulaarne) barjäär on oluline kaitsmaks 
spermatogeense epiteeli valendikupoolsesse osasse jää-
vaid haploidseid sugurakke (sekundaarsed spermatotsüü-
did, spermatiidid ja spermid) organismi enda immuun-
süsteemi eest, mis barjääri puudumisel tunnetaks neid 
rakke „võõrastena” ja käivitaks immuunvastuse. Seega 
loovad Sertoli rakud sobiva keskkonna diferentseerumis-
järgus olevatele sugurakkudele ja kaitsevad neid toksiliste 
ainete, antigeenide ja antikehade mõju eest. Lüsosoo-
mide rohkuse tõttu on Sertoli rakud võimelised fagotsü-
teerima degeneratiivseid isassugurakke ja spermiogeneesi 
lõppetapil äratõugatavat tsütoplasmatilka (residuaalke-
hakesi). Tugirakud sünteesivad androgeeni siduvat valku 
(ABP ingl androgen-binding protein), millel on väga tugev 
võime siduda testosterooni, mis tagab kõrge testosterooni 
kontsentratsiooni seemnevääntuubulites, luues soodsa 
mikrokeskkonna diferentseeruvatele spermatogeensetele 
rakkudele (testosterooni lokaalne tase testistes arvatakse 
olevat umbes 200 korda kõrgem võrreldes tasemega vere-
ringes). Androgeeni siduva valgu sekretsiooni Sertoli rak-
kudes stimuleerib adenohüpofüüsis toodetav folliikuleid 
stimuleeriv hormoon (FSH). Sertoli rakud omakorda 
toodavad inhibiini, glükoproteiidset hormooni, mis 
tagasiside süsteemi kaudu pärsib adenohüpofüüsis FSH 
sekretsiooni.

Spermatogenees

 Spermatogenees on protsess, mille käigus moodustu-
vad spermatogoonidest küpsed isassugurakud e sperma-
tosoidid e spermid, spermia. Isassugurakkude moodus-
tumine toimub seemnevääntuubulite spermatogeenses 
epiteelis.

Spermatogeneesis võib eristada kolme erinevat faasi: 
spermatogoonide, spermatotsüütide ja spermatiidide 
faasi (jn 19.6). 

Spermatogoonide faasis toimub spermatogeenses 
epiteelis kõige basaalsemalt paiknevate rakkude – 
 spermatogoonide, spermatogoni, paljunemine. Sper-
matogoonid jagunevad kaheks grupiks:

A-tüüpi tüvirakud;
A-tüüpi ja B-tüüpi diferentseeruvad spermato-
goonid (determineeritud tüvirakud). 
A-tüüpi tüvirakud jagunevad tuuma morfoloogi-
liste tunnuste alusel (jn 19.6) kaheks alatüübiks:

Ad tüüpi tüvirakud, millel on ovaalne tuum, 
kus on näha intensiivselt basofi ilne, peene sõ-
mersusega kromatiin (kuivõrd neil rakkudel 
on tumedalt värvuv tuum, siis tähistatakse 
neid Ad, kus d täht tuleneb ingliskeelse sõna 
dark tume, esitähest). Ad rakud jagunevad 
ebaregulaarse intervalli järel tekitades kas Ad 

1.

•
•

•

1)

Joonis 19.5 Sustentotsüüdi skeem. Agranulaarne 

endoplasmaatiline retiikulum (sER); granulaarne endoplasmaatiline 

retiikulum (gER). (Bloom W., Fawcett D. W. järgi, muudetult)
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tüüpi rakke, mis säilitavad tüvirakkude popu-
latsiooni (neid nimetatakse ka reservtüvirak-
kudeks) või Ap tüüpi rakke.
Ap tüüpi spermatogoonidel on ovaalne peene, 
granulaarse kromatiiniga tuum, mis värvub 
heledalt (tähistus Ap tuleneb täht p inglis-
keelse sõna pale hele, esitähest). Ap spermato-
goonid on determineeritud tüvirakud, mis on 
sisenenud diferentseerumisprotsessi, mis viib 
lõppkokkuvõttes spermide moodustumiseni. 
Korduvalt mitootiliselt jagunedes suurenda-
vad Ap rakud endi arvukust, mistõttu neid 
nimetatakse ka uuenevateks tüvirakkudeks. 
Ad tüüpi spermatogoonide kaheks Ap tüüpi 
spermatogoonideks jagunemise unikaalseks 
tunnusjooneks on tsütoplasmasildade ku-

2)

junemine tütarrakkude vahel. Samasugused 
kitsad tsütoplasmasillad säilivad ka järgnevatel 
Ap järglasrakkude mitootilistel ja meiootilis-
tel jagunemistel. Seega algse Ap spermato-
goonide paari järglasrakud jäävad omavahel 
ühendatuks sarnaselt pärlikeele (jn 19.6). 
Rakkudevahelised tsütoplasmaühendused säi-
livad kuni spermatiidide küpsemise viimaste 
etappideni, mis on oluline algsest Ap sper-
matogoonide paarist moodustuva rakuklooni 
sünkroonseks arenemiseks. Peale mitmeid 
jagunemisi muutuvad Ap spermatogoonid B 
tüüpi spermatogoonideks. B tüüpi spermato-
goonidel (jn 19.6) on üldiselt kerajas tuum, 
kus kromatiin on kondenseerunud tuuma-
ümbrise äärde suurteks känkudeks ja ümber 
tsentraalselt paikneva tuumakese.

Joonis 19.6 Spermatogenees. (Samuelson D. A. järgi, muudetult)
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Joonis 19.7 Spermatogoonid (1) ja primaarsed spermatotsüüdid (2), küülik, H&E. 

Joonis 19.8 Sperm, merisiga, Heidenhaini raudhematoksüliin. 

11

22
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osasid – toimub ristsiire e krossingover. Nüüd jäävad 
homoloogilised kromosoomid omavahel ühendusse 
eriliste sidemetega – kiasmidega, mis moodustusid 
ristsiirde toimumise kohtades. Diploteenis ja diake-
neesis toimub lõplik kromosoomide kondenseeru-
mine, tetraadide liikumine raku kesktasapinnale ja 
tuumakatte ning tuumakese kadumine. Järgnevas 
metafaasis (metafaas I) koonduvad homoloogiliste 
kromosoomide paarid raku ekvatoriaaltasandile ja 
anafaasis I kromosoomid lahknevad raku erinevatele 
poolustele (kromosoomide lahknemine on juhuslik 
protsess, mis koos ristsiirdega tagab geneetilise ma-
terjali rekombineerumise gametogeneesis). Telofaas 
I moodustub tuumakate ja tsütoplasma pooldub, 
kuid moodustunud tütarrakud (sekundaarsed sper-
matotsüüdid) jäävad omavahel tsütoplasmasillaga 
ühendatuks. Moodustunud sekundaarsetel sperma-
totsüütidel on poole vähem kromosoome võrreldes 
primaarse spermatotsüüdiga, kuid iga kromosoom 
sisaldab kahte kromatiidi (1n2d). Võrreldes pri-
maarsete spermatotsüütidega on sekundaarsed sper-
matotsüüdid väiksemad, püsivad ainult lühikest aega 
spermatogeenses epiteelis ja sisenevad meioosi teise 
jagunemisse (ekvatsioonjagunemisse). Teine jagu-
nemine on sarnane mitoosiga ja koosneb lühikesest 
profaas II, mille käigus kaob tuumakate ja tuuma-
kesed ning moodustub käävisüsteem. Järgnevas me-
tafaas II koonduvad kromosoomid ekvatoriaaltasan-
dile ja anafaas II lahknevad kromatiidid erinevatele 
poolustele. Seejuures on kromatiidide lahknemine 
juhuslik ja sõltumatu protsess, mis annab oma osa 
geneetiliselt erineva alleelse koosseisuga gameetide 
tekkimisele. Telofaas II tekivad tuumakatted ja järg-
neb tsütokinees. Teise jagunemise tulemusel moo-
dustuvad spermatiidid ehk meioosi lõpuks on ühest 
spermatogoonist moodustunud neli haploidset sper-
matiidi (1n1d). 

Spermatiidide faas.  Spermatotsüütidest moodustu-
nud  spermatiidid enam ei jagune, vaid läbivad trans-
formatsioonietapi e  spermiogeneesi, mille käigus 
rakud ehituvad ümber spermideks. Spermiogeneesi 
jooksul toimuvad rakkudes järk-järgulised ümberehi-
tusprotsessid, mille käigus ümarakujuline spermatiid 
kujuneb ümber väljavenitatud iseloomuliku kujuga 
spermiks. Transformatsioonil toimub algselt ümara 
tuuma lamestumine, Golgi kompleksist mütsitaoli-
se struktuurina tuumakatva akrosoomi kujunemine, 
tsentrioolist väljakasvava aksoneemi moodustumine, 
mitokondrite koondumine moodustuvate spermide 
vaheosasse ja üleliigse tsütoplasma äranöördumine 
(jn 19.9). Kõik eelpoolkirjeldatud spermatogeense 
rea rakuvormid arenevad Sertoli rakkude tsütoplas-
ma sopistes, Sertoli rakud fagotsüteerivad ka sper-
miogeneesi käigus „ülejäävad” tsütoplasmatilgad (re-

3.

Spermatotsüütide faas. B tüüpi spermatogoonide 
mitootilise jagunemise tulemusel tekivad kaks mõõt-
metelt suuremat rakku, millest kujunevad ümarad 
eukromaatilise tuumaga primaarsed spermatotsüü-
did (jn 19.6). Primaarsed spermatotsüüdid jagune-
vad meiootiliselt, mille käigus järgnevad teineteisele 
kaks jagunemist (reduktsioonjagunemine e meioos I 
ja ekvatsioonjagunemine e meioos II; jn 19.6). Enne 
meiootiliste jagunemiste algust suurendavad rakud 
oma DNA-d nii, et iga primaarne spermatotsüüt 
sisaldab normaalsel arvul kromosoome (2n), kuid 
topelthulgal DNA-d (4d). Iga kromosoom koosneb 
kahest tütarkromatiidist, millest tulenebki 4d DNA 
hulk. Meioosi esimese jagunemise (meioos I) tule-
musel väheneb nii kromosoomide arv (2n => n) kui 
DNA hulk (4d => 2d). Seega jagunemise tulemusel 
moodustuvad sekundaarsed spermatotsüüdid oma-
vad haploidset kromosoomide arvu (1n), mis on 
esindatud 22 autosoomse ja ühe X või Y kromosoo-
mina. Kõik need kromosoomid koosnevad kahest 
tütarkromatiidist ja seega sekundaarsetel spermato-
tsüütidel on diploidne hulk DNA (2d). Sekundaar-
sed spermatotsüüdid jagunevad koheselt uuesti. Tei-
se jagunemise käigus lahknevad sekundaarse sper-
matotsüüdi tütarkromatiidid erinevatele poolustele 
ja lõpptulemusena moodustuvad kaks haploidset 
spermatiidi. Kuivõrd meioosi teisele jagunemisele 
(meioos II) ei eelne DNA replikatsiooni, siis moo-
dustuvatel spermatiididel on haploidne kromosoo-
mide arv (1n) ja iga kromosoom koosneb ühest kro-
matiidist (1d). Spermatogeenses epiteelis paiknevad 
primaarsed spermatotsüüdid spermatogoonide peal, 
olles epiteelis kõige suuremateks rakkudeks, sekun-
daarsed spermatotsüüdid, mis koheselt edasi jagune-
vad, ei ole histoloogilistes preparaatides praktiliselt 
jälgitavad. Küll on spermatogeense epiteeli valendi-
ku lähedal näha oluliselt väiksemaid spermatiide (jn 
19.6). Primaarsed spermatotsüüdid püsivad oma ra-
kustaadiumis suhteliselt pikka aega, nt pullil 16 päe-
va. Pikk aeg on tingitud meiootilise esimese jagune-
mise (reduktsioonjagunemise) profaasist (profaas I 
hõlmab umbes 90% meioosi kestusest), mis koosneb 
viiest üksteisele järgnevatest staadiumist: leptoteen, 
sügoteen, pahhüteen, diploteen ja diakenees. Profaas 
I toimub ülioluline geneetilise materjali rekombinee-
rumine. Leptoteenis algab kromosoomide konden-
seerumine, misläbi nad omandavad niitja struktuuri. 
Sügoteenis on homoloogilised kromosoomid näha 
paaridena e nelja kromatiidina. Profaasi edenemisel 
kondenseeruvad pahhüteeni kromosooomide paarid 
veelgi, moodustades lühikesi ja jämedaid tetraade. 
Viimastes tekivad sidemed erinevate tütarkromatii-
dide vahel, moodustub nn sünaptoneemiline komp-
leks, mis laguneb vahetult peale pahhüteeni ja sel 
ajal vahetavad eri kromatiidid omavahel võrdseid 

2.
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spermatogeneesi kõiki rakuvorme. Olukorda mõjutab 
veel ka asjaolu, et imetajatel ei toimu spermatogenees 
pidevalt ja sünkroonselt vääntuubulite kogu ulatuses, 
vaid ruumiliselt eraldatud lainetena. Tuubulite teatud 
alades tekitavad spermatogoonid rühma omavahel tsü-
toplasmasildadega ühendatud spermatotsüüte, mis are-
nevad sünkroonselt spermideks. Samas algab analoogne 
jagunemine naaberalades ajaliselt veidi hiljem, mistõttu 
histoloogiliselt on spermatogeneesi ajaline hajutamine 
vaadeldav piki seemnevääntuubulit spermatogeense epi-
teeli lainena. Spermatogeense epiteeli tsükli moodus-
tavad spermatogeneesiga kaasnevad spermatogeense 
epiteeli muutused vääntuubulite kindlates alades. Sper-
matogeense epiteeli tsükkel koosneb erinevatel liikidel 
erinevast arvust staadiumidest, mis on histoloogiliselt 
äratuntavad raku arenguastmete spetsiifi lise kombinat-
sioonina. Nii on näiteks kirjeldatud sõraliste koduloo-
made spermatogeense epiteeli tsüklis 8 ja rotil isegi 14 
staadiumit.

Põllumajandusloomadel (veis, siga, hobune) kasutatakse tihti kunstlikku 
seemendust, mis võimaldab kasutada parimate omadustega isasloomade 
spermat tõugude parandamise ja täiustamise eesmärgil. Väga heade näi-
tajatega isasloomi (pullid, kuldid) peetakse tõujaamades, kus neilt kogu-
takse ejakulaate. Saadud värskel spermal hinnatakse laboris konsistentsi, 
värvust, valgusmikroskoobis uuritakse spermide liikuvust ja anomaalsete 
spermide esinemist. Kvaliteetse ejakulaadi korral väljastatakse kas värske 
sperma või ejakulaat külmutatakse. Külmutamisel lahjendatakse sperma 
spetsiaalses lahuses, mis sisaldab munakollast, glütseriini jt komponente 
ning külmutatakse graanulitena või kõrrekestena. Külmutatud materjal 
säilitatakse vedellämmastikus -196 ºC juures suurtes Dewari mahutites. 
Enne spermapartii väljastamist kontrollitakse uuesti säilitatud sperma 
kvaliteeti.

siduaalkehakesed). Spermide lõplikku vabanemist 
Sertoli rakkudest vääntuubulite valendikku nimeta-
takse spermiatsiooniks. 

Spermide ehitus. Valminud   spermis eristatakse pead, 
caput,  kaela, collum, ja  saba, cauda. Viimane omakorda 
jaguneb  vaheosaks, pars intermedia,  põhiosaks, pars 
principalis, ja  lõpposaks, pars terminalis (jn 19.10). Sper-
mid on tavaliselt piklikud, histoloogilistes preparaatides 
intensiivselt värvuva pea, lühikese kaela, laiema vahe- 
ja pika sabaosaga rakud. Spermi moodustumine algab 
tiheda graanuli moodustumisega Golgi kompleksi lähe-
duses. Edaspidi muutub graanul suuremaks, katab mütsi-
taoliselt tuuma ning kujuneb uus struktuur –  akrosoom, 
acrosoma (jn 19.10). Spermi pead kattev akrosoom sisal-
dab ensüüme (hüaloronidaas, akrosiin jt), mis on vajali-
kud munarakku ümbritsevate katete –  kiirpärja, corona 
radiata, ja  läbipaistva tsooni, zona pellucida, läbimiseks. 
Spermi kaela piirkonnas paiknevad kaks tsentriooli. 
Proksimaalne tsentriool paikneb tuuma läheduses, dis-
taalsest tsentrioolist kasvab välja aksoneem, mis läbib 
kogu saba. Aksoneem koosneb tsentraalsest mikrotuu-
bulite paarist ja nende ümber asuvatest üheksast mikro-
tuubulite dubletist (jn 19.10).

Tsüklilisus spermatogeenses epiteelis. Imetajate 
seemnevääntuubulite erinevates lõigetes nähtav histoloo-
giline pilt on erinev, mis on tingitud sellest, et enne kui 
üks rakk jõuab läbi teha kogu arengu spermatogoonist 
spermini, alustab arenguteed juba järgmine rakk. Aren-
guastmete ajaline kestus on erisugune ja seepärast võib 
üheaegselt leida üksnes vähestes vääntuubulite lõigetes 

Joonis 19.9 Spermatiidide varajane ja hiline faas. (Samuelson D. A. järgi, muudetult)
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Joonis 19.10 Sperm. (Ross M. H., Pawlina W. järgi, muudetult)
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Joonis 19.11 Munandimanus. (Mescher A., Junqueira L. C. järgi, muudetult)

 Munandivõrgustik, rete testis. Sirgtuubulid, tubuli 
recti, suubuvad labürinditaolisse omavahel läbipõimu-
nud kanalitest moodustunud munandivõrgustikku. 
Munandivõrgustik paikneb keskseinandis ja selle kana-
leid vooderdab seest ühekihiline lame- või kuupepiteel, 
väljastpoolt aga katab tihe sidekude. 

Munandi endokriinne funktsioon. Seemnevääntuu-
bulite vahel kohevas sidekoes paiknevad interstitsiaal-
sed endokriinrakud e Leydigi rakud. Suured hulknurkse 
kujuga eosinofi ilsed interstitsiaalsed endokriinrakud 
paiknevad verekapillaaride vahetus läheduses. Interstit-
siaalsete endokriinrakkude tuum on ekstsentrilise paigu-
tusega, tsütoplasma sisaldab hulgaliselt mitokondreid, 
vakuoole, glükogeeni sõmeraid ja valgusisaldisi. Viimas-
teks on antud rakkudele tüüpilised kepikujulised Reinke 
kristallid. Leidigi rakkudel on steroidhormoone tootva-
tele rakkudele iseloomulikult hästi väljendunud agranu-
laarne endoplasmaatiline retiikulum, mis tingib nende 
rakkude eosinofi ilia. Samuti on Leydigi rakkudel, nagu 
teistelgi steroidhormoone tootvatel rakkudel, mitokond-
rid iseloomuliku tubulaarsete harjade ehitusega. Leydigi 
rakud sünteesivad testosterooni ja teisi androgeene juba 
varasel embrüonaalse arengu perioodil, mis tagab isas-
looma arengus normaalse testiste moodustumise. Leydigi 
rakud sünteesivad ka insuliinisarnast valk 3 (INSL3), mis 
stimuleerib embrüonaalarengu perioodil testiste lasku-
mist munandikotti. Täiskasvanud isasloomal on Leydigi 
rakkude toodetud testosteroonil oluline roll spermatoge-
neesi tagamisel ja spermide väljutusteede ning lisasugu-
näärmete struktuuri säilitamisel.

MUNANDIMANUS, EPIDIDYMIS

 Munandimanus on sirpja kujuga struktuur, mis asetseb 
testise ülemisel ja tagumisel pinnal (jn 19.11, 19.12). 
Munandimanust ümbritseb sidekoeline  kapsel. Munan-
dimanus koosneb  viimajuhakestest, ductuli eff erentes 
testis, ja  munandimanusejuhast, ductus epididymidis. 
Munandivõrgustikust lähtuvad lühikesed viimajuhake-
sed suunavad spermid munandimanusejuhasse, mille 
kaudu spermid liiguvad edasi seemnejuhasse. Munan-
dimanusel eristatakse kolme osa:    munandimanusepea, 
-keha ja saba, caput, corpus et cauda epididymidis. Kui 
viimajuhakesed paiknevad munandimanusepea osas, siis 
munandimanusekeha ja -saba osa sisaldab munandima-
nusejuha.

Viimajuhakesed on kaetud basaalmembraanile kin-
nituva ühekihilise epiteeliga, kus eristatakse madalaid ja 
kõrgemaid prismaatilisi rakke, mille tõttu on viimajuha-
keste valendik ebakorrapärase kujuga. Osade kõrgpris-
maatiliste rakkude apikaalsel pinnal paiknevad liikuvad 
pikad ripsmed, osad neist rakkudest on aga ilma rips-
meteta. Ripsmeteta sekretoorset tüüpi rakkude apikaal-
ne pind on kaetud lühikeste mikrohattudega. Epiteeli all 
paikneb sidekoeline proopria, kus on palju kollageenseid 
ja elastseid kiude ning vähesel hulgal silelihasrakke. Vii-
majuhakeste arv on loomaliigiti erinev ja ulatub 7 viima-
juhakesest kuldil 23 viimajuhakeseni täkul. 

Munandimanusejuha on õhukese seinaga torujas 
elund, mille pikkus on loomaliigiti väga varieeruv ja 
ulatub suurloomadel kuni 70 meetrini. Munandima-

Munandimanusepea
Munandimanusejuha

Seemnevääntuubul

Sirgtuubul
Sept
Sagarik

Munandi tuppkesta vistseraalne leste 
Munandi tuppkesta parietaalne leste

Valkjaskest

Seemneväät

Veresooned ja närvid

Viimajuhake

Keskseinand
(sisaldab munandivõrgustikku)

Munandimanusekeha

Munandimanusesaba

Seemnejuha
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nusejuha limaskesta katab kaherealine ripsepiteel, kus 
eristatakse madalaid basaalrakke, epitheliocyti basalis, ja 
kõrgeid prismaatilise kujuga rakke, epitheliocyti stereoci-
liatus. Prismaatiliste rakkude apikaalsel pinnal paiknevad 
pikad liikumatud ripsmed (stereotsiiliad). Ripsrakkude 
põhifunktsiooniks on nii sekretsioon kui ka absorbeeri-
mine. Suurem osa testikulaarsest vedelikust, mis ei ole 
absorbeeritud viimajuhakeses, imendatakse munandi-
manusejuha proksimaalses osas. Epiteelirakud fagotsü-
teerivad ka Sertoli rakkude poolt kõrvaldamata jäänud 
jääkkehakesi, aga ka degeneratiivseid sperme. Lisaks sek-
reteerivad rakud mitmeid aineid: fosfataase, glükopro-
teiine ja glütserofosfokoliini, mis mõjutavad spermide 
küpsemist. Munandimanusejuha sabapiirkonnas muu-
tub epiteel madalamaks. Epiteelirakud kinnituvad proo-
priale, mille moodustab õhuke sidekoeline kiht ja mida 
omakorda ümbritseb õhuke tsirkulaarne silelihasrakkude 
kiht. Munandimanusejuha sabapiirkonnas lihaskest pak-
seneb ja muutub kolmekihiliseks, kusjuures lisanduvad 
nii sisemine kui ka välimine pikilihaskiht. Analoogne 
kolmekihiline lihaskesta ehitus jätkub edasi ka seemneju-
has. Äsjamoodustunud spermid, mis sisenevad munan-
dimanusesse, küpsevad teekonnal läbi munandimanu-
sejuha, spermid muutuvad liikuvateks, aga samas nende 
akrosoomi struktuuri modifi tseeritakse. Spermid läbivad 
dekapatsitatsiooni, mille käigus spermide peadele lisa-
takse spetsiifi line pinnafaktor, mis pärsib spermide vil-
jastusvõimet. Nimetatud faktor eemaldatakse spermide 
peadelt hiljem kapatsitatsiooni käigus, mis toimub juba 
emaslooma genitaaltraktis ja misjärel sperm muutub vil-
jastusvõimeliseks.

SEEMNEJUHA, DUCTUS DEFERENS

 Seemnejuha on oma ehituselt tüüpiline torujas organ, 
mille seina moodustavad kolm kesta:  limaskest, tunica 

mucosa,  lihaskest, tunica muscularis, ja  serooskest, tunica 
serosa. Limaskesta katab sarnaselt munandimanuseju-
hale kahekihiline prismaatiline epiteel, rakkude apikaal-
sel pinnal paiknevad stereotsiiliad. Epiteeli all paikneb 
sidekoeline limaskesta päriskiht e proopria, propria, 
kus lisaks kollageensetele kiududele on rohkesti elast-
seid kiude ja veresooni. Limaskest moodustab madalaid 
kurde (v.a hobune, kellel on kurrud kõrged), seemnejuha 
lõpposas,  seemnejuhaampullis, ampulla ductus deferentis, 
sisaldab limaskest ka näärmeid. Ampullaarnäärmed on 
hargnevad juhadeta tubuloalveolaarsed näärmed, mis 
avanevad otse seemnejuhavalendikku. Mõnel koduloo-
mal nagu kass ja kult seemnejuhaampulli ei moodustu, 
kuid vastavad näärmed on näiteks kuldil siiski mõne-
võrra moodustunud. Seemnejuha lihaskestas moodus-
tub silelihasrakkude kimpudest kolm kihti: välimine ja 
sisemine longitudinaalkiht ning keskmine tsirkulaarkiht. 
Lihaskestas paikneb silelihasrakkude kimpe innerveeriv 
närvipõimik. Silelihasrakkude kokkutõmmete tulemu-
sena toimub ejakulatsioon. Loomadest on erandiks siga 
ja lammas, kelle lihaskestas eristatakse kahte kihti: sise-
mist tsirkulaar- ja välimist longitudinaalkihti. Kõhuõõ-
nes on seemnejuha kaetud serooskestaga. Ühekihilise 
lameepiteeli all subserooskihis paiknevad lisaks sidekoe 
rakkudele ka lihasrakud, närvid ja väikese kaliibriga vere-
sooned. Välimine adventitsiaalkest katab seemnejuha 
väljaspool kõhuõõnt ja selle kesta moodustab sidekude. 
Seemnejuha distaalse osa ehitus varieerub koduloomade 
vahel. Pullil, jääral ja täkul liitub seemnejuha seemne-
põiekeste viimajuhaga, moodustades  purskejuha, duc-
tus ejaculatorius, mis suubub isaskusitisse. Kuldil ei liitu 
seemnejuha seemnepõiekeste viimajuhaga, kuna mõle-
mad juhad avanevad eraldi kusitisse. Koeral ja kassil ava-
neb seemnejuha samuti otse kusitisse, kuid põhjusel, et 
karnivooridel ei esine seemnepõiekesi.

ISASKUSITI, URETHRA MASCULINA

 Isaskusiti on torujas elund, mille kaudu väljutatakse nee-
rudes moodustunud uriin ja isassuguelundites moodus-
tunud sperma. Isaskusiti pikkus ja anatoomiline ehitus 
on loomaliigiti mõnevõrra erinev. Sellel eristatakse vaag-
naosa, pars pelvina, ja spongioososa, pars spongiosa. Mor-
foloogilise ehituse poolest on tegemist tüüpilise toruja 
elundiga, mille seina moodustavad  limaskest, tunica 
mucosa,  lihaskest, tunica muscularis, ja  adventitsiaalkest, 
tunica adventitia. Limaskesta katab mitmekihiline tran-
sitoorne epiteel, selle all paikneb sidekoeline limaskesta 
päriskiht e proopria, propria. Vaagnaosas on koduloo-
madel proopria (v.a koer, täkk) näärmetu. Ureetra spon-
gioososa sisaldab uretraalnäärmeid ainult täkul ja kuldil. 
Ureetra spongioososas on epiteel valdavalt transitoorne, 
kuid esineb ühekihilise prismaatilise epiteeli, mitmeki-

Joonis 19.12 Munandimanus, H&E.
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Joonis 19.13 Eesnääre, kult, Van Gieson (a); pull, H&E (b); koer, 

H&E (c).

(c)

(b)

(a)

hilise lameepiteeli ja mitmekihilise kuupepiteeli alasid. 
Ureetra avause lähedal muutub epiteel mitmekihiliseks 
lameepiteeliks.

Sidekoelise proopria all paikneb erektiilne kude, mis 
moodustab kavernooskihi, stratum cavernosum. Selles 
kihis on palju laia valendikuga seestpoolt endoteeliga 
kaetud kaverne ja rohkesti veresooni. Kaverne sisaldav 
erektiilne kude moodustab spongiooskeha, corpus spon-
giosum. 

Kavernooskihile järgneb kuldil ja ruminantidel uree-
tra vaagnaosas prostata hajusosa (täpsemalt käsitletud all-
pool lisasugunäärmete alaosas) moodustades näärmekihi, 
mille paksus dorsaalseina suunas kasvab.

Ureetra vaagnaosa õhukese lihaskesta moodustab 
tsirkulaarselt paiknev skeletilihaskude, mis kusepõielä-
hedases piirkonnas põimub läbi silelihasrakkudega. Kui 
hobusel ümbritseb ureetrat uretraallihas, siis pullil, jääral 
ja kuldil jääb kusiti dorsaalsein katmata. Adventitsiaal-
kest koosneb kohevast sidekoest. Ureetra spongioososas 
ümbritseb kavernooskihti valkjaskest.

LISASUGUNÄÄRMED,
GLANDULAE GENITALES ACCESSORIAE

 Lisasugunäärmete hulka kuuluvad seemnejuha limas-
kesta ampullaarosas paiknevad ampullaarnäärmed, glan-
dulae ampullae (kirjeldatud eespool koos seemnejuhaga), 
seemnepõiekesed, vesicula seminalis, bulbouretraalnäär-
med, glandulae bulbourethralis, ja eesnääre, prostata. Lisa-
sugunäärmetest puuduvad karnivooridel seemnepõieke-
sed ja koeral lisaks ka bulbouretraalnäärmed (vt tabel 
19.1). Lisasugunäärmed toodavad sugurakkude toitmi-
seks ja transpordiks vajalikku seemneplasmat, mis moo-
dustab umbes 90% sperma mahust. 

 EESNÄÄRE, PROSTATA 

Lisasugunäärmetest on kõikidel koduloomadel olemas 
isaskusiti algusosas paiknev paaritu prostata (jn 19.13abc). 
Prostatal eristatakse välimist, kompaktset  eesnäärmekeha, 
corpus prostatae, mis täielikult või osaliselt ümbritseb ees-
näärme hajusosa, pars disseminata prostatae. Eesnäärme 
hajusosa paikneb sagarikena kusitilihasest ümbritsetuna 
kusiti kavernooskihi all. Eesnäärmekeha on kaetud õhu-
kese sidekoelise kapsliga, capsula prostatae, mis jätkub 
organisse tungiva sagarikevahelise silelihasrakke sisaldava 
sidekoena. Sagarikes paikneva organi parenhüümi moo-
dustavad rohkearvulised tubuloalveolaarsed prostata-
näärmed, mille juhad avanevad isaskusitisse. Analoogsed 
isaskusitisse avanevad tubuloalveolaarsed näärmed esine-
vad ka eesnäärme hajusosas. Kõrged limatootvad rakud 
moodustavad näärmete lõpposa, nende vahel paiknevad 
madalad vaherakud, näärmete viimajuhad on kaetud 
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mitmerealise prismaatilise epiteeliga. Näärmete vahel 
paikneb kohev kiudsidekude ja hulgaliselt suuri silelihas-
rakkude kimpe. Iga nääre ja sagarik on ümbritsetud piki 
ja ringjalt orienteeritud silelihasrakkudega, mille kokku-
tõmbumise tulemusena väljutatakse prostatast näärmete 
värvitut sekreeti. Prostata näärmed toodavad viskoosset 
sekreeti, mis sisaldab immunoglobuliine, ensüüme, vita-
miine jt aineid ning vedeldab ejakulaati.

Koduloomade vahel esinevad küllalt suured erine-
vused eesnäärme suuruses, kujus ja eesnäärmekeha ning 
hajusosa väljaarenemises. Nii näiteks esineb täkul ainult 
eesnäärme kehaosa ja hajusosa puudub. Kui koertel ja 
kassidel on kehaosa väga suur ja hajusosa tagasihoidlikult 
väljendunud, siis seevastu jääral nagu ka teistel väikemä-
letsejalistel kehaosa hoopis puudub ja eesnääre koosneb 
ainult hajusosast. Pullil on väljakujunenud nii eesnäärme 
kehaosa kui hajusosa, samas kuldil moodustab prostata 
peamise massi eesnäärme hajusosa.

SEEMNEPÕIEKESED, VESICULA SEMINALIS 

 Seemnepõiekesed e põisiknäärmed, glandulae vesicula-
ris, (jn 19.14) on paarilised seemnejuhaampullide külge-
del paiknevad lisasugunäärmed, mille funktsionaalse osa 
moodustavad hargnenud tubuloalveolaarsed näärmed. 
Seemnepõiekeste viimajuhad on kaetud ühe- või mit-
mekihilise prismaatilise epiteeliga. Korrapäratu kujuga 
näärmete lõpposades paikneb mitmerealine prismaatiline 
epiteel, mis sisaldab ka ümara kujuga madalaid basaal-
rakke. Basaalrakkude tsütoplasma on täidetud lipiidi-
tilgakestega, mis sisaldavad suurel hulgal kolesterooli ja 

triglütseriide. Prismaatilised rakud sekreteerivad suurel 
hulgal fruktoosi, mis on vajalik energiaallikas spermidele 
ja tõstab valmistatava sekreedi viskoossust. Proopria-
submukoosas on rohkesti vaskulariseeritud kohev side-
kude. Sidekude muutub tihedaks silelihasrakke sisalda-
vaks sidekoeks seal, kus sidekude jagab seemnepõiekeste 
stroomat moodustades sagaraid ja sagarikke. Lihaskest 
koosneb tsirkulaarsest ja longitudinaalsest kihist. Kodu-
loomadest puuduvad seemnepõiekesed koeral ja kassil.

BULBOURETRAALNÄÄRMED,
GLANDULAE BULBOURETHRALIS

 Bulbouretraalnäärmed e kusitisibulanäärmed (jn 19.15) 
on kaetud fi broelastsest sidekoest kapsliga, mis sisaldab 
lisaks ka silelihas- ja skeletilihasrakke (viimased lähtuvad 
lähedalolevatest kusitilihasest ja sibulakäsnkeha-lihasest). 
Kapslist kulgevad parenhüümi tihedast või kohevast 
sidekoest septid, mis jagavad näärme sagarikeks. Bulbo-
uretraalnäärmete sekretoorne osa võib olla tubuloal-
veolaarne (täkul ja ruminantidel) või moodustada tuu-
buleid (kassil ja kuldil), samas võivad näärmed hoopis 
puududa (koeral). Näärmete sekretoorset tüüpi epiteel 
on ühekihiline prismaatiline epiteel ja rakud toodavad 
enamuses limajat sekreeti, kuid ruminantide sekreedis 
on ka seroosset sisaldist. Viimajuhad on kaetud üheki-
hilise prismaatilise epiteeliga. Näärmete enne ejakulat-
siooni väljutatav limane sekreet puhastab ureetra uriinist 
ja toimib libestava ainena emaslooma vagiinas. Bulbo-
uretraalnäärmete sidekoes on lisaks sidekoe rakkudele 
suurel hulgal silelihasrakke.

Joonis 19.14 Seemnepõiekesed, pull, Van Gieson. Joonis 19.15 Bulbouretraalnäärmed, täkk, Van Gieson. 
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SUGUTI, PENIS

Isaste koduloomade  sugutil (jn 19.16) on kaks funkt-
siooni – uriini väljutamine ja spermide suunamine paa-
rituse ajal emaslooma suguelunditesse. Vaatamata kahe-
tisele funktsioonile on suguti ehitus kohastunud eeskätt 
kopulatsiooniks. Elund on silinderjas ning kaetud pealt 
nahaga. Suguti mahust suurima osa hõlmavad paarilised 
 sugutikorgaskehad, corporis cavernosi penis, erektiilsest 
koest kaks dorsaalset silindrit, mida ümbritseb paks  valk-
jaskest, tunica albuginea. Valkjaskestast lähtuvad kor-
gaskehasse  trabeekulid, trabeculae. Valkjaskest sisaldab 
rohkesti elastseid ja kollageenseid kiude, mis erektsiooni 
korral pingulduvad, võimaldades elundi mõõtmete suu-
renemist. Valkjaskest võib mõnedel loomadel korgaske-
hade omavahelistel külgpindadel katkeda, võimaldades 
kehade liitumist või osadel loomadel, nt täkk ja koer, 
täieliku sidekoelise  sugutivaheseina, septum penis, moo-
dustumist. Paljudel loomadel on suguti proksimaalosas  
korgaskehade vahel nähtav õhuke sept, kuid distaalses 
suunas see kaob. Korgaskehad kinnituvad sugutisäär-
tega istmikukaarele, kuid nende distaalne osa ei ulatu 
peenise tipuni (ulatuvad kuni sugutilukini). Korgaske-
has esinevad kitsad vereruumid –  korkad e  kavernid, 
cavernae corporis cavernosi, mille seina moodustavad 
ainult kaverne vooderdavad endoteelirakud. Erandiks 
on pullid, kellel kavernide õhukeses seinas on vähesel 
hulgal elastseid lamelle ja longitudinaalselt orienteeri-
tud silelihasrakke, kuid need rakud puuduvad kaverne 
ümbritsevas sidekoes. Teistel loomadel sisaldab kaverni-
devaheline sidekude hulgaliselt lihasrakke. Erektsiooni 
korral täituvad kavernid verega, muutuvad laiemaks ja 
sellest tekib suguti jäigastumine. 

Sugutis korgaskehadest ventraalsemal on paaritu 
 sugutikäsnkeha, corpus spongiosum penis, milles paikneb 
ureetra spongioososa. Käsnkeha ümbritseb õhuke valkjas-
kest, millest kulgevad käsnkehasse trabeekulid. Käsnke-
hasid ümbritsev valkjaskest seostub korgaskehasid ümb-
ritseva valkjaskestaga. Käsnkeha laieneb oma distaalosas 
 sugutilukiks, glans penis, mis ulatudes üle korgaskehade 
moodustab suguti tipuosa, kuhu piluja ava kaudu ava-
neb ureetra. Sugutilukil on loomaliigiti väga erinev kuju. 
Mäletsejalistel ja kuldil asendab peenise pead õhukese 
spongiooskihiga varustatud tipukate. Väljastpoolt katab 
sugutilukki õhuke, näärmetevaba, rikkalikult innervee-
ritud ja närvilõpmeid sisaldav nahk. Sugutiluki kuju ja 
ehitus varieerub loomadel oluliselt ja on kõige paremini 
arenenud koeral ja täkul. Kiskjalistel koosneb suguti-
lukk lisaks erektiilsele koele veel  peeniseluust, os penis, 
ja kiudkõhrest. Pullil seevastu koosneb sugutilukk tihe-
dast sidekoest koos erektiilsete venoossete põimikutega, 
mis ümbritsevad kusitit. Sugutilukk paikneb nahatupes, 
mida nimetatakse  eesnahaks, preputium. Eesnahk on 
kahelestmelise ehitusega: välimiseks lestmeks on nahk ja 
sisemiseks lestmeks limaskest. Ava, mille juures välisleste 
pöördub siselestmeks, nimetatakse eesnahasuudmeks ja 
selle läheduses paiknevad  eesnahanäärmed, glandulae 
preputiales. Viimased toodavad erilist sekreeti, smegmat, 
mis toimib libestina suguühtel ja võib sisaldada ka fero-
moone.

Korgaskeha morfoloogilisest ehitusest lähtudes eris-
tatakse kahte tüüpi sugutit: fi broelastset (mäletsejalised, 
kult) ja lihaskavernoosset (täkk, kass, koer). Fibroelastne 
suguti sisaldab vähem kavernoosset kude ja erektsioon on 
kiire. Lihaskavernoosne suguti sisaldab rohkem kaver-
noosset kude, kavernid on laiad ja erektsioon on aeglane.

Tabel 19.1 Lisasugunäärmete esinemine koduloomadel

Loomaliik
Eesnääre Seemne-

põiekesed
Bulbouretraal-
näärmed

Ampullaar-
näärmedKehaosa                  Hajusosa

Täkk + - + + +

Pull + + + + +

Jäär - + + + +

Kult (+) + + + (+)

Koer + (+) - - -

Kass + (+) - + -
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Joonis 19.16 Suguti, mäletsejalised, Van Gieson.
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SÜNOPSIS

ÜLDISELOOMUSTUS

Isassuguelundite süsteemi eesmärgiks on spermatosoidide moodustamine, säilitamine ja transport ning sugu-
hormoonide süntees.
Isassuguelundite hulka kuuluvad testised e munandid, lisasugunäärmed ja torujad kanalikesed, mis suunavad 
spermatosoidid ureetrasse, eritussüsteemi distaalsesse osasse.
Munandid paiknevad munandikotis ja neis toimub spermatogenees ja steroidhormoonide (androgeenide) sün-
tees.







MUNANDID

Munandid on paarilised kompaktsed elundid, kus 
toimub pidev isassugurakkude moodustumine ja 
areng. Lisaks sünteesitakse munandites ka isassu-
guhormoone. 
Ühes munandis on 100 kuni 300 sagarikku, igas 
sagarikus paikneb 1–4 seemnevääntuubulit. Iga 
seemnevääntuubul moodustab munandivõrgusti-
kust algava ja lõppeva kinnise lingu. 
Seemnevääntuubulid on ümbritsetud koheva 
sidekoega, milles paiknevad lümfi kapillaarid, 
verekapillaarid ja interstitsiaalsed endokriinrakud 
e Leydigi rakud. 
Leydigi rakud osalevad steroidhormooni testoste-
rooni ja teiste hormoonide (androgeenid, insulii-
ni sarnane proteiin 3) sünteesimises.
Seemnevääntuubulite seina moodustab proopria, 
milles eristatakse epiteelialusele basaalmembraa-
nile järgnevat müoidset kihti ja sellest perifeerse-
mal paiknevat fi brooskihti. 
Müoidse kihi moodustavad müoidsed rakud sisal-
davad arvukalt aktiinifi lamente. Nende rakkude 
rütmilised kontraktsioonid tekitavad seemne-
vääntuubulites peristaltilisi laineid, mis aitavad 
juhas sperme edasi suunata. 
Seemnevääntuubulite valendikku vooderdab 
spermatogeenne epiteel, kus eristatakse sperma-
togeenseid rakke ja toestava funktsiooniga tugi-
rakke – Sertoli rakke e sustentotsüüte.















SPERMATOGENEES

Spermatogenees on protsess, mille käigus moo-
dustuvad spermatogoonidest küpsed isassugu-
rakud – spermatosoidid e spermid. 
Spermatogoonide faasis toimub spermatogeenses 
epiteelis kõige basaalsemalt paiknevate rakkude – 
spermatogoonide paljunemine. 
Spermatogoonid jagunevad kaheks grupiks:

A-tüüpi tüvirakud;
A-tüüpi ja B-tüüpi diferentseeruvad spermato-
goonid (determineeritud tüvirakud).

Spermatogoonide mitootilisel jagunemisel tekivad 
uued spermatogoonid, kuid osa rakke diferentsee-
rub primaarseteks spermatotsüütideks.
Meioosi kahe kiire jagunemise tulemusena moo-
dustuvad esmalt sekundaarsed spermatotsüüdid 
ja seejärel spermatiidid. 
Spermatotsüütidest moodustunud spermatiidid 
enam ei jagune, vaid läbivad transformatsiooni-
etapi e spermiogeneesi, mille käigus rakud ehi-
tuvad ümber väljavenitatud iseloomuliku kujuga 
spermideks. 
Valminud spermis eristatakse pead, kaela ja saba. 
Saba jaguneb omakorda vaheosaks, põhiosaks ja 
lõpposaks.







1.
2.
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TORUJAD SPERMIDE VÄLJUTUSTEED

Munandivõrgustikust lähtuvad lühikesed viima-
juhakesed suunavad spermid munandimanuse 
juhasse, mille kaudu spermid liiguvad edasi seem-
nejuhasse. 
Seemnejuha distaalse osa ehitus varieerub koduloo-
made vahel. 
Pullil, jääral ja täkul seemnejuha liitub seemnepõie-







keste viimajuhaga moodustades purskejuha, ductus 
ejaculatorius, mis suubub isaskusitisse. 
Kuldil seemnejuha ei liitu seemnepõiekeste viima-
juhaga, sest mõlemad juhad avanevad eraldi kusi-
tisse. 
Koeral ja kassil avaneb seemnejuha samuti otse 
kusitisse, kuid põhjuseks siin on asjaolu, et karni-
vooridel seemnepõiekesi ei esine.





LISASUGUNÄÄRMED

Lisasugunäärmete hulka kuuluvad seemnejuha 
limaskesta ampullaarosas paiknevad ampullaar-
näärmed, seemnepõiekesed, bulbouretraalnäär-
med ja eesnääre. 
Lisasugunäärmetest karnivooridel puuduvad seem-
nepõiekesed ja koeral lisaks ka bulbouretraalnäär-
med.
Seemnepõiekesed on paarilised seemnejuhaam-
pullide külgedel paiknevad lisasugunäärmed, mille 
funktsionaalse osa moodustavad hargnenud tubu-
loalveolaarsed näärmed. 
Seemnepõiekestes sekreteeritakse suurel hulgal 
fruktoosi, mis on vajalik energiaallikas spermidele 
ja tõstab valmistatava sekreedi viskoossust. 
Lisasugunäärmetest on kõikidel loomadel ole-
mas isaskusiti algusosas paiknev paaritu prosta-
ta. Prostatal eristatakse välimist, kompaktset ees-
näärmekeha, mis täielikult või osaliselt ümbritseb 
eenäärme hajusosa. 
Eesnäärme hajusosa paikneb sagarikena kusiti-
lihasest ümbritsetuna kusiti kavernooskihi all. 
Sagarikes paikneva organi parenhüümi moodus-
tavad rohkearvulised tubuloalveolaarsed prostata-
näärmed, mille juhad avanevad isaskusitisse.













Analoogsed isaskusitisse avanevad tubuloalveolaar-
sed näärmed esinevad ka eesnäärme hajusosas. 
Kõrged limatootvad rakud moodustavad näärme-
te lõpposa, nende vahel paiknevad madalad vahe-
rakud, näärmete viimajuhad on kaetud mitmerea-
lise prismaatilise epiteeliga. 
Näärmete vahel paikneb kohev kiudsidekude ja 
hulgaliselt suuri silelihasrakkude kimpe.
Bulbouretraalnäärmete sekretoorne osa võib olla 
tubuloalveolaarne (ruminantidel) või moodustada 
tuubuleid (kassil), samas võivad näärmed hoopis 
puududa (koeral). 
Näärmete sekretoorset tüüpi epiteel on ühekihiline 
prismaatiline epiteel ja rakud toodavad enamuses 
limajat sekreeti, kuid ruminantide sekreedis on ka 
seroosset sisaldist. 
Seemnevedelik koosneb munandites moodusta-
vatest plasmast ja spermidest ning sekretoorsetest 
komponentidest, mille moodustumine toimub 
munandimanuses, seemnejuhas, prostatas, seem-
nepõiekestes ja bulbouretraalnäärmetes. 













SUGUTI

Suguti isastel koduloomadel omab kahte funkt-
siooni – uriini väljutamine ja spermide suunamine 
paarituse ajal emaslooma suguelunditesse.
Vaatamata kahetisele funktsioonile on suguti ehi-
tus kohastunud eeskätt kopulatsiooniks. 
Elund on silinderja kujuga ning kaetud pealt naha-
ga. 
Suguti mahust suurima osa moodustavad valkjas-
kestaga ümbritsetud paarilised korgaskehad.









Korgaskeha morfoloogilisest ehitusest lähtudes eris-
tatakse kahte tüüpi sugutit: fi broelastset (mäletse-
jalised, kult) ja lihaskavernoosset (täkk, kass, koer). 
Fibroelastne suguti sisaldab vähem kavernoosset 
kude ja erektsioon on kiire. Lihaskavernoosne 
suguti sisaldab rohkem kavernoosset kude, kaver-
nid on laiad ja erektsioon on aeglane. 
Sugutis korgaskehadest ventraalsemal paikneb paa-
ritu sugutikäsnkeha, milles paikneb ureetra spon-
gioososa.
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KORDAMISKÜSIMUSED

Isaskoduloomadel paiknevad testised 
munandikotis e skrootumis, millega tagatakse 
spermide arenemiseks ja talitlemiseks sobiv 
temperatuuri, mis peab olema:

2–5ºC madalam kehatemperatuurist
2–5ºC kõrgem kehatemperatuurist
10–15ºC madalam kehatemperatuurist
10–15ºC kõrgem kehatemperatuurist

Seemnevääntuubulite kohta kehtivad järgmised 
väited:

valendikku vooderdab transitoorne epiteel
valendikku vooderdab spermatogeenne epiteel
tuubuli seina müoidsed rakud sisaldavad 
arvukalt aktiinifi lamente 
tuubuli seina kondroidsed rakud toodavad II 
tüüpi kollageeni

Millised väited on õiged spermiogeneesi kohta:
selle protsessi käigus toimub spermatiidide 
mitootiline jagunemine
selle protsessi käigus spermatiidid ehituvad 
ümber spermideks
selle protsessi käigus toimub oluline 
spermatiidide tsütoplasmamahu suurenemine
selle protsessi käigus spermatiidid kaotavad osa 
oma tsütoplasmast

Millised väited Leydigi rakkude kohta on õiged?
paiknevad testise vääntuubulite vahel 
interstitsiaalses koes
paiknevad testise vääntuubulit epiteelis
on väikesed, ovaalse kujuga, basofi ilselt 
värvuva tsütoplasmaga ja neerja tuumaga
on suured, hulknurkse kujuga, eosinofi ilselt 
värvuva tsütoplasmaga ja ekstsentrilise 
tuumaga
sünteesivad türoksiini ja kaltsitoniini
sünteesivad testosterooni ja teisi androgeene

1.

A.
B.
C.
D.

2.

A.
B.
C.

D.

3.
A.

B.

C.

D.

4.
A.

B.
C.

D.

E.
F.

Millised väited on õiged Sertoli rakkude kohta?
neid nimetatakse ka sustentotsüütideks
neid nimetatakse ka sammasrakkudeks
nad on munandimanuse juha epiteeli 
basaalrakkudeks
nad on seemnevääntuubulite spermatogeense 
epiteeli tugirakkudeks
nad osalevad vere-testise (hematotestikulaarse) 
barjääri moodustumisel tänu 
rakkudevahelistele tiheliidustele
nad osalevad spermide dekapatsitatsioonil, 
mille käigus spermide peadele lisatakse 
spetsiifi line pinnafaktor, mis pärsib spermide 
viljastusvõimet
nad sünteesivad androgeeni siduvat 
valku, millel on väga tugev võime siduda 
testosterooni
nad sünteesivad insuliinisarnast valk 3 
(INSL3), mis stimuleerib embrüonaalarengu 
perioodil testiste laskumist munandikotti

Testise munandivõrgustikust lähtuvad 
viimajuhakesed suunavad spermid:

seemnepõiekestesse
seemnejuhasse
isasureetrasse
munandimanuse juhasse

Millised väited on õiged seemnejuha kohta?
valendikku vooderdab ühekihiline kuupepiteel, 
kus rakkude apikaalsel pinnal on arvukalt 
aktiivselt liikuvaid ripsmeid
valendikku vooderdab kaherealine ripsepiteel, 
kus eristatakse madalaid basaalrakke ja kõrgeid 
prismaatilise kujuga rakke, mille apikaalsel 
pinnal paiknevad pikad liikumatud ripsmed 
(stereotsiiliad)
lihaskestas moodustub silelihasrakkude 
kimpudest kolm kihti: välimine ja sisemine 
longitudinaalkiht ning keskmine tsirkulaarkiht
lihaskestas moodustavad vöötlihaskiududest 
kaks kihit: sisemine longitudinaalkiht ja 
välimine tsirkulaarkiht

5.
A.
B.
C.

D.

E.

F.

G.

H.

6.

A.
B.
C.
D.

7.
A.

B.

C.

D.
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Millised väited on õiged prostata 
iseloomustamiseks?

näärmete lõpposadevahelises sidekoes on 
rohkelt silelihasrakke 
on moodustunud tubuloalveolaarsetest näär-
metest
viimajuhad avanevad seemnepõiekestesse
viimajuhad avanevad isasureetrasse
näärmed toodavad melatoniini
näärmed toodavad progesterooni

Lisasugunäärmetest puuduvad kassil:
prostata
seemnepõiekesed
bulbouretraalnäärmed
ampullaarnäärmed

Isasureetra spongioososa paikneb:
sugutikäsnkehas
sugutikorgaskehas
sugutivaheseinas

8.

A.

B.

C.
D.
E.
F.

9.
A.
B.
C.
D.

10.
A.
B.
C.



Emassuguorganid on reproduktiivfunktsiooni kindlustajad. 

Emassugunäärmed toodavad östrogeene ja progesterooni, mis loovad organismis soodsad 

tingimused tiinuseks.

Emassuguorganite funktsioneerimise eripäraks on tsüklilisus.







ÜLDISELOOMUSTUS

MUNASARJAD 

EMAKATÕRVED 

EMAKAS 

EMAKAKAEL

TUPP

TUPEESIK

PLATSENTA

PIIMANÄÄRMED



















ÜLDISELOOMUSTUS

Emassuguorganid koosnevad paarilisest  munasarjast ja 
sisemistest sugutrakti organitest:  emakatõrvedest,  ema-
kast,   emakakaelast,  tupest ja  tupeesikust. Emaslooma 
välimine suguelund on  häbe. Samuti kuulub emassu-
guorganite hulka  piimanääre, mida mäletsejalistel ja 

hobusel nimetatakse  udaraks. Emaslooma munasarjades 
paiknevad ja arenevad ootsüüdid, samuti toimub muna-
sarjades hormoonide östrogeeni ja progesterooni produt-
seerimine.

Emassuguorganid, 
organa genitalia feminina 20
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MUNASARJAD, OVARIA

Koduloomade  munasarjad (jn 20.1abcd, 20.2abcd, 20.3) 
on kujult ovaalsed või ümarad paarilised kompaktsed 
organid. Igas munasarjas eristatakse kraniaalset ja kau-
daalset otsa, dorsaalset ja ventraalset vabaserva, mediaal-
set ja lateraalset pinda. Munasarjade välispinna reljeef ja 
mõõtmed sõltuvad ovariaaltsükli faasidest e reproduk-
tiivtsüklist. Munasarjades arenevad emassugurakud ja 
neis produtseeritakse emassuguhormoone. Väljast sisse-
poole koosneb munasari epiteelist, valkjaskestast,  koorest 
ja  säsist.  Munasarjavärati piirkonnas ühineb säsi  meso-
vaariga ja selles alas puudub munasarjas koor.

Joonis 20.1 Munasarjad, kass, H&E (a); küülik, H&E (b), koer, Van Gieson (c), siga, Van Gieson (d).

(a)

Munasarja välispind on kaetud pinnaepiteeliga, epit-
helium superfi ciale s. mesothelium ovaricum, (pinnaepiteel 
puudub hobuse munasarjadel). Pinnaepiteeliks on ühe-
kihiline kuupepiteel (jn 20.4), kuid vanematel loomadel 
võib pinnaepiteel muutuda lamedamaks – ühekihiliseks 
lameepiteeliks. Epiteelirakkude, mesotheliocyti cuboideus 
microvillosus, tsütoplasmas paiknevad tavalised organel-
lid ja rakkude vaba pinda katavad lühikesed mikrohatud. 
Epiteelikihist allpool paikneb organi kapslit moodus-
tav tihedast kiudsidekoest  valkjaskest, tunica albuginea 
ovarii. Valkjaskest sisaldab suurt hulka intertsellulaar-
set ainet, kollageenseid kiude ja vähesel hulgal kapillaa-
re. Valkjaskestast allpool paikneb munasarjakoor, cortex 

(c)

(d)(b)
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(a)

(b)

33

66

44

22
1177
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(c)

(d)

6699

88

5566

Joonis 20.2 Munasari, kass (a, b, c, d), H&E. Koor (1), säsi (2), primordiaalne folliikul (3), primaarne folliikul (4), sekundaarne folliikul (5), läbipais-

tev tsoon (6), follikulaarepiteel (7), follikulaarvedelik (8), moodustuv munakühm (9).
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ovarii. Munasarjakoore toese moodustavad retikulaarsed 
kiud, koores paiknevad ja arenevad ovariaalfolliikulites 
emassugurakud. Munasarjakoorele järgneb tsentraalselt 
(v.a hobune) paiknev säsi, medulla ovarii. Hobuse muna-
sarjades paikneb tsentraalselt munasarjakoor ja perifeer-
selt ümbritseb seda säsi (mära oakujulise munasarja kon-
kaavsel pinnal paikneb  munasarjalohk, fossa ovarii, mille 
kaudu ovulatsioonil vabaneb munarakk).

MUNASARJAKOOR, CORTEX OVARII

Munasarjade olulisim piirkond, kus paiknevad ja are-
nevad emassugurakud, on valkjaskestast allpool paik-
nev munasarjakoor. Munasarjakoores kõige pindmise-
malt paiknevate primordiaalsete ovariaalfolliikulite hulk 
võib ulatuda sadadest tuhandetest miljonini, kuid ainult 
mõnisada neist jõuab ovulatsioonini. Munasarjakoores 
sügavamal paiknevad erinevas arengujärgus ovariaalfol-
liikulid, kollaskehad, valkjaskehad ja kapillaaripõimikud 
(tabel 20.1). Kõiki munasarjakoores paiknevaid struk-
tuure ümbritseb sidekoeline  ovariaalstrooma, stroma 
ovarii, milles paikneb suur hulk käävja kujuga rakke.

Ovariaalfolliikulid, folliculi ovarici

Munasarjakoores paiknevad  ovariaalfolliikulid võivad 
olla erinevas arengujärgus. Reeglina sisaldab ovariaal-
folliikul ühte  ootsüüti, kuid mõnedel loomadel (eeskätt 
koertel, kassidel ja vähemal määral küülikutel) võib esi-
neda teatud hulgal ka mitut ootsüüti sisaldavaid folliiku-
leid (jn 20.5ab). Eristatakse järgmisi folliikuleid:

 primordiaalsed folliikulid, folliculi ovarici primor-
diales,
 primaarsed folliikulid, folliculi ovarici primarii,
 sekundaarsed folliikulid, folliculi ovarici secundarii,
 tertsiaarsed folliikulid, folliculi ovarici tertiarii,
 atreetilised folliikulid, folliculi atretici. 

1.

2.
3.
4.
5.

Joonis 20.3 Munasari, skeem. 

Joonis 20.4 Kuupepiteel (nool), lehm, H&E.

Graafi  põieke 

Koor 

Säsi

Primordiaalsed folliikulid

Sekundaarne folliikul 

Kollaskeha

Veresooned
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Primordiaalsed folliikulid, folliculi ovarici primor-
diales. Munasarjakoores kõige pindmisemalt paik-
nevad primordiaalsed folliikulid (jn 20.2ab, 20.6ab) 
on kõige nooremad ja pisemad (diameeter ligi-
kaudu 30 μm) ning võivad muutumata kujul olla 
looma munasarjades aastaid, seetõttu nimetatakse 
neis paiknevat munarakku soikuvaks ootsüüdiks. 
Ootsüüdid moodustuvad embrüonaalarengu käi-
gus areneva munasarja kooreosas oogoonidest, mis 
sisenevad meioosi, suurenevad mõõtmetelt ja muu-
tuvad primaarseteks ootsüütideks. Primaarseid oo-
tsüüte ümbritseb üks kiht lamedaid epiteelirakke ja 
kogu moodustunud struktuuri nimetatakse primor-
diaalseks folliikuliks. Ootsüütide esimese meiooti-
lise jagunemise profaasis toimub meioosi I blokaad, 
mille jooksul suur osa ootsüüte degenereerub. Säi-
luvad primaarsed ootsüüdid püsivad meioosi I pro-
faasi diploteenis vähemalt puberteedini. Arvult on 

1.

Joonis 20.5 Munasarja folliikulid. Kahe ootsüüdiga munasarja 

folliikul, kass, H&E (a), küülik, H&E (b). 

Joonis 20.6 Primordiaalsed folliikulid, skeem (a) (Ross M. H., 

Pawlina W. järgi, muudetult); mikrofoto, lehm, H&E (b).

(a)

(b)

(a)

primordiaalseid folliikuleid munasarjades kõige roh-
kem, kuid tingituna ootsüütide hukkumisest nende 
hulk väheneb looma vananedes. Taimetoidulistel 
koduloomadel paiknevad primordiaalsed folliikulid 
suhteliselt ühtlaselt koore välisosas, kiskjalistel see-
vastu kalduvad primordiaalsed folliikulid asetsema 
rohkem rühmadesse koondunult. Nt kassil moo-
dustavad rohkearvulised primordiaalsed folliikulid 
munasarja koores selgelt eristatava kihi (jn 20.2b). 
Primordiaalse folliikuli primaarse ootsüüdi tuum on 
ümar, organellidest paiknevad tsütoplasmas Golgi 
kompleks, mitokondrid ja granulaarne endoplas-
maatiline retiikulum. Primordiaalset ootsüüti ümb-
ritseb üks kiht lamedaid piklike tuumadega folliku-
laarepiteeli rakke ja basaalmembraan (jn 20.6a).

(b) Balbiani kehake
Rõngaslamellid

gER

Follikulaarepiteeli rakud

Ootsüüt

Stroomarakk
Mitokonder
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Joonis 20.7 Folliikulite arenemine. (Mescher A., Junqueira L. C. järgi, muudetult)

OOGENEES FOLLIIKULITE ARENEMINE

Primordiaalne folliikul

Primaarne folliikul

Sekundaarne folliikul

Tertsiaarne folliikul

Ovuleerunud 
sekundaarne ootsüüt

Kollaskeha

Valkjaskeha 

Primaarne ootsüüt
(profaas I blokaad)

Primaarne ootsüüt
(profaas I blokaad)

Sekundaarne 
ootsüüt

(metafaas II blokaad)

Ovulatsioon

MITOOS 

MEIOOS I 
blokaad

MEIOOS II
blokaad 

MEIOOS II
lõpuleviimine
(viljastumise 

korral)

Ootsüüt
Follikulaarepiteeli rakud

Oogoon

Küps ootsüüt

Esimene 
polaarkehake

Teine 
polaarkehake

Sperm

46

46

23

23

23

23
23

46



Peatükk 20 EMASSUGUORGANID 415

Primaarsed folliikulid, folliculi ovarici primarii. 
Looma suguküpsuse saabumisel hakkavad mõned 
seni soikeseisundis olnud primordiaalsed folliiku-
lid kasvama, ootsüüdid suurenevad mõõtmetelt (jn 
20.7) ja tuumade transkriptsionaalne aktiivsus muu-
tub väga kõrgeks. Selliseid natuke suuremaid, kasva-
mist alustanud folliikuleid nimetatakse primaarse-
teks folliikuliteks (jn 20.8). Siin eristatakse   varajasi 
ja hiliseid primaarseid folliikuleid (jn 20.2b). Vara-
jased primaarsed folliikulid on primordiaalsetest 
folliikulitest mõõtmetelt suuremad, neis moodus-
tub munarakku ümbritsev amorfsest ainest koosnev 
 läbipaistev tsoon, zona pellucida, ja follikulaarepiteel 
muutub kõrgemaks, kuupepiteeliks, epithelium simp-
lex cuboideum. Ootsüüti ümbritsev läbipaistev tsoon 
koosneb glükoosaminoglükaanidest ja glükopro-
teiinidest, neid mõlemaid toodavad nii follikulaar-
epiteelirakud kui ka ootsüüt. Varajastes primaarse-
tes folliikulites paiknevad follikulaarepiteelirakud 
veel ühes reas, nende organellidest on hästi arene-
nud Golgi kompleks, ulatuslik granulaarne endo-
plasmaatiline retiikulum ja mitokondrid. Follikulaar-
epiteelirakkude apikaalne pind on kaetud lühikeste 
mikrohattudega, mille abil on need rakud ühendu-
ses nii omavahel kui ka läbipaistva tsooniga. Hilised 
primaarsed folliikulid on eristatavad paksema, kihis-
tunud follikulaarepiteeli poolest ja nende läbimõõt 
on võrreldes primordiaalsete folliikulitega ligikaudu 
kaks korda suurem. Ootsüüti ümbritsevat kihistu-
nud follikulaarepiteeli nimetatakse  granuloosaks, 
granulosa seu stratum granulare, ja epiteelirakke gra-
nuloosa rakkudeks.

2.

Sekundaarsed folliikulid, folliculi ovarici secundarii 
(jn 20.2c, 20.9). Kasvavates sekundaarsetes folliiku-
lites jätkub follikulaarepiteeli kihistumine, epiteeli-
rakud paiknevad mitmes reas ja hakkavad tootma 
östrogeene sisaldavat hüaluroonhapperikast  folli-
kulaarvedelikku, liquor folliculi, mis hakkab täitma 
rakkudevahelisi tühimikke. Rakkudevahelised tühi-
mikud suurenevad järjest ja omavahel liitudes moo-
dustavad progresseeruvalt suureneva folliikuliõõne. 
Ootsüüt hakkab nihkuma folliikulis keskelt perifee-
ria suunas ja follikulaarepiteelirakud alustavad seal 
 munakühmu, cumulus oophorus, formeerimist (jn 
20.2d). Strooma rakud moodustavad ovariaalfollii-
kuli ümbrise –  teeka, theca folliculi –, mis jaguneb 
kaheks kihiks: sisemiseks ja välimiseks teekaks, theca 
folliculi interna et theca folliculi externa. Sisemises 
teekas paiknevad rohkearvulised hargnevad kapillaa-
rid ja nende vahel interstitsiaalrakud. Välimise teeka 
moodustab tihe sidekude ja selles kihis on kapillaa-
ride hulk väike.

3.

Joonis 20.8 Primaarsed folliikulid. (Ross M. H., Pawlina W. järgi, 

muudetult)

Joonis 20.9 Sekundaarsed folliikulid. (Ross M. H., Pawlina W. järgi, 

muudetult)
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Joonis 20.10 Tertsiaarsed folliikulid. (Ross M. H., Pawlina W. järgi, muudetult)
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Tertsiaarsed folliikulid, folliculi ovarici tertiarii. 
Kõige suuremad folliikulid kannavad tertsiaarsete 
folliikulite e Graafi  põiekeste nimetust. Selles etapis 
on folliikulid saavutanud oma maksimaalse suuruse 
ja võlvuvad munasarja pinnalt välja. Tertsiaarses 
folliikulis paikneb ootsüüt kõrgel follikulaarepitee-
list moodustatud munakühmul, cumulus oophorus 
(jn 20.11a), ja teda ümbritseb  kiirikpärg, corona 
radiata. Koduloomadest võib kassil ja koeral mõnes 
tertsiaarses folliikulis olla mitu munakühmu, neist 
iga munakühm sisaldab ühte munarakku. Tertsi-
aarse  folliikuli õõs e koobas, antrum folliculare, on 
täielikult täidetud  follikulaarvedelikuga, liquor fol-
liculi (jn 20.10, 20.11b). Tertsiaarset folliikulit 
ümbritseb väljastpoolt sidekoeline teeka, seestpoolt 
aga kihistunud  follikulaarepiteel e granuloosa, gra-
nulosa seu stratum granulare (jn 20.10, 20.11c). Kas-
vavat ootsüüti radiaalselt ümbritsevatel kiirikpärja 
rakkudel on pikad, haralised jätked, mis läbides läbi-
paistva tsooni ulatuvad ootsüüdi pinnani. Nende 
jätkete kaudu antakse ootsüüdile edasi vajalikke toit-
aineid. Küpse tertsiaarse folliikuli (Graafi  põiekese) 
lõhkemisel e  ovulatsioonil vabaneb sellest sekun-
daarne ootsüüt koos kiirikpärjaga. Enamikel kodu-
loomadel lõpetab primaarne ootsüüt vahetult enne 
ovulatsiooni (koeral ja märal peale ovulatsiooni) 
esimese meiootilise jagunemise, mille tulemusel 
moodustub kaks ebavõrdse suurusega haploidset 
rakku: suur sekundaarne ootsüüt ja väike polaar- e 
reduktsioonkehake (jn 20.7). Sekundaarne ootsüüt 
suundub koheselt meioosi teise jagunemisse, kuid 
jagunemine peatatakse taas (meioosi II blokaad).
Tertsiaarsete folliiikulite siseteeka rakud hakkavad 
ladestama lipiide ja omandavad steroide tootvatele 
rakkudele iseloomulikke ultrastruktuurseid tunnus-
jooni. Luteiniseeriv hormoon (LH) stimuleerib sise-
teeka rakke tootma androgeene. Kuivõrd siseteeka 
rakkudel puudub spetsiifi line ensüüm aromataas, 
mis on vajalik östrogeenide sünteesimiseks, siis need 
rakud ei suuda östrogeene toota. Granuloosa rakud 
seevastu omavad aromataasi, mistõttu östrogeenide 
tootmiseks on vaja kahe raku koostööd – siseteeka 
rakkudes toodetud androgeenid transporditakse gra-
nuloosarakkudesse ja alles seal toimub östrogeenide 
moodustumine. Järgnevas faasis (hiline follikulaar-
faas jn 20.12) stimuleerib tõusev östrogeenide tase 
granuloosarakke sünteesima LH retseptoreid. Selle 
tulemusel hakkavad granuloosarakud LH mõjutu-
sel tootma progesterooni. Selline muutus granuloo-
sarakkudes on vajalik ovulatsiooniks ja kollaskeha 
moodustumiseks. 
Atreetilised folliikulid, folliculi atretici. Munasar-
jas võime näha ka atreetilisi folliikuleid, mis teki-
vad välja arenemata jäänud folliikulite asemele. 
Vaid vähesed kasvama hakanud folliikulid muutu-

4.

5.

Joonis 20.11 Tertsiaarne folliikul, kass, H&E (a, b, c). Munarakk 

(1), zona pellicida (2), kiirikpärg (3), folliikuli õõs (4), granuloosa (5), 

munakühm (6), teeka (7).
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vad dominantseteks folliikuliteks, millest kujunevad 
lõpuks Graafi  põiekesed, ülejäänud folliikulid dege-
nereeruvad. Atreetilised folliikulid ei sisalda enam 
munarakku ning nad hakkavad sidekoestuma. 

 Kollaskeha, corpus luteum. Ovulatsiooni käigus vaba-
neb munarakk folliikulist ja peale seda kujuneb lõhke-
nud folliikuli granuloosa ja teeka rakkudest kollaskeha 
(jn 20.13abc). Luteiniseeriv hormoon ja prolaktiin e 
luteotroopne hormoon mõjustavad granuloosa ja sise-
teeka rakke ning põhjustavad folliikuli allesjäänud osade 
muutumist ajutiseks endokriinseks näärmeks. Tiinuse 
korral funktsioneerib kollaskeha tiinuse lõpuni, mittetii-
nestumise korral ainult järgmise inna alguseni. Granu-
loosarakud suurenevad, lipiidide sisaldus neis suureneb 

Joonis 20.12 Varajane follikulaarfaas (a), hiline follikulaarfaas (b).

(b)

(a)

ning rakud muutuvad granuloosa luteiinrakkudeks (nn 
suured luteiinrakud) (jn 20.13b) ja hakkavad tootma 
progesterooni; osa siseteeka rakke akumuleerivad lipiide, 
muutuvad teeka luteiinrakkudeks (nn väikesed luteiinra-
kud) ja jätkavad östrogeenide produktsiooni. Lõhkenud 
folliikuli õõnde hakkab kogunema veri, mis kiiresti asen-
datakse tekkiva kollaskeha keskel sidekoega. Kollaskehas 
toimub epiteelirakkude proliferatsioon ja epiteelirakkude 
vahele kasvavad sisemise teeka verekapillaarid. Järgnevalt 
follikulaarepiteelirakud hüpertrofeeruvad ja rakkude tsü-
toplasmasse koguneb kollane pigment luteiin, mis annab 
kollaskehale iseloomuliku kollase värvuse (selgelt kollast 
värvi on kollaskeha lehmadel, teistel loomadel võib vär-
vitoon olla veidi erinev, näiteks valkjam emisel, utel ja 
küülikul). Kollaskeha taandarengul täitub rakkude tsü-
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(c)

Joonis 20.13 Kollaskeha, kass, H&E (a); luteiinrakud, kass, H&E (b); 

siga, H&E (c). Sidekude (1). 

Joonis 20.14 Munasarjasäsi, veresooned, lehm, H&E. 

toplasma rasvinklusiooniga, rakud muutuvad väiksema-
teks ning lõpuks hävivad. Kollaskeha taandarenemist 
nimetatakse luteolüüsiks ja koduloomadel peetakse otse-
seks luteolüüsi põhjustavaks aineks prostaglandiin F2α. 
Kollaskeha asemele moodustub rohkete kollageensete 
kiududega sidekoeline moodustis, valkjaskeha, corpus 
albicans. 

Munasarjasäsi, medulla ovarii, paikneb munasarjas 
tsentraalselt (v.a hobune) ja selle hulk on oluliselt väiksem 
koorest (jn 20.3, 20.14)). Säsi koosneb koheva sidekoega 
ümbritsetud laiadest veresoontest, närvikiududest, lüm-
fi soontest. Kohevas sidekoes paikneb toestava funktsioo-
niga laialdane elastsete ja kollageensete kiudude võrgus-
tik. Enamik närvikiude on vasomotoorse funktsiooniga 
müeliniseerimata kiud. Veresoonte hulk ja nende paikne-
mine munasarjasäsis sõltuvad ovariaaltsükli faasist.

(b)

(a)

11

Ovulatsioon, ovulatio

 Ovulatsioon on munaraku vabanemine tertsiaarsest fol-
liikulist, mis toimub luteiniseeriva hormooni toimel. 
Koduloomadel eristatakse spontaanset (paaritusest sõl-
tumatu) ja mittespontaanset (paaritusest sõltuv) ovulat-
siooni. Spontaanne ovulatsioon on iseloomulik kõigile 
koduloomadele (v.a kass, küülik) ja toimub inna lõpul 
või lühikese aja jooksul peale inna lõppu. Inna ajal lõh-
kevad munasarjas tertsiaarsed folliikulid ja vastavalt lõh-
kenud folliikulite arvule eristatakse monoovulatoorseid 
loomi (lehm, mära), biovulatoorseid või triovulatoor-
seid (utt) ja polüovulatoorseid (koer, kass, küülik, emis) 
loomi. Ovulatsioonieelses perioodis toimub munasarja 
hüpereemia, hematofollikulaarse barjääri läbilaskvus-
võime suureneb, folliikuli maht ja intrafollikulaarne rõhk 
suurenevad ning seetõttu muutub folliikuli sein oluliselt 
õhemaks. Lisaks aitavad ovulatsioonile kaasa folliikuli 
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Tabel 20.1 Munasarja folliikulid

Folliikulid Morfoloogia Näärmeline aktiivsus Erinevused

Primordiaalsed
Suur, ümar primaarne ootsüüt 
selgelt eristatava tuumaga; 
ümbritseb üks kiht lamedaid 
follikulaarepiteeli rakke

Puudub 

Karnivooridel paiknevad 
gruppidesse koondunult, 
taimetoidulistel loomadel 
ühtlaselt jaotunult 
koore välisosas

Primaarsed

Primaarsed folliikulid on 
läbimõõdult kuni kaks 
korda suuremad; ootsüüti 
ümbritseb üks kiht kõrgemaid 
follikulaarepiteelirakke, 
moodustub zona pellucida

Follikulostimuleeriva 
hormooni (FSH) tõus

FSH tõus küüliku, ute, mära 
plasmas on sünkroonne 
folliikulite arengutsükliga 
milles eristatakse nelja 
lainet, neist kaks viimast on 
olemuselt ovulatoorsed

Sekundaarsed

Folliikulid suurenevad, jätkub 
follikulaarepiteeli kihistumine, 
strooma rakud moodustavad 
teeka, mis jaguneb sisemiseks 
ja välimiseks teekaks; algab 
munakühmu moodustumine; 
follikulaarvedelik täidab 
rakkudevahelisi tühimikke

Kõrgenenud FSH

Tertsiaarsed e 
Graafi  põiekesed

Folliikulid on suured, ootsüüt 
paikneb munakühmul ja on 
ümbritsetud kiirikpärjaga, 
folliikuli õõnt täidab 
follikulaarvedelik, küpse 
tertsiaarse folliikuli lõhkemisel 
vabaneb sellest sekundaarne 
ootsüüt koos kiirikpärjaga; 
follikulaarstigma katkeb 
ovulatsioonil võimaldades 
ootsüüdil folliikulist vabaneda

FSH tase langeb, LH mõjutusel 
hakkavad granuloosarakud 
tootma progesterooni 

Granuloosarakud sisaldavad 
Call-Exner kehakesi lehmal ja 
utel; LH stimuleerib siseteeka 
rakke tootma androgeene

Kollaskeha

Lõhkenud folliikuli granuloosa 
ja teeka rakkudest 
moodustub kollaskeha, 
granuloosarakkudest 
tekivad suured luteiinrakud, 
osast sisemise teeka 
rakkudest moodustuvad 
väiksed luteiinrakud

Luteiinrakkude aktiivsuse 
tagajärjel tõuseb 
progesterooni tase; 
hilise östraaltsükli kestel 
progesterooni tase langeb 

Rakkude tsütoplasmasse 
koguneb kollane pigment 
luteiin, pigmenti on vähe 
utel, emisel ja küülikul

Valkjaskeha 

Kollaskeha asemele 
moodustub rohkete 
kollageensete kiududega 
sidekoeline moodustis, 
valkjaskeha

Progesterooni taseme 
langus on seoses FSH 
astmelise tõusuga
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seina ensümaatiline proteolüüs ja välisteeka silelihasrak-
kude kontraktsioon, mille käivitavad prostaglandiinid. 
Vahetult enne ovulatsiooni lakkab verevool väiksel alal 
munasarja pinnal, mis katab väljavõlvuvat folliikulit. 
Seda ala nimetatakse läbipaistvaks tähniks, macula pel-
lucida, ehk follikulaarstigmaks ja just see ala katkeb ovu-
latsioonil võimaldades ootsüüdil koos munakühmu ja 
kiirikpärja rakkudega folliikulist vabaneda.

EMAKATÕRVED e MUNAJUHAD,
TUBAE UTERINAE

 Emakatõrved e munajuhad on avatud, laienenud algus-
osaga tubulaarsed struktuurid, mis suunavad munasar-
jadest ovulatsioonil vabanenud ootsüüte emaka suunas 
(jn 20.15). Samas võimaldavad munajuhad spermide 
vastassuunalist liikumist, mis on vajalik edukaks viljas-
tumiseks. Seega on munajuhad viljastumise kohaks ja 
viljastumisjärgselt moodustunud sügootide suunajateks 
emakasse. Emakatõrved on väikeloomadel 4–10 cm, 
suurloomadel kuni 30 cm pikad ja ulatuvad laienenud 
avatud algusosast munasarja lähedal kuni kitsa osani, 
mis suubub emakasse. Emakatõrvetes eristatakse nelja 
segmenti:  munajuhalehter, infundibulum tubae uteri-
nae,  munajuhaampull, ampulla tubae uterinae,  muna-
juha kitsus, isthmus tubae uterinae, ja  emakmine osa, 
pars uterina. Emakatõrve seina moodustavad torujatele 
organitele iseloomulikud kolm kesta: limaskest, tunica 
mucosa, lihaskest, tunica muscularis, ja serooskest, tunica 
serosa. Munajuhalehtri algusosas moodustab limaskest 
organi valendikku ulatuvaid ebakorrapäraseid kurde (jn 
20.22), mis vabal serval moodustavad epiteeliga kaetud 
narmad, fi mbriae tubae. Limaskesta vooderdab üheki-

hiline prismaatiline epiteel, epithelium simplex colum-
nare, mis koosneb kahest rakutüübist: ripsmetega rak-
kudest, epitheliocyti ciliati, ja ripsmeteta sekretoorsetest 
rakkudest, exocrinocyti tubarii. Lehmal ja emisel katab 
limaskesta mitmerealine ripsepiteel, epithelium pseu-
dostratifi catum. Rakkude ehitus ja funktsioon on sarna-
sed emaka sisepinda katva epiteeliga. Epiteeli all paik-
neb õhuke kohevast sidekoest moodustatud limaskesta 
päriskiht e proopria. Limaskest ei sisalda näärmeid ja 
siin puudub lihaskiht. Lihaskesta moodustavad sileli-
hasrakud ja kest koosneb kahest kihist: sisemisest tsirku-
laarsest, stratum circulare, ja õhukesest välimisest pikiki-
hist, stratum longitudinale, mis ulatub lehtrini. Välimine 
serooskest on sidekoeline.

EMAKAS, UTERUS

 Emakas, uterus, on lihaselise ehitusega õõnesorgan, kus 
areneb loode (jn 20.16a–f). Organile on iseloomulikud 
perioodilised struktuuri muutused, mis sõltuvad 
emaslooma ovulatsioonist ja tiinusest. Emakal on väga 
tugev silelihaskoeline keskmine kest – müomeetrium –, 
mille kokkutõmbed e kontraktsioonid võimaldavad loote 
(loodete) väljutamist poegimisel. 

Anatoomiliselt jaguneb emakas kolmeks osaks: 
vasakuks ja paremaks  emakasarveks, cornu uteri 
sinistrum et dextrum, 
 emakakehaks, corpus uteri,
 emakakaelaks, cervix uteri.

Emakakeha seina moodustavad kolm kesta:  limaskest 
e endomeetrium, endometrium,  lihaskest e müomeetrium, 
myometrium, ja  välimine serooskest e perimeetrium, 
perimetrium. 

Endomeetrium, endometrium

Emaka endomeetriumi moodustavad epiteel ja limas-
kesta päriskiht, lamina propria mucosae, kus paiknevad 
uteriinnäärmed, glandulae uterinae. Endomeetriumi 
pinda katab koeral, kassil ja hobusel ühekihiline pris-
maatiline epiteel, epithelium simplex columnare, kus eris-
tatakse ripsmetega epitelio-tsüüte, epitheliocyti ciliatae, ja 
ripsmeteta epiteliotsüüte, epitheliocyti nonciliatae. Sõltu-
valt uteriintsüklist võib toimuda rakkude muutumine 
kas ripsmetega või ripsmeteta rakkudeks. Seal ja mäletse-
jalistel leidub lisaks veel epiteelialasid, kus esineb mitme-
realine epiteel. Leidub ka väikseid isoleeritud ühekihilise 
kuupepiteeli alasid.

Endomeetriumi limaskesta päriskiht jaguneb kaheks:  
allpool paiknevaks basaalkihiks, stratum basale endomet-
rii, ja pealmiseks funktsionaalkihiks, stratum functio-
nale endometrii. Funktsionaalkiht on hormoontundlik ja 
allub igakuistele uteriintsükli muutustele, basaalkiht ei 

1.

2.
3.

Joonis 20.15 Sekundaarne ootsüüt ümbritsetuna kiirikpärjaga 

munajuha valendikus, hiir, H&E.
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(a)

1

(d)

1

Joonis 20.16 Emakas, Van Gieson (a); kass, H&E (b); siga H&E (c); veresooned, kass, H&E (d); kass, H&E (e); emaka epiteeli ripsmetega ja 

ripsmeteta rakud, SEM, x405 (f ). Katteepiteel (1), näärmed (2), endomeetrium (3). müomeetrium (4), perimeetrium (5).

(b)
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allu hormoonide tsüklilistele muutustele. Emaka limas-
kesta areng on keeruline protsess, mille käigus muutuvad 
endomeetriumi omadused, et saaks võimalikuks embrüo 
implantatsioon. Implantatsiooni faasis tekivad ühekihi-
lise prismaatilise epiteeli rakkude apikaalse membraani 
väljasopistused, mis tõmbavad endasse endotsütoosi teel 
emakasisest vedelikku ja makromolekule, mistõttu emaka 
maht väheneb ja seinad lähenevad hõljuvale embrüoblas-
tile. Oma pinotsütootilise funktsiooni järgi kutsutakse 
neid spetsiifi lisi väljasopistusi pinopoodideks. Pinopoo-
did mängivad tähtsat rolli emakas sobiva keskkonna loo-
misel, aktiivselt absorbeerides materjali läbi emaka valen-
diku. Kujult meenutavad pinopoodid seenekübarat või 
õhupalli. Pinopoodid sisaldavad suurel arvul organelle, 
nende hulgas mitokondreid, Golgi kompleksi, sekretoor-
seid põiekesi ja agranulaarset endoplasmaatilist retiiku-

lumi. Arenevatel pinopoodidel on lühikesed mikrohatud 
ja nende apikaalne pind on kumer. Praeguseks on selgu-
nud mitmeid glükoproteiine ja adhesioonimolekule, mis 
mõjutavad edukat embrüo implantatsiooni – neist oluli-
semad on mutsiinid, trofi niin ja integriinid.

Mutsiinid (MUC) on sekretoorsete valkude (osalevad 
epiteelkudesid kaitsva lima tekitamisel) perekonda kuu-
luvad rakupinna glükoproteiinid, mis moodustavad raku 
pinda kaitsva glükokaalüksi. Emaka limaskestas esineb 
peamiselt MUC1. 

Trofi niin, tastiin ja bütsiin ekspresseeruvad platsental 
tiinuse varajasel etapil.

Integriinid moodustavad rakkude pinnavalkude 
klassi, mis vahendab rakkude jaoks olulise tähtsusega 
adhesiooni.

Epiteeli alla jääb sidekoeline proopria, lamina propria 
mucosae, mille moodustab kohev kiudsidekude ja kus 
paiknevad rohkearvulised tubuloossed uteriinnäärmed, 
glandulae uterinae. Uteriinnäärmete epiteel (jn 20.17ab) 
on samuti ühekihiline prismaatiline epiteel, näärmed 
on hargnevad ja pikad, ulatudes järgmise kestani. Kassil 
paikneb endomeetriumi ja müomeetriumi vahel õhuke 
subglandulaarkiht, stratum subglandulare. Kirjanduse 
järgi võib selline kiht esineda ka vanadel koduloomadel. 
Mäletsejalistel moodustuvad proopria-submukoosast 
väljavõlvuvad struktuurid, mida nimetatakse karunkuli-
teks, carunculae. Karunkulid on ümarad (lehm) või kari-
kakujulised (lammas) väljad, kus ei esine näärmeid, kuid 
mis on hästi vaskulariseeritud. Karunkulid on vajalikud 
lootekestade kinnitamiseks.

Müomeetrium, myometrium

Müomeetriumi moodustavad kolm silelihaskoe kihti 
– sisemine, keskmine ja välimine kiht. Sisemine tsirku-
laarne kiht, stratum circulare myometrii, on unipaarsetel 
loomadel (lehm, mära) paksem välimisest kihist, mul-
tipaarsetel loomadel (kass, koer, siga) on mõlema kihi 
paksus enam-vähem võrdne. Keskmine, vaskulooskiht, 
stratum musculare vasculosum, sisaldab suurel hulgal vere-
sooni ning silelihasrakkude kimbud on selles kihis orien-
teeritud pikisuunas. Vaskulooskiht esineb eraldi kihina 
terve emakaseina ulatuses ainult karnivooridel (koer, 
kass). Lehmal emakasarvede algusosas on vaskulooskiht 
samuti eristatav, kuid ta on tihedalt ühendatud ja kulgeb 
koos tsirkulaarse kihiga. Välimine, longitudinaalne kiht, 
stratum longitudinale myometrii, koosneb jämedatest sile-
lihasrakkude kimpudest. Silelihasrakkude kimpude vahel 
paikneb hulgaliselt elastseid kiude sisaldav sidekude. 
Müomeetrium on emakaseina kõige paksem kest, mis 
muutub paksemaks emakakaela suunas. Koduloomade 
(v.a mära) müomeetriumis paiknevad silelihasrakkude 
kimbud tihedalt üksteise kõrval, mära müomeetriumi 
koostis on fi bromuskulaarne. Müomeetriumi moodus-
tavad silelihasrakud pikenevad oluliselt tiinuse ajal ning 

Joonis 20.17 Emakanäärmed, kass, H&E (a); kass, Hemalaun + Van 

Gieson (b). Näärmed (1), katteepiteel (nool). 

(b)

11

(a)

11
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raku pikkus võib ulatuda kuni 1000 mikromeetrini. Tii-
nuse ajal suureneb müomeetrium ja koos sellega kogu 
emakas mitmeid kordi mitte ainult silelihasrakkude 
mõõtmete suurenemise, vaid ka silelihasrakkude arvu-
kuse tõusu tõttu. Emaka lihaskesta peristaltikat regulee-
rivad munasarja hormoonid, hüpofüüsi tagasagara hor-
moon oksütotsiin ja vegetatiivne närvisüsteem.

Perimeetrium, perimetrium

Perimeetriumi (jn 20.16c) moodustavad emaka välis-
pinda kattev mesoteel ja kohev kiudsidekude, mis sisal-
dab palju kollageenseid ja elastseid kiude. Perimeetrium 
sisaldab palju väikeseid veresooni, lümfi sooni ja närvi-
kiude.

EMAKAKAEL, CERVIX UTERI

 Emakakael (jn 20.18ab) on oluline organ, mis tagab loo-
tele normaalse arengu, sest tänu emakakaela ava sulge-
vale limakorgile (v.a poegimise ajal) takistab ta kahjulike 
välismõjutuste pääsemist steriilse sisekeskkonnaga ema-
kasse. Nagu kõik tüüpilised torujad organid, nii koos-
neb ka emakakaela sein kolmest kestast –  limas-,  lihas- 
ja  serooskestast. Emakakaela limaskest, tunica mucosa 
cervicalis, on kaetud limatootva prismaatilise epiteeliga. 
Karnivooridel paiknevad limaskestas hargnevad lima-
tootvad näärmed, glandulae cervicales, teistel koduloo-
madel näärmed limaskestas puuduvad. Limaskesta proo-
pria ja submukooskiht koosnevad tihedast vormitust 
sidekoest ja moodustavad suuri kurde, mida omakorda 
katavad sekundaarsed ja tertsiaarsed kurrud. Emakakaela 
olulisim kest on lihaskest, tunica muscularis cervicalis, 
mis on emaka müomeetriumi jätk ja milles eristatakse 
sisemist tsirkulaarset ja välimist longitudinaalset kihti. 
Lihaskest koosneb silelihaskoest ja eriti tugev on kesta 
tsirkulaarne lihaskiht, milles silelihasrakud kinnituvad 
kollageensetest kiududest moodustunud lamellidele. Sel-
line tsirkulaarse lihaskihi eripära võimaldab emakakaela 
täieliku avanemist poegimisel lihasrakke kahjustamata. 
Lihaskesta katab väljastpoolt kohevasidekoeline seroos-
kest, tunica serosa cervicalis.

TUPP, VAGINA 

 Tupp (jn 20.19) on toruja ehitusega paarituselund, mis 
koos tupeesikuga moodustab loomadel ka poegimisteed. 
Tupe pikkus sõltub loomaliigist ja on suurtel loomadel 
20–35 cm, väikeloomadel 1–15 cm pikkune. Kuna järg-
laste ilmale toomine eeldab elundi olulist venimisvõimet, 
on tupel selleks vastav ehitus. Elundi sein on kolmekesta-
line ja selle moodustavad  limaskest, tunica mucosa,  lihas-
kest, tunica muscularis, ja välimine kest. Intraperitoneaal-

Joonis 20.18 Emakakael, lehm (a), kass (b), H&E. Katteepiteel (1), 

näärmed (2)

(a)

(b)
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ses osas moodustab välimise kesta  serooskest, tunica serosa, 
retroperitoneaalses osas on välimiseks kestaks  adventit-
siaalkest, tunica adventitia. Kaudaalses osas on limaskesta 
pind kaetud mitmekihilise sarvestumata lameepiteeliga, 
epithelium stratifi catum squamosum non cornifi catum, 
ülejäänud osa katab kihistunud epiteel, mis sisaldab vei-
sel tupe dorsaalses piirkonnas hulgaliselt limajat sekreeti 
produtseerivaid karikrakke. Ovariaaltsükli muutused 
tupes väljenduvad kõige tugevamalt just katteepiteelis. 
Ovariaaltsükli jooksul toimuvad koduloomadel tuppe 
vooderdavas epiteelis muutused: muutuvad epiteelikihi 
paksus, rakukihtide arv, rakkude kuju ja kõrgus. Proo-
pria-submukoosa kihid koosnevad kohevast või tihedast 
sidekoest ja ei sisalda näärmeid, kuid sisaldavad hajusalt 
paiknevaid lümfi sõlmekesi. Kohevas sidekoes paikne-
vad elundi venimist võimaldavad elastsed kiud ja võr-
gustikku moodustavad kollageensete kiudude kimbud. 
Lihaskestas eristatakse kahte silelihaskoest moodustunud 
kihti: sisemine tsirkulaarkiht, stratum circulare, kus lihas-
rakkude kimbud on ümbritsetud sidekoega ja välimine 
longitudinaalkiht, stratum longitudinale, mis on suhteli-
selt õhuke võrreldes sisemise kihiga. Lemmikloomadest 
kassil ja koeral ning koduloomadest seal on lihaskest kol-
mekihiline ning sisaldab veel sisemist longitudinaalkihti. 
Kõigil koduloomadel paikneb serooskestaga kaetud tupe 
kraniaalses osas subseroosne lihaskiht. Retroperitoneaal-
selt paiknevas osas on elundi välimiseks kestaks kohevast 

sidekoest adventitsiaalkest, kus kulgevad suured veresoo-
ned ja närvid, mis innerveerivad tuppe.

TUPEESIK, VESTIBULUM VAGINAE

 Tupeesik (jn 20.20) moodustab lühikese osa tupest ja 
tema ehitus on sarnane tupe ehitusega.  Limaskest on 
kaetud paksu mitmekihilise katteepiteeliga ning selles 
epiteelis väljenduvad ovariaaltsükli muutused nõrgemalt 
kui tupe limaskesta katvas epiteelis. Epiteelist kulgevad 
rohkelt elastseid kiude sisaldavasse sidekoelisse proo-
priasse lühikesed papillid. Tupeesikus paiknevad limajat 
sekreeti tootvad väikesed esikunäärmed, glandulae vesti-
bulares minores. Suured paarilised esikunäärmed, glandu-
lae vestibulares majores, toodavad samuti lima ja sellised 
näärmed on olemas kassil, lehmal ja lambal. Tupeesiku 
morfoloogilise ehituse erinevus tupe ehitusest väljendub 
eriti  lihaskesta väliskihis, mis on siin moodustunud tsir-
kulaarselt orienteeritud skeletilihaskiududest.

Joonis 20.20 Tupeesik, Van Gieson. Epiteel (1), veresooned (2), 

proopria (3), näärmed (4).
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Joonis 20.19 Tupp, siga, H&E. Epiteel (1), veresooned (2), 

limaskest (3).
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Emassuguorganite struktuuri 
tsüklilised muutused

Suguküpsetele emasloomadele on iseloomulik tsükliliste 
muutuste toimumine emassuguorganites. Emasloomade 
sigimis- e reproduktiivtsükkel algab ootsüütide küpse-
misega ja nende vabanemisega ovulatsioonil munasar-
jast, jätkub viljastumisega munajuhas, loote arenemi-
sega emakas, sünnitusega ja noorlooma imetamisega. 
Peale laktatsiooniperioodi lõppemist võib sigimistsükkel 
uuesti alata. Kui ovulatsioonil vabanenud ootsüüt ei vil-
jastu, siis ettevalmistusprotsessid blastotsüsti vastuvõtuks 
emakas katkevad ja tsükkel algab uuesti. Sellist ootsüü-
tide viljastamatusest tingitud tsüklit nimetatakse inna- e 
östraaltsükliks. Seega innatsüklit saab vaadelda kui oo-
tsüütide viljastamatusest tingitud nurjunud sigimistsükli 
lühikest algfaasi. 

Tsüklilised muutused emassuguorganites toimuvad 
endokriinse süsteemi produtseeritavate hormoonide toi-
mel. Olulisteks organiteks selles protsessis on adenohü-
pofüüs ja hüpotaalamus, mis läbi oma hormoonide toime 
mõjutavad munasarjade talitlust. Munasarjades toodeta-
vad hormoonid mõjutavad omakorda östraaltsükli jook-
sul toimuvaid muutusi emassuguorganites.  Östraaltsük-
kel koosneb neljast etapist ja need on: proöstrus, östrus, 
metöstrus ja diöstrus (jn 20.21).

Proöstruses algab emassuguorganite ettevalmistu-
mine ootsüütide vabastamiseks munasarjadest ja viljasta-
tud ootsüüdi vastuvõtuks emakas. Tõuseb hormoonide 
tase, toimuvad muutused suguorganites, kuid väliseid 
tunnuseid veel märgata ei ole. Östruse e innaperioo-
dil lisanduvad juba välised tunnused, emasloomal tekib 
suguiha e ind, oestrus, mis näiteks lehmal kestab umbes 
18 tundi. Metöstruses jätkub varasemaid tsükli muu-
tusi põhjustanud östrogeenide toime, mis viib emaka-
näärmete arenemisele ja endomeetriumi paksenemisele. 
Diöstruses, mis on ajaliselt kõige pikemaks etapiks, toi-
muvad muutused kollaskeha poolt toodetava progeste-
rooni toimel, emakanäärmed muutuvad väänilisemaks 
ja aktiivselt sekreteerivateks. Anöstrus on periood, kus 
viljastumist ei toimu ja mille käigus emakanäärmed 
taandarenevad ja suguelundid tervikuna jäävad soike-
seisundisse. Tavaliselt toimub see loomadel teatud aas-
taaegadel ja seda kontrollib epifüüsi e käbinäärme sek-
reteeritav melatoniin. Melatoniini sekretsiooni mõjutab 
sesoonselt muutuv valgushulk, mis toimib epifüüsile. 
Melatoniini reguleeriv mõju suguorganitele toimub 
läbi hüpotalamuse moduleerides gonadotropiini vabas-
tava hormooni sekretsiooni (vt ptk Endokriinorganid).

Nagu eespool mainitud, määravad östraaltsükli jook-
sul toimuvaid muutusi suguorganites adenohüpofüü-

Joonis 20.21 Östraaltsükkel. Proöstrust iseloomustab järjest kõrgenev östradiooli (E2) tase. Östradiooli toodavad arenevad folliikulid. Kui öst-

radiooli tase muutub piisavalt kõrgeks, siis emasloom hakkab indlema (östrus) ja toimub ovulatsioon. Peale ovulatsiooni säilunud folliikulirakud 

luteiniseeruvad ja metöstruses kujuneb kollaskeha. Dioöstrust iseloomustab kõrge progesterooni (P4) tase. Progesterooni toodab aktiivselt ta-

litlev kollaskeha. (Senger P. L. järgi, muudetult)
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sis toodetavad gonadotropiinid – folliikuleid stimu-
leeriv hormoon (FSH) ja luteiniseeriv hormoon (LH). 
Nende hormoonide mõju on eriti tugev munasarjades 
hilise sekundaarse ja varase tertsiaarse folliikuli arenemi-
sel proöstruses. Nendes staadiumites hakkavad folliiku-
lite granuloosa- ja teekarakud ekspresseerima hormoon-
retseptoreid, täpsemalt granuloosarakud moodustavad 
FSH retseptoreid ja teekarakud LH retseptoreid. Fol-
liikulite jätkuval arenemisel hakkavad granuloosarakud 
ekspresseerima veel ka LH retseptoreid. Tertsiaarsete fol-
liikulite arenemisel on LH võimeline stimuleerima sise-
teeka rakkudel andogeenide (androstenediooni) sünteesi. 
Samaaegselt stimuleeritakse granuloosarakke FSH poolt 
sünteesima aromataasi. Tänu sellele ensüümile on granu-
loosarakud võimelised kõrvalolevates teekarakkudes sün-
teesitud androgeene konverteerima östrogeenideks (pea-
miselt östradiooliks), mis sekreteeritakse folliikuliõõne 
vedelikku. Selline kahe raku (granuloosaraku ja teeka-
raku) kooperatsioon on östogeenide tootmiseks vajalik, 
sest teekarakkudes puudub vajalik aromataas, mis on aga 
olemas granuloosarakkudes. Östruses toimub folliikulite 
lõplik küpsemine ja LH sünteesi järsk tõus käivitab ovu-
latsiooni (vt eespool).

 Viljastumine,  implantatsioon ja  lootekestade kuju-
nemine. Ovulatsioonil küpse folliikuli lõhkemisel 
vabanenud sekundaarne ootsüüt koos ümbritseva kii-
rikpärjaga satub munajuha lehtriosasse ja sealt ampul-
laarosasse. Ampullaarosa on kohaks, kus tavaliselt toi-
mub viljastumine ehk spermid peavad emaslooma 
suguteedes liikuma kuni munajuha ampullaarosani. 
Emaslooma suguteedes liikudes on spermid läbi tei-
nud kapatsitatsioni, mille käigus akrosoomilt eemaldub 
glükoproteiidne kate ja sperm muutub hüpermotiil-
seks ning omandab võime läbi viia akrosomaalset reakt-
siooni. 

Joonis 20.22 Munajuha ampullaarosa, kass, H&E. Proopria (1), 

limaskesta kurrud (2).

Joonis 20.23 Viljastumine. (Ross M. H., Pawlina W. järgi, 

muudetult)
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Joonis 20.24 Lootemembraani implantatsioon koduloomadel. Skeem (a) (Samuelson Don A. järgi, muudetult); skeem (b) (Karniychuk U. U., 

Nauwynck H. J. järgi, muudetult)
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Spermid, kohtudes sekundaarse ootsüüdiga, hakka-
vad läbi tungima ootsüüti ümbritsevast kiirikpärjast ja 
läbipaistvast tsoonist. Üks spermidest, mis kontaktee-
rub läbipaistva tsooniga, indutseerib akrosomaalse reakt-
siooni, mille tulemusel spermi akrosoomi retseptorval-
gud seostuvad komplementaarsete läbipaistva tsooni 
glükoproteiinidega. Selle tulemusena liituvad spermi ja 
ootsüüdi rakumembraanid. Spermi rakutuum siseneb 
ootsüüdi tsütoplasmasse, misjärel ootsüüt lõpetab mei-
oosi teise blokaadi, meioos kulgeb lõpuni ja moodustub 
teine väike reduktsioon- e polaarkehake (jn 20.23). Vil-
jastunud ootsüüdi ja spermi tuumad ühinevad peale mei-
oosi lõppu ja moodustub diploidne sügoot (2n2c). Moo-
dustunud sügoot alustab lõigustumist ja liigub samal ajal 
mööda munajuha edasi. Lõigustumiste tulemusel moo-
dustunud kobarloode e moorula siseneb emakaõõnde ja 
kujuneb ümber blastotsüstiks. Viimane koosneb sisemi-
sest rakumassist e embrüoblastist, välimisest trofoblastist 
ja nende vahele jäävast õõnest. Blastotsüst enam emas-
looma suguteedes ei liigu, vaid seostub endomeetriumiga 
– trofoblasti rakud käivitavad seeria sündmusi, mis resul-
teeruvad implantatsiooniga. 

Trofoblasti rakkude proliferatsiooniga paralleelselt 
alustab diferentseerumist embrüoblast. Esmalt eristub 
embrüoblastist blastotsüsti õõnsuse poole ühekihiline 
hüpoblast, millest hiljem moodustub lootevälise rebu-
koti endoderm. Peale hüpoblasti eraldumist jääb sise-
misest rakumassist alles epiblast. Viimase sisse moo-
dustub amnioniõõs, kuhu amnioni ektodermi rakud 
sekreteerivad vedelikku. Amnioni ektoderm liitub loo-
tevälise mesodermiga, mis pärineb sisemisest rakumassist 
ja moodustab imetajate esimese lootekesta – amnioni e 
vesikesta. Peale amnioni ektodermi eraldumist epiblastist 
jääb vastu hüpoblasti embrüo epiblast, millest arenevad 
kõik embrüo lootelehed ja looteväline mesoderm. Emb-
rüo epiblast koos kokkupuutuva hüpoblastiga on imeta-
jate iduketas e idukilp. Järgneva gastrulatsiooni käigus 
kujuneb epiblastis ürgjoon ürgsõlmega, mille kaudu lii-
guvad epiblasti alla rakud, mis moodustavad meso- ja 
endodermi ning kujuneb kolmest lootelehest (ekto-, 
meso- ja entoderm) moodustunud iduketas. Paralleelselt 
amnioni moodustumisega kujuneb lootevälisest endo-
dermist ja seda katvast mesenhüümist (viimane kujuneb 
mesodermist) rebukott. Rebukoti dorsaalne osa inkorpo-
reeritakse järgneva argenu käigus embrüosse ürgsoolena. 
Rebukoti mesenhüümis tekivad esimesed vereloomesaa-
rekesed. Ürgsoolest kujunevast tagasoolest sopistub välja 
veel üks lootekest – allantois e kusekott (jn 20.23).

Implantatsioonil suureneb trofoblast embrüo-
blasti poolsel küljel moodustades süntsüütsiotrofo-
blasti – laatrakustiku, kus puuduvad rakupiirid. Kui 
järjest paisuv süntsüütsiotrofoblast moodustab hattu-
delaadseid väljasopistusi, siis ülejäänud põiekese seina 
ümbritsev trofoblast säilitab rakulise ehituse ja seda 
osa nimetatakse tsütotrofoblastiks. Trofoblast kasvab 

kokku embrüo epiblastist pärineva lootevälise mesoder-
miga. Viimase sees arenevad veresooned, mis seostuvad 
nabaväädi kaudu embrüo trofoblasti hattudega. Trofo-
blast koos mesodermi ja veresoontega moodustab olu-
lise lootekesta, mida nimetatakse koorioniks. Enamikel 
koduloomadel toimub koorioni kokkukasvamisel allan-
toisiga, mille tulemusel moodustub allantokoorioni. 
Allantokoorioni hatustik koos emaka endomeetriumi 
muutunud väliskihiga moodustavad loote toitumiseks, 
hingamiseks ja jääkainete väljutamiseks vajaliku organi 
– platsenta. Moodustuva allantokoorionilise platsenta 
veresooned kujunevad allantoisi veresoontest. Mõnedel 
imetajatel, nt närilistel rebukott ei taandaarene, vaid 
säilub läbi kogu embrüonaalse arengu ja rebukott kon-
takteerudes koorioniga vahendab toitainete liikumist 
emakast embrüole.

PLATSENTA, PLACENTA

 Platsenta (jn 20.25abc) olulised ülesanded on seotud 
loote elutegevuse tagamisega – hapniku, toitainete, vee, 
bioaktiivsete ainete ja antikehade transport lootesse ning 
jääkainete lootest eemaldamine. Platsenta on ka oluline 
endokriinorgan, sest süntsüütsiotrofoblast toodab mit-
meid hormoone. Koorioni gonadotropiin põhjustab 
munasarjas ja platsentas endas progesterooni moodus-
tumist, mis on vajalik tiinuse säilitamiseks (endomeet-
rium hoitakse hüpertroofses ja müomeetrium lõtvunud 
olekus). Olulise hormoonina toodetakse veel koorioni 
somatomammotropiini, mis soodustab piimanäärmete 
arengut. 

Platsenta moodustavad emaka limaskesta pealmine 
kiht ja välimise lootekesta e  koorioni hatud. Olenevalt 
sellest, kuidas need ühendused toimivad, eristatakse loo-
madel  adetsiduaatplatsentat ja  detsiduaatplatsentat, 
placenta adeciduata et placenta deciduata. Enamikul põl-
lumajandusloomadel on adetsiduaatplatsenta. Selle tüübi 
puhul on emaka limaskesta ja koorioni vahelised ühen-
dused nõrgad ja selline ühendus tagab endomeetriumi 
säilimise poegimisel vigastamata kujul. Teist tüüpi plat-
sental, detsiduaatplatsental, on emaka limaskesta ja koo-
rioni vahelised seosed tihedad. Sellist tüüpi platsenta on 
koduloomadest kiskjalistel ja küülikul ning poegimisel 
eraldub sellise platsenta puhul ka osa emaka limaskesta 
pealmisest kihist detsiiduana (ld deciduus, ära langev). 

Koduloomadel eristatakse  difuusset,  platsentoma-
toosset,  tsonaarset ja  diskoidplatsentat (jn 20.26), kus 
eristamise aluseks on koorioni hattude paigutus, nen-
dega kaetud alade kuju jt tunnused (jn 20.27).

Adetsiduaatplatsental esineb kaks alavormi: difuusne 
ja platsentomatoosne (jn 20.26). Difuusset tüüpi plat-
senta on koduloomadest hobusel ja seal. Sellele plat-
senta tüübile on iseloomulik ühtlaselt hattudega kaetud 
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Joonis 20.26 Platsenta alavormid. 

koorioni pind. Platsentomatoosset e kotüledonaarset 
tüüpi platsenta esineb ruminantidel. Sellel platsental 
paiknevad koorioni hatud teineteisest eraldunud grup-
pidena – kotüledoonidena, cotyledones. Kotüledoonid 
moodustavad emaka karunkulitega, carunculae, seostu-
nult platsentoome, placentomata. 

Detsiduaatplatsenta võib samuti olla kahte erinevat 
tüüpi: tsonaarplatsenta ja diskoid- e ketasplatsenta (jn 
20.27). Tsonaarplatsenta, placenta zonaria, esineb koeral 
ja kassil (jn 20.25ab) ning sellise platsenta puhul esineb 
emaka limaskesta ja koorioni vaheline tihe seos ainult 
vähesel vöötmekujulisel alal. Ketasplatsenta, placenta 
discoidea, puhul esineb seos emaka limaskesta ja koorioni 
vahel kettakujulisel alal. Selline platsenta tüüp on iseloo-
mulik küülikule ja närilistele.

Päramised, secundinae, moodustuvad adetsiduaati-
del lootekestadest, detsiduaatidel lisaks ka emaka limas-
kesta pindmisest kihist. Päramised eralduvad loomaor-
ganismist kas poegimisel või poegimisjärgselt.

Teine platsenta tüübi klassifi katsioon lähtub koo-
rioni epiteeli ja emalooma vere vahele jäävate koekih-
tide arvust. Siin eristatakse  epiteliokoriaalset,  sündes-
mokoriaalset,  endoteliokoriaalset,  hemokoriaalset ja 
 hemoendoteliaalset platsentat (jn 20.28). Epitelioko-
riaalne platsenta esineb koduloomadest hobusel, seal ja 
veisel (jn 20.25c). Epiteliokoriaalse platsenta puhul on 
koorioni epiteel ühenduses emaka prismaatilise katte-
epiteeliga (jn 20.28a). Sündesmokoriaalne platsenta esi-
neb lambal. Sündesmokoriaalse platsenta puhul paik-
nevad koorioni hatud vastu endomeetriumi sidekude 
ning selle tingib emaka katteepiteeli puudumine (jn 

Diskoid- e ketasplatsenta

Difuusne platsenta

Koorion

Platsentomatoosne platsenta

Kotüledoon

Tsonaarplatsenta

Platsenta

Joonis 20.25 Platsenta, kass, H&E (a, b). Emaka lihaskest (1), emaka 

limaskest (2), lootekestad (3).

11
22

33

(a)

(b)
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Joonis 20.27 Platsenta lehmal (a), utel (b) ja märal (c). Allantokoorioni hatud (skeemil punased) kontakteeruvad endomeetriumi epiteeliga 

karunklite krüptides lehmal (kumerad karunklid) ja utel (nõgusad karunklid) ning difuusselt märal. 

Joonis 20.28 Platsenta tüübid. Basaalmembraan (1); trofoektoderm (2); tsütotrofoblast (3); endomeetrium (4); loote veri (5); loote veresoo-

ned (6); ema veri (7); endomeetriumi strooma (8); endomeetriumi veresooned (9); spetsiifi line trofoblast (10); süntsüütsiotrofoblast (11). 

Hemokoriaalse platsenta tüübi korral on kõik emapoolsed koed hävinud ja koorionihatud on vahetus kokkupuutes ema verega. Esinevad he-

momonokoriaalsed (primaadid), hemodikoriaalsed (küülikud) ja hemotrikoriaalsed (rotid ja hiired) platsenta alatüübid, kus on vastavalt üks, 

kaks või kolm trofoblasti kihti. (Furukawa S, Kuroda Y, Sugiyama A. järgi, muudetult)

Hemokoriaalne tüüp Hemokoriaalne tüüp Hemokoriaalne tüüp
(hemomonokoriaalne) (hemodikoriaalne) (hemotrikoriaalne)

Kumer Nõgus  Difuusne

(a) (b) (c)

Epiteliokoriaalne tüüp Sündesmokoriaalne tüüp Endoepiteliokoriaalne tüüp
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22

33

11
11

111111

22

33
33

33

44
44

55 55 55

5555
55

66

66

66

66

66

66

77

77

77

77

77

77

88
8888

99
9999

1010

1111

1111

1111
1111

1111

11 11 11
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20.28b). Endoepiteliokoriaalne platsenta esineb kodu-
loomadest kiskjalistel (jn 20.28c). Endoepiteliokoriaal-
se platsenta puhul on koorioni epiteel kontaktis emaka 
verekapillaaride endoteeliga. Hemokoriaalne platsenta 
on iseloomulik närilistele (jn 20.28def). Hemokoriaalse 
platsenta puhul puutub koorioni epiteel kokku vahe-
tult ema verega. Hemoendoteliaalne platsenta võib pii-
ratud aladena esineda hemokoriaalses platsentas. Sellis-
tel aladel on koorioni epiteel hävinud ning ema ja loote 
vere vahele jääb üksnes koorioni kapillaaride endoteel. 
Siinkohal peab rõhutama, et ühegi eelpoolkirjeldatud 
platsenta tüübi korral ei puutu loote ja ema veri kunagi 
otseselt kokku.

PIIMANÄÄRMED,
GLANDULAE MAMMARIAE

Emasloomade aktiivsed  piimanäärmed on sekreedina 
piima tootvad suured tubuloalveolaarsed näärmed. Pii-
manäärmed on naha apokriinsete näärmete derivaadid, 
kuid talitluse poolest kuuluvad nad emassuguorganite 
hulka. Piimanäärmete areng algab noorloomadel puber-
teediajal ning selle organi talitlus on tsükliline. Tii-
nuse ajal toimub udara piimanäärmete väljaarenemine, 
peale poegimist laktatsiooni ajal on nad funktsionaalselt 
aktiivsed ja suured ning laktatsiooni lõpus toimub nende 
taandareng. Piima tootmine algab emasloomadel peale 

Joonis 20.29 Koduloomade platsenta. Kass (a); siga (b); mäletsejad (c); hobune (d). Rebukott (1), allantois (2), amnion (3), koorion (4). (Leiser, 

Kaufmanni järgi, muudetult)

(b)

(a)

(d)

(c)

11

22

4

33
1122

4

33

1122

33

4

1122

33

4
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Joonis 20.30 Piimanäärme sagarik.

Joonis 20.31 Lakteeriv udar, H&E (a), lehm,H&E (b). Alveolaarjuha (1), intralobulaarne sidekude (2), alveoolid (3), intralobulaarjuha valendik (4).

11

33
33 33

22

(a) (b)

44

poegimist ning piim on vajalik järglaste toitmiseks. Piim 
koosneb erinevatest komponentidest ja sisaldab laktoosi, 
lipiide, valke, mineraale, vitamiine, vererakkudest lüm-
fotsüüte ja monotsüüte, lisaks veel antikehi, mis kaitse-
vad vastsündinut. Immunoglobuliine leidub eriti rohkelt 
vahetult sünnitusjärgselt erituvas kõrge valgu- ja mine-
raalainetesisaldusega  ternespiimas e kolostrumis, colost-
rum.

Koduloomadel nimetatakse piimanäärmeks ühe 
nisaga teineteisest veidi eraldatult paiknevat näärmete 
kogumikku. Sellise ehitusega on piimanäärmed hulgi-
poegijatest loomadel nagu kass, koer ja siga. Mäletseja-

listel ja hobusel on piimanäärmed kokku kasvanud ja 
moodustavad suure kompaktse organi, mida nimetatakse 
 udaraks, uber. Üksikule piimanäärmele vastavat udara 
osa nimetatakse udaraveerandiks (nt lehm) või udara-
pooleks (nt mära ja utt). 

Piimanäärmed jaotuvad sagarateks, mille hulk liigiti 
varieerub. Näärmete keha, corpus mammae (udara kor-
ral, corpus uberis), on ümbritsetud fi broelastse sidekoelise 
kapsli poolt, sagarikke ümbritsev strooma on kohevast 
sidekoest. Piimanäärme sagariku (jn 20.30) moodusta-
vad sekretoorsed lõpposad ja nendest väljuvad alveolaa-
rjuhad (jn 20.30, 20.31ab).  Lakteerivas näärmes muu-

Alveoolide laktotsüüdid

Alveoolide valendik

Alveolaarjuha

Sagarikusisene juha

Sagarikeväline juha

Piimajuha

Piimaurge

Nisaurge

Nisakanal

Sagariku strooma

Alveoolid

Sagarik

Sagarik

Limaskesta ringkurd

Nisa
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tuvad lõpposad laia valendikuga alveoolideks, alveoli 
glandulae mammariae. 

Piimanäärmete alveoolide hulk ühes sagarikus võib 
ulatuda 150-250-ni. Alveoolid on kujult ümarad või 
piklikud ja nende seina moodustavad basaalmembraa-
nile kinnitunud  laktotsüüdid, lactocyti (jn 20.32). Lak-
totsüüdid on sõltuvalt sekretsioonifaasist lamedad või 
kuubilised ühte tuuma sisaldavad rakud. Kui piima sek-
reteeritakse aktiivselt lõpposa valendikku, siis rakkude 
kõrgus suureneb. Kui valendik piimaga täitub, siis lak-
totsüütide aktiivsus langeb ja rakkude kõrgus väheneb. 
Erinevad sagarikud võivad olla erinevas sekretoorse tsükli 
faasis, mistõttu piimasekretsioon ja alveoolide morfoloo-
gia on lõpposade vahel erinev, kuid ühe sagariku piires 
on rakkude talitlus ja ehitus ühetaoline. Laktotsüüdid 
sisaldavad palju mitokondreid, valgu- ja lipiiditilgakesi 
ning rakkude apikaalne pind on kaetud mikrohattudega. 
Alveoolides vabastavad laktotsüüdid lipiide apokriinse 
sekretsiooni teel, mille käigus on see lipiiditilga eraldu-
misel ümbritsetud rakumembraaniga. Viimase ja lipii-
ditilga vahele jääb kitsas tsütoplasma riba, mis eraldub 
koos lipiididega. Samas tsütoplasma kadu selle protsessi 

Joonis 20.32 Laktotsüüdid (nool), H&E. Alveooli valendik (1). 

Joonis 20.33 Piimaalveooli rakud. (Mescher A., Junqueira L. C. järgi, muudetult)

11

Lipiidid  Valgud

Müoepiteliaalne rakk

Kapillaar

Valgud  Lipiidid
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käigus on minimaalne. Piimavalkude eraldumine toimub 
aga merokriinse sekretsiooni teel ja sel juhul tsütoplasma 
kadu ei ole (jn 20.33). 

Sagarikes paiknevad laktotsüütidega sama basaal-
membraani all veel lisaks müoepiteliaalsed rakud (jn 
20.33). Need rakud reageerivad hüpofüüsi poolt sekre-
teeritavale oksütotsiinile. See hormoon põhjustab pii-
maga täitunud sagarike tühjenemist, mille käigus suru-
takse sekreet viimajuhade süsteemi. Sagarikes alveoolide 
valendikust piim kitsastesse  alveolaarjuhadesse, ductus 
alveolares lactiferi, kusjuures alveoolid on ühe- kuni kol-
mekaupa ühenduses alveolaarjuhadega, mis omakorda 
kulgevad sagarikusisesesse e intralobulaarsesse juhasse, 
ductus lactiferi intralobulares (jn 20.31). Kuupepiteeliga 
kaetud sagarikusisesed juhad suubuvad kõrgprismaati-
lise epiteeliga vooderdatud sagarikevahelistesse juha-
desse, ductus lactiferi interlobulares, viimased omakorda 
kahekihilise prismaatilise epiteeliga kaetud suurtesse 
piimajuhadesse, ductus lactiferi. Sagarikusiseste ja saga-
rikevaheliste juhade ümber paiknevad longitudinaalselt 
orienteeritud silelihasrakud. Igal sagaral on oma piima-
juha, mis laieneb kahekihilise prismaatilise epiteeliga 
kaetud  piimatsisterniks e piimaurkeks, sinus lactifer. 
Lehmal avanevad piimaurkesse mitme sagara juhad ja 
sel juhul on urked ühised udara iga veerandiku jaoks. 
Piimaurked liituvad nisaurgetega, mis edasi suunavad 
sekreedi  papillijuhasse e nisakanalisse, ductus papillaris, 
mille kaudu toimub piima väljutamine. Mäletsejalistel 
esineb nisajuha proksimaalses osas limaskesta ringkurd, 
mis piiritleb piimaurget nisaurkest (jn 20.30). Piima- 
ja nisaurgete kahekihiline epiteel transformeerub nisa-
kanalis mitmekihiliseks sarvestunud lameepiteeliks. 
Limaskesta osana ümbritsevad lehmal ja kitsel nisaka-
nalit silelihasrakud, mis  nisasfi nkterina, m. sphincter 
papillae, väldivad piima iseeneslikku väljumist nisast (jn 
20.34). Limaskesta ja välimise õhukese naha vahele jääb 
lehmadel keskkiht e vaskuloostsoon, mis on veresoonte- 
ja lihaskoerikas. Nisakanali ja nisaurke piiril moodustab 
limaskest pikikurde. Seda kurrustikku tuntakse Fürsten-
bergi rosetina, mis osaleb nisakanali sulgemisel. Samas 
on Fürstenbergi rosett kohaks, kust leukotsüüdid võivad 
liikuda nisakanalisse ja sealt edasi nisaurgetesse.

 Mittelakteerivas udaras (jn 20.35ab) toimub organi 
sekretsiooni ja suuruse vähenemine. Alveoolid ja neid voo-
derdavad rakud muutuvad sagarikes oluliselt väiksema-
teks, väheneb veresoonte diameeter ning suureneb oluli-
selt sagarikusisese ja sagarikuvahelise sidekoe hulk. Sellist 
protsessi nimetatakse udara involutsiooniks e taand-
arenguks. Udara taandareng toimub laktatsiooni lõpus ja 
kestab kuni looma järgneva tiinestumiseni.

22 33

11

(b)

(a)

Joonis 20.35 Mittelakteeriv udar, lehm, Van Gieson (a, 

b). Sagarikkudevaheline sidekude (1), soikuv sagarik (2), 

piimakivindid (3).

Joonis 20.34 Nisa, lehm, Van Gieson. Silelihasrakud (1), 

mitmekihiline sarvestunud lameepiteel (nool).

11
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SÜNOPSIS

ÜLDISELOOMUSTUS

Emassuguorganid koosnevad paarilistest munasarjadest ja emakatõrvedest, emakast, tupest, tupeesikust ja väli-
mistest suguelunditest, mille hulka kuuluvad häbe ja kõdisti. Emassuguorganite hulka loetakse ka piimanäär-
med, mida mäletsejalistel ja hobusel nimetatakse udaraks.Piimanäärmed on arenguliselt naha derivaadid, kuid 
arvestades nende funktsionaalset seotust reproduktiivsüsteemiga käsitletakse neid tavapäraselt koos emassugu-
organitega.
Emassuguorganitele on iseloomulik tsükliline talitlus.





MUNASARJAD

Emaslooma munasarjades paiknevad ja arenevad 
ootsüüdid, samuti toimub munasarjades hormoo-
nide östrogeeni ja progesterooni produtseerimine. 
Väljast sissepoole koosneb munasari pinnaepitee-
list, valkjaskestast, perifeerselt paiknevast koorest ja 
tsentraalselt paiknevast säsist. Erandiks on hobu-
ne, kelle munasarjades paikneb tsentraalselt koor, 
mida perifeerselt ümbritseb säsi. 
Säsi koosneb kohevast sidekoest ja selles paikne-
vad närvid, vere- ja lümfi sooned. Munasarja koores 
paiknevad erinevas arenemisjärgus folliikulid. 
Munasarjade välispind on kaetud ühekihilise kuup-
epiteeliga, selle all paikneb organi kapslit moodus-
tav tihedast kiudsidekoest valkjaskest. 
Eristatakse kolme põhilist ovariaalfolliikulite arene-
misjärku: primordiaalsed, kasvavad (primaarsed ja 
sekundaarsed) ja küpsed Graafi  folliikulid. 
Noorloomadel paiknevad koore perifeerses piir-
konnas rohkearvulised primordiaalsed folliikulid. 
Folliikulid sisaldavad ühte primaarset soikeseisun-
dis ootsüüti, mida ümbritseb üks kiht lamedaid 
follikulaarepiteeli rakke. 











Kasvavad primaarsed folliikulid jaotatakse vara-
jasteks ja hilisteks primaarseteks folliikuliteks. 
Varajased primaarsed folliikulid on primordiaalse-
test folliikulitest mõõtmetelt suuremad, neis moo-
dustub munaraku ümbritsev amorfsest ainest koos-
nev läbipaistev tsoon ja follikulaarepiteel muutub 
kuupepiteeliks. Hilistes primaarsetes folliikulites 
on follikulaarepiteel kihistunud.
Kasvavad folliikulid, mis sisaldavad follikulaarõõnt 
on sekundaarsed folliikulid. Sekundaarsetes follii-
kulites formeeruvad munakühm ja teeka (muna-
sarja stroomarakkude moodustatud verekapillaare 
sisaldav folliikuli ümbris, mis jaotub sisemiseks ja 
välimiseks teekaks). 
Kõige suuremad folliikulid on tertsiaarsed e Graafi  
folliikulid. Nendel folliikulitel on suur, follikulaar-
vedelikuga täitunud follikulaarõõs. Tertsiaarset 
folliikulit ümbritseb väljastpoolt sidekoeline teeka, 
seestpoolt aga kihistunud follikulaarepiteel e gra-
nuloosa. Ovulatsioonil paiskub tertsiaarsest follii-
kulist välja sekundaarne ootsüüt koos kiirikpärjaga. 
Lõhkenud folliikuli granuloosa ja teeka rakkudest 
kujuneb kollaskeha. Kollaskeha luteiinrakud too-
davad östrogeene ja progesterooni.
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EMAKATÕRVED

Emakatõrved ulatuvad laienenud avatud algus-
osast munasarja lähedal kuni kitsa osani, mis suu-
bub emakasse. Neis eristatakse munajuhalehtrit, 
munajuhaampulli, munajuha kitsust ja emak-
mist osa. Emakatõrve seina moodustavad toru-
jatele organitele iseloomulikud kolm kesta: ühe-
kihilise prismaatilise epiteeliga kaetud limaskest, 
paks lihaskest ja välimine serooskest. Ühekihiline 
prismaatiline epiteel koosneb kahest rakutüübist: 
ripsmetega rakkudest ja ripsmeteta sekretoorse-
test rakkudest.
Emakatõrved suunavad munasarjadest ovulat-
sioonil vabanenud ootsüüte emaka suunas, kuid 
samas võimaldavad spermide vastassuunalist lii-
kumist, mis on vajalik edukaks viljastumiseks. 
Seega on munajuhad viljastumise kohaks ja viljas-
tumisejärgeselt moodustunud sügootide suunaja-
teks emakasse.







EMAKAS

Emakas on lihaselise ehitusega õõnesorgan, kus 
areneb loode. Organile on iseloomulikud perioo-
dilised struktuuri muutused, mis sõltuvad emas-
looma ovulatsioonist ja tiinusest. 
Anatoomiliselt jaguneb emakas kolmeks osaks: 
vasakuks ja paremaks emakasarveks, emakake-
haks ja emakakaelaks.
Emakakeha seina moodustavad kolm kesta: limas-
kest e endomeetrium, lihaskest e müomeetrium, 
välimine serooskest e perimeetrium. Nimetatud 
kestadest on kõige paksem silelihaskoeline müo-
meetrium, mille kokkutõmbed võimaldavad loote 
(loodete) väljutamist poegimisel.
Endomeetriumi moodustavad epiteel ja limas-
kesta päriskiht, kus paiknevad uteriinnäärmed. 
Endomeetriumi pinda katab ühekihiline prismaa-
tiline epiteel, kus eristatakse ripsmetega ja ripsme-
teta epiteliotsüüte. Seal ja mäletsejalistel leidub 
lisaks veel epiteelialasid, kus esineb mitmerealine 
epiteel. Leidub ka väikseid isoleeritud ühekihilise 
kuupepiteeli alasid. 
Endomeetriumi limaskesta päriskiht jaguneb 
kaheks: basaalkihiks ja pealmiseks funktsionaal-
kihiks. Funktsionaalkiht on hormoontundlik 
ja allub perioodilistele uteriintsükli muutustele, 
basaalkiht ei allu hormoonide tsüklilistele muu-
tustele.











PLATSENTA

Platsenta moodustavad emaka limaskesta pealmi-
ne kiht ja välimise lootekesta e koorioni hatud. 
Olenevalt sellest, kuidas need ühendused toimi-
vad, eristatakse loomadel adetsiduaatplatsentat ja 
detsiduaatplatsentat. 
Põllumajandusloomadel enamusel on adetsiduaat-
platsenta. Selle tüübi puhul on emaka limaskes-
ta ja koorioni vahelised ühendused nõrgad, mis 
tagab selle, et endomeetrium säilib poegimisel 
vigastamata kujul. Teist tüüpi platsental, detsi-
duaatplatsental, on emaka limaskesta ja koorioni 
vahelised seosed tihedad. Sellist tüüpi platsenta 
on koduloomadest kiskjalistel ja poegimisel eral-
dub sellise platsenta puhul ka osa emaka limaskes-
ta pealmisest kihist detsiiduana.
Adetsiduaatplatsental esineb kaks alavormi: 
difuussne ja platsentomatoossne, kus eristamise 
aluseks on koorioni hattude paigutus, nendega 
kaetud alade kuju jt tunnused. Difuusset tüü-
pi platsenta on koduloomadest hobusel ja seal. 
Platsentomatoosset e kotüledonaarset tüüpi plat-
senta esineb mäletsejalistel.
Detsiduaatplatsenta võib samuti olla kahte erine-
vat tüüpi: tsonaarplatsenta ja diskoid- e ketas-
platsenta. Tsonaarplatsenta esineb koeral ja kassil 
ning sellise platsenta puhul esineb emaka limas-
kesta ja koorioni vaheline tihe seos ainult vähesel 
vöötmekujulisel alal. Ketasplatsenta puhul esineb 
seos emaka limaskesta ja koorioni vahel kettaku-
julisel alal. Selline platsenta tüüp on iseloomulik 
küülikule ja närilistele.
Platsental on ka oluline endokriinne funkt-
sioon, sest süntsüütsiotrofoblast toodab mitmeid 
hormoone. Koorioni gonadotropiin põhjustab 
munasarjas ja platsentas endas progesterooni 
moodustumist, mis on vajalik tiinuse säilitami-
seks. Olulise hormoonina toodetakse veel koorio-
ni somatomammotropiini, mis soodustab piima-
näärmete arengut.
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PIIMANÄÄRE 

Emasloomade aktiivsed piimanäärmed on sek-
reedina piima tootvad suured tubuloalveolaarsed 
näärmed. 
Nende areng algab noorloomadel puberteediajal 
ning organi talitlus allub hormoonide tsüklilistele 
muutustele. 
Tiinuse ajal toimub piimanäärme väljaarenemine, 
peale poegimist laktatsiooni ajal on nad funktsio-
naalselt aktiivsed ja suured ning laktatsiooni lõpus 
toimub nende taandareng.
Koduloomadel nimetatakse piimanäärmeks ühe 
nisaga teineteisest veidi eraldatult paiknevat näär-
mete kogumikku. Sellise ehitusega on piimanäär-
med hulgipoegijatest loomadel nagu kass, koer ja 
siga. Mäletsejalistel ja hobusel on piimanäärmed 
kokku kasvanud ja moodustavad suure kompaktse 
organi, mida nimetatakse udaraks. 
Üksikule piimanäärmele vastavat udara osa nimeta-
takse udaraveerandiks (nt lehm) või udarapooleks 
(nt mära ja utt).
Piimanäärmed jaotuvad sagarateks, mille hulk liigi-
ti varieerub. Näärmete keha on ümbritsetud fi bro-
elastse sidekoelise kapsli poolt, sagarikke ümbritsev 
strooma on kohevast sidekoest.













Piimanäärme sagariku moodustavad sekretoorsed 
lõpposad ja nendest väljuvad alveolaarjuhad. 
Lakteerivas näärmes muutuvad lõpposad laia valen-
dikuga alveoolideks. 
Alveoolid on kujult ümarad või piklikud ja nende 
seina moodustavad basaalmembraanile kinnitunud 
rakud – laktotsüüdid. 
Alveoolides laktotsüüdid vabastavad lipiide apo-
kriinse sekretsiooni teel, piimavalkude eraldumine 
toimub aga merokriinse sekretsiooni teel.
Sagarikes alveoolide valendikust liigub piim kit-
sastesse alveolaarjuhadesse, kusjuures alveoolid on 
ühe- kuni kolmekaupa ühenduses alveolaarjuhade-
ga, mis omakorda kulgevad sagarikusisesesse e int-
ralobulaarsesse juhasse. 
Sagarikusisesed juhad suubuvad sagarikevahelis-
tesse juhadesse, viimased omakorda suurtesse pii-
majuhadesse. Igal sagaral on oma piimajuha, mis 
laieneb piimatsisterniks e piimaurkeks. Lehmal 
avanevad piimaurkesse mitme sagara juhad ja sel 
juhul on urked ühised udara iga veerandiku jaoks. 
Piimaurked liituvad nisaurgetega, mis edasi suu-
navad sekreedi papillijuhasse e nisakanalisse, mille 
kaudu toimub piima väljutamine. Mäletsejalistel 
esineb nisajuha proksimaalses osas limaskesta ring-
kurd, mis piiritleb piimaurget nisaurkest. 















439Peatükk 20 EMASSUGUORGANID

KORDAMISKÜSIMUSED

Munasarjade kohta kehtivad järgmised väited:
neid ümbritseb tihe kiudsidekoeline valkjaskest
neid ümbritseb elastsest kõhrkoest kollaskest
neid ümbritseb sarvestunud epiteelirakkudest 
moodustunud sarvkest
koduloomadel jaotab sidekude organi ebak-
porrapärase kujuga sagarikeks, mille keskel 
paiknevad ovariaalfolliikulid
koduloomadel (v.a mära) eristatakse perifeer-
selt paiknevat koort ja tsentraalselt paiknevat 
säsi
munasarjade koores paiknevad ovariaalfollii-
kulid
ovariaalfolliikulid paiknevad nii koores kui ka säsis

Ovariaalfolliikulis paiknevat munarakku ümb-
ritseb läbipaistev tsoon (zona pellucida), sellest 
väljapoole jääv follikulaarepiteel on ühekihiline 
kuupepiteel. Sellisele kirjeldusele vastavaks on:

primordiaalne folliikul
varane primaarne folliikul
hiline primaarne folliikul
sekundaarne folliikul
tertsiaarne folliikul

Ovulatsioonil Graafi põiekese lõhkemisel vabaneb:
ootsüüt ümbritsetuna läbipaistva tsooniga 
(zona pellucida)
ootsüüt koos läbipaistva tsooni ja kiirikpärjaga
ootsüüt koos läbipaistva tsooni, kiirikpärja ja 
granuloosaga
ootsüüt selliselt, et teda ei jää ümbritsema 
täiendavaid struktuure

Millised väited on õiged kollaskeha kohta?
moodustub ovulatsioonil lõhkenud Graafi  
põiekese granuloosa ja teeka rakkudest 
moodustub ovulatsioonil lõhkenud Graafi  
põiekese välisteekast 
toodab progesterooni ja östrogeene
toodab aldosterooni ja glükokortikoide
rakud sisaldavad rohkelt lipiide
rakud sisaldavad rohkelt glükogeeni

Munajuha segmendid on:
munajuhaesik
munajuhalehter
munajuhaampull
munajuha kitsus
emakmine osa

1.
A.
B.
C.

D.

E.

F.

G.

2.

A.
B.
C.
D.
E.

3.
A.

B.
C.

D.

4.
A.

B.

C.
D.
E.
F.

5.
A.
B.
C.
D.
E.

Koduloomade emaka kohta kehtivad järgmised 
väited:

organi moodustavad kaks emakasarve, emaka-
keha ja emakakael
organi moodustavad emakakeha ja emakakael
seina moodustavad endo-, müo- ja perimeet-
rium
seina moodustavad endo-, peri- ja epimüüsium
seina moodustavad limas-, kondrofi broos- ja 
adventitsiaalkest

Viljastumise tavaliseks kohaks on:
tupeesik
emakakael
emakasarved
munajuha kitsus
munajuha ampull

Enamikul põllumajandusloomadel esineb plat-
senta tüüp, mille puhul on emaka limaskesta ja 
koorioni vahelised ühendused nõrgad, mis tagab 
endomeetriumi säilimise poegimisel vigastamata 
kujul. Sellist platsenta tüüpi nimetatakse:

detsiduaatplatsenta
adetsiduaatplatsenta

Mäletsejalistel ja hobusel on piimanäärmed kokku 
kasvanud moodustades suure kompaktse organi 
– udara. Üksikule piimanäärmele vastavat udara 
osa nimetatakse lehmal:

udaraveerandiks
udarapooleks
udarapoolkeraks
udarakolmandikuks

Piimanäärmete alveoolide aktiivselt sekreteerivate 
laktotsüütide kohta kehtivad järgmised väited:

piimavalkude eraldumine toimub merokriinse 
sekretsiooni teel
piimavalkude eraldumine toimub apokriinse 
sekretsiooni teel
piimavalkude eraldumine toimub holokriinse 
sekretsiooni teel
lipiide eraldumine toimub merokriinse sekret-
siooni teel 
lipiide eraldumine toimub apokriinse sekret-
siooni teel 
lipiide eraldumine toimub holokriinse sekret-
siooni teel

6.

A.

B.
C.

D.
E.

7.
A.
B.
C.
D.
E.

8.

A.
B.

9.

A.
B.
C.
D.

10.

A.

B.

C.

D.

E.

F.



Keha väliskate,
integumentum commune

Looma keha väliskatte moodustavad nahk ja lisaorganid e naha derivaadid.

Naha moodustavad epidermis e mitmekihiline sarvestunud lameepiteel ja sidekoeline 

dermis, kus asetsevad näärmete lõpposad.

Epidermisest ja dermisest moodustunud nahka seostab allasetsevate struktuuridega 

kohevast sidekoest koosnev ja rohkelt rasvarakke sisaldav alusnahk e hüpodermis.

Nahas paikneb palju veresooni ja närvilõpmeid.

Olulisemad epidermise rakud on keratinotsüüdid, Langerhansi rakud, melanotsüüdid ja 

Merkeli rakud.

Olulisemad dermise rakud on fi brotsüüdid, adipotsüüdid, nuumrakud ja histiotsüüdid.

Naha derivaatideks on karvad, sarved, sõrad, küünised, kabjad, päkad ja naastud.















ÜLDISELOOMUSTUS

NAHK

NAHA NÄÄRMED

NAHA DERIVAADID
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ÜLDISELOOMUSTUS

Looma keha katab  nahk, mis on kõige suuremaks orga-
niks (jn 21.2). Nahk kaitseb organismi välismõjude, sh 
ilmastiku, mehaaniliste vigastuste, keemiliste faktorite ja 
vedelikukao eest, takistab mikroobide sissetungimist ning 
osaleb termoregulatsioonis. Nahal on immunoloogiline 
ja metaboolne funktsioon ning seal toimub D vitamiini 
moodustumine. Nahas paiknevate higinäärmete kaudu 
toimub higi väljutamine ja organismi vee-soolade aine-
vahetuse reguleerimine. Nahas paiknevad rohkearvulised 
vabad ja inkapsuleerunud retseptorid, mis võimaldavad 
reageerida ärritustele. Teatud loomadel, karusloomadel 
ja lambal, on nahk ja vill oluliseks produktsiooniliigiks. 
Naha paksus on olenevalt loomaliigist ja keha piirkon-
nast väga erinev. Nahal eristatakse kolme kihti:  epider-
mis e  marrasknahk,  dermis e pärisnahk ja  hüpodermis e 
alusnahk. Kitsamas mõttes loetakse naha osadeks epider-
mist ja dermist, alusnahka käsitletakse sel juhul koena, 
mis seostab nahka allasetsevate struktuuridega ja vastab 
anatoomiliselt pindmisele sidekirmele. 

Arenguliselt on naha derivaatideks ka piimanäärmed, 
kuid arvestades nende funktsionaalset seotust reproduk-
tiivsüsteemiga käsitletakse neid koos emassuguorgani-
tega (vt ptk Emassuguorganid).

NAHK, CUTIS

EPIDERMIS e MARRASKNAHK, EPIDERMIS

Ektodermist arenenud epidermis moodustab naha väli-
mise kihi, mis on kõige rohkem mõjutatav välistest prot-
sessidest. Epidermise moodustab mitmekihiline sarves-
tunud lameepiteel, epithelium stratifi catum squamosum 
cornifi catum, milles eristatakse olenevalt epidermise pak-
susest kolme kuni viit kihti. Õhukese naha epidermise 
moodustavad kolm kihti: basaalkiht, ogakiht ja sarvkiht. 
Paksema naha epidermises on eristatav sarv- ja ogakihi 
vahel paiknev sõmerkiht. Suurema kulumisega piirkon-
dades nagu varbapadjandid, ninapeegel ja kärss eristatakse 
aga viit kihti: basaalkiht, ogakiht, sõmerkiht, läikekiht ja 
sarvkiht (jn 21.1). Epidermise põhilisteks rakkudeks on 
keratinotsüüdid, mille hulk võib ulatuda 90% kõikidest 
epidermise rakkudest. Keratinotsüüdid mängivad olulist 
osa epidermise sarvestumise protsessis. Kui basaalkihis 
toimub pidevalt keratinotsüütide uuenemine, siis järgne-
vates kihtides toimuvad spetsiifi lised protsessid (eeskätt 
keratinotsüütide valgu, keratiini, süntees), mille tulemu-
sel moodustuvad sarvkihis paiknevad praktiliselt ainult 
keratiini sisaldavad sarvliistakud. Lisaks keratinotsüüti-
dele eristatakse epidermises järgmisi rakke:  Langerhansi 
rakud, lümfotsüüdid, melanotsüüdid ja  Merkeli rakud. 

Joonis 21.1 Epidermis, H&E. Sarvkiht (1), läikekiht (2), sõmerkiht 3), ogakiht (4), basaalkiht (5).
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44

55

11
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Joonis 21.2 Koduloomade nahk. Kassipoeg, Rossmann + Van Gieson (a); lammas, PAS + hemalaun (b); põrsas, Van Gieson (c); mustakirju 

veis, Van Gieson (d); veis, Van Gieson (e); hobune, Van Gieson (f ). Karv (1), rasunäärmed (2), epidermis (3), dermis (4), rasvkude (5), retikulaarkiht 

(6), higinäärmed (7).

(c)

44

55

33

11

(d)

33

11
22

66

(e)

11

33

44

(f)

11

33

77

(a)

22

11

33

(b)

33

11

22
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Joonis 21.3 Epidermise keratinotsüütide skeem, mis kujutab prismaatiliste basaalkihi rakkude järk-järgulist sarvestumist ja muutumist la-

medateks sarvliistakuteks. Basaalkihi rakud hakkavad moodustama intermediaarseid fi lamente (keratiinifi lamente), mis koonduvad kokku 

valgusmikroskoobis nähtavateks tonofi brillideks. Rakud liiguvad ogakihti, kus jätkub keratiinifi lamentide moodustumine. Ogakihi ülemises 

osas hakkavad rakud moodustama glükolipiide sisaldavaid lamellaarkehakesi. Sõmerkihis tekivad lisaks jätkuvale lamellaarkehakeste moo-

dustumisele keratohüaliini sõmerad, mis sisaldavad keratiinifi lamentidega seostuvaid valke. Sõmerkihi rakud väljutavad lamellarsete keha-

keste lipiididerikka sisaldise rakkudevahelisse ruumi, millega tagatakse epidermise veebarjääri kujunemine. Epidermise pindmise kihi sarves-

tunud rakkudel (sarvliistakutel) on paks rakuümbris, mille moodustavad rakumembraani sisepinnale liitunud spetsiaalsed valgud (involuk-

riin, lorikriin jt). Sarvliistakute irdumist epidermise pinnalt reguleeritakse pH muutumise abil. Sarvkihi sügavamas osas on pH neutraalne, mis 

tagab seriinproteaaside seostumise inhibiitoritega ja seega proteaasid oma toimet avaldada ei saa. Sarvkihi pinnale lähenedes muutub pH 

happelisemaks, mistõttu seriinproteaasi ja inhibiitori kompleks laguneb. Proteaasid hakkavad lammutama seni sarvliistakuid kooshoidnud 

desmosoome, mille tulemusel pindmised sarvliistakud irduvad. (Ross M. H., Pawlina W. järgi, muudetult)

Basaalkiht, stratum basale

Kõige alumises,  basaalkihis (jn 21.1), paiknevad ühes 
reas prismaatilise või kuubilise kujuga keratinotsüü-
did. Lisaks keratinotsüütidele eristatakse selles kihis veel 
melanotsüüte, Merkeli rakke ja Langerhansi rakke. 

 Keratinotsüüdid, keratinocyti (jn 21.3), kinnitu-
vad basaalmembraanile tavaliselt hemidesmosoomi-
dega, omavahelised ühendused toimuvad desmosoomide 
kaudu. Sarvainet tootvad keratinotsüüdid on tsentraal-
selt paikneva ümara kromatiinirikka tuumaga rakud. 

Raku basofi ilses tsütoplasmas paiknevad mitokondrid, 
Golgi kompleks, endoplasmaatiline retiikulum, keratiini 
fi lamendid (klassifi tseeritakse intermediaarsete fi lamen-
tidena, kuid on tuntud ka kui tonofi lamendid), hulgali-
selt polüribosoome ja vabu ribosoome. Keratinotsüüdid 
võivad sisaldada ka melaniini sõmeraid. Basaalkihis toi-
mub pidev (tavaliselt öösiti) uute keratinotsüütide moo-
dustumine mitootilise jagunemise teel. Seda kihti võib 
nimetada ka epidermise uuenemise või kasvukihiks, sest 
just siin moodustuvad uued rakud, mille kaudu toimub 
epidermise füsioloogiline regeneratsioon.

pH 4,5–5,3

pH 6,8–7,5

Sarvliistakud 

Sõmerkihi rakk

Ogakihi rakk

Basaalkihi rakk

Veebarjäär

Keratohüaliini sõmerad 
Golgi kompleks 

Mitokonder
Lamellaarkehake
Granulaarne endoplasmaatiline võrgustik

Intermediaarsed fi lamendid
Ribosoomid

Basaalmembraan

Desmosoomid
Seriinproteaas

Seriinproteaasi inhibiitor

Rakuümbris

Keratiinifi lamendid



Peatükk 21 KEHA VÄLISKATE444

Melanotsüüdid, melanocyti ,(jn 21.4) on kuni sõmer-
kihini ulatuvate jätketega pigmendirakud, mis toodavad 
pruunikas-musta värvi melaniini. Rakkude tsütoplasma 
sisaldab palju ribosoome ja ovaalse kuju ning memb-
raaniga ümbritsetud melanosoome. Ovaalsed melano-
soomid koosnevad tihedatest pigmendi sõmeratest ja 
fi brillaarsest toesest. Tänu melaniinile ei pääse ultravio-
lettkiired läbi naha kahjustama looma siseorganeid.

Merkeli rakud paiknevad naha sensoorsetes piirkon-
dades, rakkude basaalosa kontakteerub aferentsete närvi-
kiududega ja moodustab plaatja lõpme. Merkeli rakud 
talitlevad puudutustele reageerivate mehhanoretseptori-
tena. Merkeli rakkude võimalikule endokriinsele funkt-
sioonile viitavad viimaste dekaadide teadusuuringud, 
millest on selgunud, et Merkeli rakkude tsütoplasmas 
paiknevad erinevaid hormoonitaolisi aineid sisaldavad 
graanulid. Samuti osalevad Merkeli rakud epidermise 
regeneratsiooni reguleerimises.

Langerhansi rakud on haralise kuju ja jätketega 
rakud. Rakkude tsütoplasmas paiknevad põhiorganellid 
ja graanulid. Langerhansi rakud ümbritsevad jätketega 
keratinotsüüte, moodustades epidermises vertikaalse 
orientatsiooniga sammastena paiknevaid prolifereeruvate 
rakkude gruppe. Langerhansi rakud on immuunreakt-
sioonis osalevad antigeeni esitlevad dendriitrakud.

Ogakiht, stratum spinosum

Ogakihis (jn 21.1, 21.5a) paiknevad keratinotsüüdid ja 
Langerhansi rakud. Polügonaalse kujuga keratinotsüü-
did paiknevad karvadega nahas ühes kuni kolmes reas, 
karvadeta nahas moodustavad rakud neli kuni viis rida. 
Kiht on oluliselt paksem suurema kulumisega piirkon-

dades. Rakkudevahelisteks ühendusteks on desmosoo-
mid, mis moodustavad valgusmikroskoobis jälgitavaid 
rakkudevahelisi peenikesi ogadetaolisi struktuure (sellest 
tuleneb ka kihi nimetus). Rakkude tsütoplasmas toimub 
intensiivne keratiini süntees ja tonofi lamentide moodus-
tumine. Mitmest lähestikku paiknevast tonofi lamendist 
moodustuvad kimbud – tonofi brillid. Ogakihi ülemise 
osa rakkudes võib näha   lamellaarsete kehakeste e graa-
nulite (Odlandi kehakeste e keratinosoomide) moodus-
tumist. Lamellaarsed kehakesed on membraaniga ümb-
ritsetud lipiide ja hüdrolüütilisi ensüüme sisaldavate 
plaadikeste e lamellide kogumid. Kehakeste sisaldis väl-
jutatakse epidermise ülemistes kihtides rakkudevahelisse 
ruumi, millega tagatakse epidermise veebarjääri kujune-
mine (jn 21.3).

Langerhansi rakke leidub epidermises kõige arvuka-
malt ogakihis, erinevalt keratinotsüütidest ei ole Langer-
hansi rakud naaberrakkudega desmosoomide abil seotud.

Sõmerkiht, stratum granulosum

 Sõmerkihi (jn 21.1, 21.5b) moodustavad mitmes reas 
paiknevad ovaalsed keratinotsüüdid, mis sisaldavad 
tugevalt basofi ilselt värvuvaid keratohüaliini sõmeraid. 
Keratohüaliini sõmerates leidub mitmeid valke, mis on 
olulised keratiinifi lamentide agregatsioonis järgnevates 
epidermise kihtides. Kaks peamist sõmerates sisaldu-
vat valku on fi laggriin ja trihhohüaliin, mis käivitavad 
keratiinifi lamentide agregatsiooni tonofi brillideks ja selle 
läbi ka sõmerkihi rakkude muutumise sarvestunud rak-
kudeks. Sarvestumisprotsessi käigus toimub rakkudes 
tuuma ja organellide lammutamine ning rakumemb-
raani paksenemine.

Joonis 21.4 Melanotsüüt. Epidermise basaalkihi sõrmekujuliste jätketega melanotsüüt. Jätked ulatuvad naaberrakkudesse ja väljutavad 

sinna melaniini graanuleid. 
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(c)

Joonis 21.5 Epidermis, H&E. Ogakiht (a), sõmerkiht (b), sarvkiht (c).

(a)

(b)

Läikekiht, stratum lucidum

 Läikekihi (jn 21.1) moodustavad lamedad keratinotsüü-
did. Nendes rakkudes on hävinud tuum ja organellid. 
Tsütoplasmas paiknevad keratohüaliini graanulid moo-
dustavad homogeense valgustmurdva massi. Rakkude 
vahel esineb minimaalsel hulgal desmosoome, kuid samas 
suureneb lipiididerohke rakkudevahelise aine hulk. 

Sarvkiht, stratum corneum

 Sarvkihi (jn 21.1, 21.5c) moodustavad diferentseerumise 
lõpetanud keratinotsüüdid e sarvliistakud. Rakud on lame-
dad ja paiknevad ridadena. Sarvliistakute sisemuse täida-
vad nahapinnaga paralleelselt orienteeritud väävlirikkad
keratiinifi brillid. Sarvkihi pinnal toimub pidev  deskva-
matsioon e sarvliistakute eemaldamine naha pinnalt. Naha 
sarvkihi pideva uuenemise tagavad basaalkihi tüvirakkude 
jagunemisel tekkivad uued keratinotsüüdid (jn 21.3).

Epidermise all olevast basaalmembraanist sügavamal 
paikneb järgmine naha kiht – dermis.

DERMIS e PÄRISNAHK, DERMIS

Dermis on sidekoeline kiht, mille paksus organismi eri 
piirkondades varieerub. Dermise ja epidermise piir on 
ebakorrapärane – ühelt poolt tungib dermis sidekoeliste 
näsadena epidermisesse, samas teiselt poolt ulatuvad epi-
dermise harjad dermisesse. Epidermist ja dermist eraldab 
teineteisest basaalmembraan. Sidekoelises dermises eris-
tatakse kahte kihti, mille vahel ei ole selgelt väljendu-
nud piiri. Pindmise, vahetult epidermise alla jääva kihi 
moodustab kohevamast sidekoest  papillaarkiht, sügava-
mal paikneb  retikulaarkiht. Üldjuhul on retikulaarkiht 
papillaarkihist 2–4 korda paksem.

Papillaarkiht, stratum papillare

Suhteliselt õhuke papillaarkiht paikneb epidermise 
basaalkihi all (jn 21.6a). Kiht täidab troofi list funkt-
siooni ja selle moodustab rakurohke kohev sidekude. 
Kihi nimetus on tingitud erineva suuruse ja kujuga papil-
lidest, mis ulatuvad epidermisesse. Kihi sidekoes paikne-
vad rohkearvulised kollageensed, elastsed ja retikulaarsed 
kiud. Elastsed kiud moodustavad laialdase võrgustiku, 
mis tagab naha elastsuse. Rakkudest esinevad papillaar-
kihis fi broblastid, makrofaagid, nuumrakud, retikulaar-
rakud, histiotsüüdid ja silelihasrakud. Silelihasrakud 
moodustavad kimpe ja neist koosnevad karvade tõsteli-
hased. Loomade keha karvastunud piirkonnas on papil-
lid tagasihoidlikult väljendunud, lambal villaga kaetud 
nahas papille ei esine. Papillaarkihi sidekoes paiknevad 
väiksed veresooned ja närvilõpmed. Kiht läheb sujuvalt 
üle järgmiseks, retikulaarkihiks.
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Joonis 21.7 Alusnahk. Lihasepiir (nool), Van Gieson (a), veis, 

karmiin (b).

Joonis 21.6 Dermis, H&E. Papillaarkiht (nool) (a); retikulaarkiht (b).

(b)

(a)

Retikulaarkiht, stratum reticulare

 Retikulaarkihi (jn 21.6b) moodustab tihe vormitu e sas-
siskiuline sidekude. Selles kihis paiknevad risti-, põiki- 
ja pikisuunalised kollageensete kiudude kimbud ning 
vähesed veresooned ja elastsed kiud. Kui tugevast sur-
vest mõjutatavates nahapiirkondades (käpa tald) paik-
neb jämedakoeline kollageensete kiudude võrgustik, siis 
teistes naha piirkondades on kollageensete kiudude võr-
gustik õhem ja õrnem. Retikulaarkihis paiknevad elast-
sed kiud kulgevad paralleelselt kollageensete kiududega. 
Kollageensete kiudude kimpude vahel leidub väheseid 
sidekoe rakke – fi broblaste ja makrofaage.

HÜPODERMIS e ALUSNAHK, HYPODERMIS

Alusnahk e  hüpodermis (jn 21.7ab) ühendab nahka ja 
allpool paiknevaid organeid kaitstes neid samas mehaa-
niliste mõjutuste ja vigastuste eest. Selle kihi moodus-
tab rakurohke kohev sidekude. Nuumloomadel esineb 
selles kihis rohkelt rasvkude. Mõnes kehapiirkonnas 
võib hüpodermis loomadel puududa (kärss, ninapeegel, 
mokad, silmalaud) ja sellisel juhul on dermis otseühen-
duses allpool paiknevate struktuuridega ning nahk on 
sellistes piirkondades liikumatu.

(b)

(a)
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NAHA NÄÄRMED, GLANDULAE CUTIS

RASUNÄÄRMED, GLANDULAE SEBACEAE 

 Rasunäärmed (jn 21.8a), mis paiknevad imetajatel igal 
pool nahas (v.a varbapadjandid, päkapadjandid, nina-
peegel, lehmal nisad), toodavad nahapinda ja karvu õlija 
võidena katvat rasu. Dermise ülemises osas paiknevad 
rasunäärmed võivad olla nii hargnemata kui ka hargne-
vad lihtatsinoossed näärmed ning nende juhad avanevad 
tavaliselt karvafolliikulisse. Rasunäärmed avanevad otse 
naha pinnale sugutiluki, eesnaha, päraku, häbememok-
kade, välimise kuulmekäigu ja silmalau siseserval. Kujult 
võivad rasunäärmed olla peened ja pikad, sellised rasu-
näärmed on iseloomulikud tihedalt karvadega kaetud 
aladele. Hõreda karvkattega aladel on rasunäärmete kuju 
ümar. Rasunäärmete sekretoorsed lõpposad on mitme-
kihilise ehitusega. Sekretsioonitüübilt on nad holokriin-
sed näärmed, s.t sekretoorsed rakud, liikudes valendiku 
poole täituvad järk-järgult lipiidisisaldistega ning lõpp-
tulemusena laguneb ja muutub sekreediks kogu lõpposa 
valendikku jõudev rakk. Lõpposades basaalselt asetse-
vate rakkude tsütoplasma sisaldab algselt vähesel määral 
sekreedisõmeraid, rakkude diferentseerumise käigus toi-
mub aga sõmerate arvu suurenemine, raku tuum muu-
tub püknootiliseks ning kogu rakk muutub sekreediks 
e naharasuks, mis väljutatakse mitmekihilise lameepi-
teeliga vooderdatud juha kaudu naha pinnale (suure-
mate juhade epiteel on sarvestunud mitmekihiline lame-
epiteel). Naharasu on rasva ja lipiidide segu, mis tagab 
nahale pehmuse ja niiskuse, samuti on naharasu barjää-
riks kahjustavate ainete mõjule. Naharasu moodustumine 
toimub pidevalt, seda protsessi mõjutavad hormoonid, 
stimuleerivalt toimivad androgeenid ja pärssivalt korti-
kosteroidid. Koduloomadest on kõige suuremad rasu-

Joonis 21.8 Nahk, H&E. Rasunäärmed (nool), higinääre (1). 

(a) (b)

11

näärmed hobusel ja koeral. Modifi tseeritud rasunäärmed 
on silmalauplaadis e tarsuses paiknevad tarsaalnäärmed, 
glandulae tarsales.

HIGINÄÄRMED, GLANDULAE SUDORIFERAE

Koduloomade nahas paiknevad kahte tüüpi    higinäär-
med – apokriinsed ja ekriinsed e merokriinsed (jn 21.9). 
Higinäärmete tegevuse lõpp-produkt, mis väljutatakse 
nahapinnale, on vedel nõre, mida nimetatakse higiks. 
Higi kaitseb looma nahka kuivamise eest, osaleb termo-
regulatsioonis ja väljutades mittevajalikke ainevahetus-
produkte ka ainevahetuses. Koduloomade nahas paikne-
vad rohkearvulised apokriinsed higinäärmed, glandulae 
sudoriferae apocrinae, on arenguliselt vanemad kui ekriin-
sed ja paiknevad karvadega kaetud kehapiirkondades. 
Apokriinsete näärmete (jn 21.8b) põhiülesandeks on 
toota sekreeti, mis olles näärmejuha kaudu väljutatud 
nahapinnale annab sellele spetsiifi lise lõhna. See on olu-
line, kuna võimaldab loomadel haistmisretseptorite 
kaudu saada informatsiooni teiste loomade kohalolust. 
Apokriinsed higinäärmed koosnevad higijuhast, ductus 
sudorifer, ja sekretoorsest lõpposast, portio terminalis. 
Mõlemad struktuurid ei paikne nahas otse, vaid keerdu-
vad pidevalt, mistõttu histoloogilistes preparaatides võib 
jääda mulje suurest näärmete grupist, kuigi tegelikult on 
tegemist ühe ja sama näärmega. Apokriinsete näärmete 
juhad avanevad karvafolliikulitesse. Näärme sekretoorse 
osa rakud on kuubilise või prismaatilise kujuga ja tooda-
vad pidevalt vähesel hulgal mutsiini sisaldavat sekreeti. 
Sekretoorsed osad on ümbritsetud vegetatiivse närvisüs-
teemi poolt innerveeritavate müoepiteliaalsete rakku-
dega, viimaste kontraktsiooni korral väljutatakse sekre-
toorsetest lõpposadest toodetud sekreet.
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Ekriinsed higinäärmed, glandulae sudoriferae eccri-
nae, paiknevad karvadega katmata aladel, lisaks veise 
nina-mokapeeglil, kus nad moodustavad suuri näär-
mete gruppe. Ekriinsed higinäärmed on merokriinse 
sekretsiooniviisiga ja avanevad otse nahapinnale. Ekriin-
sed higinäärmed on hargnemata torujad ja koosnevad 
juhast ja sekretoorsest lõpposast. Näärmete sekretoor-
sed lõpposad paiknevad pärisnaha sügavamas osas. Eris-
tatakse kahte tüüpi sekretoorse lõpposa rakke. Enamik 
rakke on kuubilise või prismaatilise kujuga, nende rak-
kude heledas tsütoplasmas paiknevad glükogeeni sõme-
rad. Selliste rakkude basaalne osa on laiem apikaalsest ja 
tsütoplasma sisaldab tavalisi organelle. Seda tüüpi rakke 
nimetatakse heledateks rakkudeks. Teist tüüpi rakku-

del on laiem apikaalne ja kitsam basaalne osa, rakkude 
tsütoplasmas paiknevad tumedalt värvuvad graanulid ja 
neid nimetatakse tumedateks rakkudeks. Selliseid rakke 
on ekriinsete higinäärmete sekretoorsetes osades vähem. 
Ekriinsete higinäärmete juha on kaetud madalate rakku-
dega, mis paiknevad kahes reas ja näärmejuha valendik 
on kitsam kui sekretoorse lõpposa valendik. Juhade kulg 
dermises on spiraalne, juha suundub dermise papillaar-
kihti ja edasi epidermisesse. Epidermises ja eeskätt sarv-
kihis muutub juhade spiraalne kulg eriti väljendunuks. 

Naha higinäärmete aktiivsus varieerub loomaliigiti 
oluliselt. Tugevalt higistavateks (nn profuusselt higista-
vateks) koduloomadeks on hobused, kellel higinäärmete 
sekretsioon aitab kaasa kehatemperatuuri säilitamisele. 

Joonis 21.9 Naha- ja karvafolliikuli ehitus. (Ross M. H., Pawlina W. järgi, muudetult)

Veresoon Papill

Kutiikul
Koor
Säsi

Epidermis 

Dermis 

Rasunääre 

Ekriinne higinääre

Karvapüstitajalihas

Sisemine juuretupp

Karvarood

Välimine juuretupp

Apokriinne higinääre

Karvamaatriks

Karv
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Tabel 21.1 Koduloomade naha näärmed

Tüüp Kuju Paiknemine 
Sekretsioon:
viis/sekreet

Funktsioon

Rasunäärmed Lihtsad, hargnevad 
atsinoossed

Üle terve keha, 
seotud karva 
folliikulitega

Holokriinne, rasu

Sekreet katab 
nahka, karvu; tagab 
antimikroobse 
kaitse; vähendab 
organismi veekadu

Tarsaalnäärmed: 
modifi tseeritud 
rasunäärmed

Viimajuhasse 
avanevad mitmed 
atsinused 

Silmalaug Holokriinne; rasu

Tagavad 
välissurfaktandi 
kihi pisaratel, mis 
vähendab pisarakihi 
dehüdratsiooni

Suprakaudaalsed: 
spetsialiseeritud 
rasunäärmed

Arvukad hargnevad 
atsinused on 
ühenduses ühe 
karvafolliikuliga

Koeral ja kassil 
dorsaalselt saba 
juure lähedal

Holokriinne; rasu: 
rasvhapete ladestus

Sekreet katab 
nahka, karvu; tagab 
antimikroobse 
kaitse; vähendab 
organismi veekadu

Ringanaalsed: 
modifi tseeritud 
rasunäärmed

Hargnevad 
atsinoossed; 
võimalikult 
lihtsad, keerdus, 
tubulaarsed koeral

Naha all, ringjalt 
ümber päraku

Holokriinne ja 
merokriinne (koeral 
apokriinne); rasu

Higinäärmed
Lihtsad, keerdus 
tubulaarsed 
või põisjad

Üle terve keha, 
tihedalt ühenduses 
karvafolliikulitega 
(v.a karvatud alad)

Apokriinsed; 
merokriinsed Organismi jahutamine

Pärakukanali 
nahavöönd: 
modifi tseeritud higi- 
ja rasunäärmed

Lihtsad, keerdus 
põisjad koeral; 
lihtsad, hargnevad 
atsinoossed kassil

Pärakukanali 
nahavöönd

Kodukarnivooridel 
apokriinne, kassil 
holokriinne

Sekreet sobib 
märgistamiseks, 
eriti koertel 

Randmenäärmed: 
modifi tseeritud 
higinäärmed

Liitnäärmed, keerdus 
tubuloalveolaarsed 
laia viimakanaliga

Piki mediaalset 
pinda sea randmel

Ekriinne 
(merokriinne)

Esinevad ainult seal; 
sekreet on lõhnav ja 
sobiv märgistamiseks

Mäletsejalistel ja koertel ning kassidel seevastu ei põh-
justa higinäärmete tegevus peaaegu kunagi naha märgu-
mist (nn nõrgalt higistavad loomad). Liigsest soojusest 
vabanevad sellised loomad lõõtsutades ehk siis hinga-
misteede ja suuõõne limaskestalt (koer) vedelikku aurus-
tades. Koeral ja kassil leidub aktiivseid higinäärmeid 
käppade varbapäkkadel, kusjuures erinevalt ülejäänud 

nahas olevatest apokriinsetest näärmetest on need näär-
med ekriinsed ja avanevad otse naha pinnale. Sarnaseid 
ekriinseid higinäärmeid leidub kabjalistel kabjakiilul, 
analoogsed on seal randmenäärmed, suurtel mäletseja-
listel nina-mokapeegli näärmed ja väikestel mäletsejalis-
tel ninapeeglinäärmed.
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NAHA DERIVAADID

NINA-MOKAPEEGEL, PLANUM NASOLABIALE

Veise  nina-mokapeegel (jn 21.10ab) kujutab endast 
modifi tseerunud nahka, mis on pealt kaetud epidermi-
sega, mille all paikneb sidekoeline dermis. Nina-moka-
peeglis paiknevad nasolabiaalnäärmete viimajuhad ja 
lõpposad. Epidermises eraldavad vaod välispinna väik-
semateks hulknurkseteks struktuurideks –  väljadeks, 
areae, mille keskel avaneb epidermise pinnale  nasolabi-
aalnäärme juha (jn 21.10c). Nina-mokapeegli epidermis 
koosneb basaal-, oga-, sõmer- ja sarvkihist. Eriti paksud 
on oga- ja sõmerkiht, välimine sarvkiht koosneb ligikaudu 
kümnest sarvestunud rakkude reast. Dermis moodustab 
kõrgeid sidekoelisi papille, mis tungivad sügavale epiteeli 
kuni sõmerkihi ülemise kolmandikuni. Tubuloalveolaar-
sed  nasolabiaalnäärmed paiknevad sagarikes gruppidena, 
mis on teineteisest eraldatud sidekoega. Sagarikevahelises 
sidekoes leidub ka väheseid skeletilihaskiude. Nasolabi-
aalnäärmete viimasüsteemi moodustavad kitsused, jutt-
osad ja interlobulaarsed viimajuhad. Merokriinse sek-
retsiooniviisiga näärmete sekreet sisaldab mukoproteiine 
või mukopolüsahhariide. Dermise kohevast sidekoest 
papillaarkihis paiknevad rohkearvulised veresooned ja 
arteriovenoossed anastomoosid. Nina-mokapeegli olu-
lisem füsioloogiline funktsioon on termoregulatsioon, 
samuti toimib ta mehhanoretseptorina. Nasolabiaalnäär-
med esinevad veise nina-mokapeeglis ja lamba ninapeeg-
lis, puuduvad aga karnivooride ninapeeglis. 

KARVAD, PILI

 Karvad on naha derivaadid, mis katavad loomadel ena-
muse kehast. Naha välispinna suhtes paiknevad karvad 
teatud nurga all, erandiks on silmalau servas vertikaalselt 
paiknevad ripsmed. Karvade pikkus on loomadel erinev 
ja aretatud on ka karvutuid tõuge (kassid, koerad). Mõnel 
koeratõul (bernhardiin, kolli jt) on karvad väga pikad ja 
näiteks samojeedi koeral on karva pikkuseks kuni 14 cm. 
Vaatamata sellele, et karvad on väga peened struktuurid, 
on neil küllaltki keeruline morfoloogiline ehitus. Karvas 
eristatakse kahte osa: esiteks nahast väljaulatuvat  karva-
roodu, scapus pili, mis lõpeb pügamata karvades terava 
karvatipuga, apex pili. Teiseks, nahasisest osa –  karva-
juurt, radix pili, mis paikneb  karvafolliikulis, folliculus 
pili. Karvafolliikuli välimise osa moodustab sidekoeline 
 karvapaun, selle järel paiknev epiteliaalne  juuretupp 
jaguneb sisemiseks ja välimiseks juuretupeks. Karvajuur 
lõpeb laienenud  karvasibulaga, bulbus pili, mille keskele 
ulatub sidekoeline  karvapapill, papilla pili. Karvafollii-
kulite ülaosas avanevad  rasunäärmete, glandulae sebacea, 
juhad. Iga karvafolliikuli basaalsele osale kinnitub üks 
silelihaskoeline  karvapüstitaja lihas, musculus arrec-
tor pili. Karvapüstitaja lihaste kontraktsiooni reguleerib 

Joonis 21.10 Ninamokapeegel, veis, Heidenhaini 

raudhematoksüliin (a); Van Gieson (b); näärmed, Van Gieson (c).

Epidermis (1), dermis (2). 

(c)

(a)

(b)

11

22
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(c)

(b) (e)

Joonis 21.11 Karv. H&E, (a); kasvav karv, H&E (b); karvakoor, H&E (c); karva ehitus, H&E (d); karva ristlõik, H&E (e); karvakoor, H&E (f ). 

Karvasäsi (1), karvakoor (2), karvapapill (3), karvasibul (4), karvapaun (5), välimine juuretupp (6), sisemine juuretupp (7), koor (8).

(a)

22
33 44

5511

(f)

(d)

66
77

88
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vegetatiivne närvisüsteem, mis võib saada aktiveerivaid 
impulsse nii madalamatelt kui kõrgematelt ajukeskustelt. 
Kui karvapüstitaja lihase kontraktsioon toimub reageeri-
misega soojale või külmale ja selle tulemusena tõusevad 
karvad püsti, siis algatab protsessi termoregulatsiooni 
keskus vaheajus. Kui tegemist on ohuolukorraga (rün-
nak, kaitsmine), siis algatab karvapüstitaja lihase kont-
raktsiooni ajukoor ja selle tulemusena tõusevad karvad 
püsti (nt koeral tõusevad turjakarvad turri). 

Karv (jn 21.11a–f, 21.13a–f) koosneb seespoolsest 
säsist, koorest ja neid ümbritsevast karvakutiikulist. 
Nendele kihtidele järgnevad eespoolmainitud sisemine 
ja välimine juuretupp. 

 Karvasäsi, medulla pili, moodustub tsentraalselt paik-
nevatest heledatest põisjatest rakkudest, mis sisaldavad 
trihhohüaliini sõmeraid, vähesel hulgal pigmenti ja pisi-
kesi õhupõiekesi. Karvasäsi esineb ainult jämedates kar-
vades, peenikestes villkarvades säsi puudub.

Karva põhilise massi moodustab  karvakoor, cortex 
pili, mis koosneb mitmest melaniini sõmeraid sisalda-
vate lamedate rakkude kihist (jn 21.11a). Karvakoores 
toimub kiire ja intensiivne rakkude sarvestumine.

Järgmine kiht on lamedate rakkude kiht e  karvaku-

tiikul, cuticula pili, milles rakud paiknevad katusekivide-
taoliselt. Karvakutiikuli rakud sisaldavad keratiini, kuid 
ei sisalda pigmenti. 

Sisemise ja välimise juuretupe (jn 21.12) moodus-
tavad järgnevad epiteliaalsed kihid. Sisemise juuretupe 
moodustavad kolm kihti: tupekutiikul, sõmerjas ja kahk-
jas epiteelikiht.  Juuretupe kutiikul, cuticula vaginae, 
on karvakutiikuliga vahetus kontaktis olev sarvestunud 
rakukiht. Sõmerjas epiteelikihis, stratum epitheliale gra-
nuliferum, paiknevad rakud 2–3 reas, rakud on osaliselt 
sarvestunud ja sisaldavad tugevalt happeliselt värvuvaid 
trihhohüaliini sõmeraid. Sisemise juuretupe kõige väli-
miseks kihiks on kahkjas epiteelikiht, stratum epitheliale 
pallidum, mis koosneb ühest reast kahvatult värvuvatest 
sarvestunud tuumadeta rakkudest. Karvasibulapiirkon-
nas on kõik sisemise juuretupe rakud mõõtmetelt suu-
remad ja sisaldavad tuuma. Nahapinna läheduses paik-
nevad rakud aga ei sisalda tuuma, kõik kihid paiknevad 
lähestikku ja moodustavad ühtlase sarvestunud rakkude 
massi.

Teise epiteliaalse kihi moodustav välimine juuretupp 
vastab oma ehituselt epidermise kahele alumisele kihile, 
koosnedes oga- ja basaalkihist. Karvasibulas ei ole karva 

Joonis 21.12 Karva ehitus. Karvasäsi (1), karvakoor (2), karva kutiikul (3), tupekutiikul (4), sõmerjas epiteelikiht (5), kahkjas epiteelikiht (6).

(Wolters Kluweri järgi, muudetult)
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(c)

(d)

(e)

(f)

(b)

Joonis 21.13 Karv, H&E. Epidermis (1), dermis (2), karvapüstitajalihas (3), rasunäärmed (4), higinäärmed (5), arenevad karvad (6), karvasi-

bul (7), karvapapill (8), karvapaun (9).
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mille eluiga on loomaliigiti erinev. Järgnevas ülemine-
kufaasis puuduvad mitoosid, karvasibulas ei toimu enam 
pigmendi moodustumist, on lakanud keratiniseerumis-
protsess ja kaovad karvasibula elutegevust stimuleerivad 
komponendid. Viimases faasis, telogeenis, jääb nahas 
karvaiduna alles väike rakugrupp. 

NAHA SARVMOODUSTISED

Kabjad, ungulae

Sarvtohluga kaetud jäsemete tipuosa nimetatakse  kab-
jaks ja selles eristatakse nelja piirkonda: äärist, piiret, 
seina ja talda. 

 Kabjaääris, limbus ungulae, koosneb epidermisest, 
dermisest ja alusnahast. Äärise epidermis seostub suju-
valt naha epidermisega. Epidermisest sügavamal katab 
piirdesarve väljastpoolt kuni 2 cm laiune ääris. Ääris 
laieneb märgatavalt päkkade suunas ja läheb lõpuks üle 
päkapadjandite epidermiseks (sarvkihiks). Oma elastsuse 
tõttu nõrgendab äärise sarv rõhku, mida liikuv kabi aval-
dab varba nahale. 

 Kabjapiire, corona dermis, koosneb kolmest kihist: 
epidermisest, dermisest ja alusnahast. Piirde alusnahk 
koosneb kohevast sidekoest. Kabjapiirde dermist kata-
vad pikad niitjad papillid, sarvestunud epidermis koos-
neb sarvliistakutest moodustunud läikivast väliskihist ja 
sügavamast, sarvtorukesi sisaldavast keskkihist. 

 Kabjaseina, paries ungulae, moodustavad kaks kihti: 
dermis ja epidermis. Dermises paiknevad paralleelselt 
õhukesed lamellid, mille kaudu toimub kabjaseina varus-
tamine toiainetega. Lamellide arv ulatub hobusel 600-ni 
ja neid katavad paralleelselt kulgevad sekundaarsed la-

ja sisemise juuretupe kihid omavahel eristatavad, vaid 
moodustavad ühise kambiaalse ala nii karvale kui sise-
misele juuretupele. Karvapaun on sidekoeline karvafol-
liikuli väliskate, mis koosneb sisemisest tsirkulaarsete ja 
välimisest longitudinaalsete kiudude kihtidest, kus kol-
lageensete kiudude vahele jäävad sidekoerakud. Karva-
pauna ja epiteliaalse juuretupe vahele jääb paks valgus-
mikroskoobis homogeenne basaalmembraan, mida 
nimetatakse klaasmembraaniks. 

Koduloomade suu ja silmade ümbruses paiknevate 
 siinuskarvade, pili sinuosi, ehitus erineb teistest karva-
dest, sest neis esinevad spetsiifi lised struktuurid – vere-
siinused ja neil ei ole karvapüstitaja lihast. Veresiinused 
on verega täitunud ja endoteeliga vooderdatud valendi-
kud, mis paiknevad karvapaunas sisemise ja välimise kihi 
vahel. Siinuskarvad võivad paikneda üksikult või moo-
dustada gruppe ja nende funktsioonideks on kompimine 
ning orienteerumise tagamine pimedal ajal. 

Karva kasvustaadiumid

Koduloomade karvad on liigiti erineva pikkusega ja lühi-
kese elueaga struktuurid. Loomadel toimub kas pidev, 
terve aasta jooksul toimuv, või sesoonne, aastaajast sõl-
tuv karvavahetus. Karva moodustumine ja asendumine 
toimub kolmes faasis (jn 21.14) ja selleks protsessiks võib 
kuluda kolm kuud kuni aasta. Aktiivne faas, kus toimub 
karva areng ja kasv, kannab nimetust anageen; teine, üle-
minekufaas, on katageen ja kolmas, soikeperiood, kan-
nab nimetust telogeen. Anageeni faasi alguses on soiku-
vas seisundis olevas karvafolliikulis nähtavad põhiliselt 
öisel ajal toimuvad mitoosid, järgnevalt toimuvad kerati-
niseerumisprotsessid, moodustub karvasibul ja kujuneb 
välja karva juuretupp. Seejärel kasvab nahast läbi karv, 

Joonis 21.14 Karva moodustumise faasid. Anageen (a), katageen (b), telogeen (c).

(a) (b) (c)
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mellid. Lamellide oluline ülesanne on osalemine kabja-
seina varustamisel toitainetega ja selle fi kseerimisel. Igal 
primaarsel lamellil on omakorda ligikaudu 100 sekun-
daarset lamelli. Selline ehitus võimaldab tugeva seose 
tekkimist nahk- ja sarvkabja vahel. Epidermis katab kab-
jaseina väljastpoolt ja selles eristatakse välis-, kesk- ja sise-
kihti. Väliskihi kasvamisel allapoole pudeneb epidermise 
pealmine kiht, kuna allpool asuv kiht kuivab ja moo-
dustab glasuuri. Glasuur katab kabjaseina väga õhukese 
läikiva kihina. Epidermise keskkiht on välimises osas 
pigmenteerunud paks kiht. Sisekihi moodustavad epi-
dermise lamellid ning see võimaldab dermise ja epider-
mise tugevat omavahelist ühendust. 

 Kabjatald, solea ungulae, on moodustunud sarnase 
ehitusega kolmest kihist – õhukesest alusnahast, papil-
lidega kaetud dermisest ja paksust (umbes 1 cm) epider-
misest.

Sõrad, ungulae

Mäletsejalistel ja seal on jäsemete lõpposadeks  sõrad 
(jn 21.15). Sõras eristatakse äärist, piiret, seina, talda ja 
päkka. 

 Sõraääris, limbus ungulae, on välimise sarvtohlu moo-
dustumise kohaks. Äärise seina moodustavad epidermis, 
dermis ja alusnahk. Äärise dermist katavad lühikesed 
teravatipulised papillid, sõraäärise epidermis on toruja 
ehitusega. 

 Piire, corona ungulae, koosneb epidermisest, dermi-

sest ja alusnahast. 
 Sõraseina, paries ungulae, moodustavad sõrapiirdest 

kasvanud välimine homogeenne kiht, torujas keskkiht ja 
sisemine, lamelle sisaldav kiht. Viimane on sarvestumata 
epidermise epiteelirakkude abil ühenduses dermist moo-
dustavate lehtedega.

Piirdeluu

Distaalne seesamluu

Kabjaluu

Sarvtald
Sarvkiil

Dermis

Epidermis

Lamellaarkiht

Sarvseina keskkiht

Talla- ja kiilupapillid

Joonis 21.15 Hobuse kabi mediaanselt.

Joonis 21.15 Sõrg, veis, Van Gieson. Veresoon (V), sarvseina 

lamellid (L), sidekude (S), epiteel (E), dermise lamellid (D). 

LL

SS

EE

D

VV
VV

LL

SS SS
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Joonis 21.16 Koera küünis (sagitaallõige).

 Sõratalda, solea ungulae, moodustavad kolm kihti: 
epidermis, dermis ja alusnahk. Talda kattev epidermis 
on toruja ehitusega, keskmises kihis, dermises paiknevad 
tihedalt rohkearvulised papillid ja sidekoest moodustuv 
alusnaha kiht on õhuke. 

 Päkapadjandi moodustab rohkelt rasvarakke ja elast-
seid kiude sisaldav sidekude.

Küünised, unguiculae

 Küünised on karnivooride jäsemetel küüniseluu tippu 
ümbritsevad teravad ja kõverdunud kujuga struktuu-
rid. Karnivooridele on küünised olulised saagi püüdmi-
sel ja hoidmisel, nad kasutavad küüniseid enesekaitseks, 
ronimiseks, kaevamiseks jne. Morfoloogiliselt eristatakse 
küünisel valli, piiret, seina ja talda. 

 Küünisevall, vallum unguiculae, paikneb küünise 
tagumises osas ja selle moodustavad epidermis, dermis ja 
subkuutis. Küünisevallist ja piirde dermisest dorsaalselt 
kasvab küünise sarvplaat. 

 Küünisepiire, corona unguiculae, sisaldab papille. 
 Küüniseseina, paries unguiculae, katavad dermis ja 

epidermis. Dermist katavad õhukesed piklikud lamel-
lid ja madalad papillid. Küüniseseina epidermis ei osale 
sarvplaadi moodustumises, seetõttu nimetatakse selles 
piirkonnas paiknevat dermist steriilseks  küüniseloožiks.

 Küünisetalla, solea unguiculae, dermise papillid ula-
tuvad ka dorsaalsele ja külgmisele küünise osale. Küü-
nise dermist kattev epidermis moodustab tiheda sarv-

Proksimaalne varbalüli

Keskne varbalüli

Nahk

Kõõlus

Vääniliste merokriinsete 
higinäärmete ja rasva-
rakkudega dermis

Epidermis

Sarvkiht

Seina pärisnahk

Sisetalla epidermis

Distaalne varbalüli

Nahk

Küünise kurd

Küünise hari

kihi, mille paksus on kõige suurem dorsaalsel vallil, 
alumine serv ulatub aga tallapiiridest kaugemale. Kuigi 
kirjanduses on andmeid, et küüniste teritamisel eraldu-
vad pindmised sarvkihid ainult kassil, siis tegelikult on 
sama protsessi täheldatud ka koertel. Selline pindmise 
sarvkihi eemaldamine on võimalik tänu epidermise kihi-
lisele struktuurile. Küüniste tugevuses mängib olulist osa 
neis sisalduv valk keratiin. 

Sarved, cornua

Paarilised  sarved paiknevad emastel ja isastel mäletseja-
listel otsmikuluu seest õõnsal sarvjätkel. Sarved on vaja-
likud loomadele kaitseks, kuid nendega võivad loomad 
tekitada ka üksteisele vigastusi. Koduloomade sarved 
kasvavad pidevalt ja kasv on kõige intensiivsem noorloo-
madel, vanadel loomadel on sarvede kasv aeglustunud. 
Sarve katab seestpoolt õhuke limaskest, väljastpoolt (v.a 
sarvjätke periost) on sarv kaetud nahaga, mille pealmi-
seks kihiks on paks sarvkiht. Allpool paiknevat veresoon-
terikast sidekoelist dermist katavad apikaalselt orienteeri-
tud papillid. Sarve pärisnaha ja sarvetohlu vahel paikneb 
vähestest rakuridadest koosnev epiteeli kasvukiht, mis on 
võimeline moodustama sarvetohlu. Epiteeli kasvukiht 
läheb tavaliseks epidermiseks üle sarvejuure kohal  epi-
tseeraseks, epiceras, nimetatava karvadevaba ringtsooni 
kaudu. Kui looma nudistamisel eemaldatakse ka epitsee-
ras, siis uut sarve loomal enam ei kasva.
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 Naastud

Hobuse jäsemete sisepinnal paiknevad  kämbla- ja  pöia-
naastud, tori carpeus et tori tarseus. Need karvutud struk-
tuurid koosnevad epidermisest ja selle all paiknevast kõr-
gete papillidega dermisest. Epidermise pealmine sarvkiht 
on paks ja koosneb torujalt orienteeritud mitmekümnest 
sarvestunud rakkude reast. Hobusel paiknevad naastud 
tavaliselt kõigil neljal jäsemel, kuid esijäsemete naastud 
on nõrgemini väljendunud või mõnikord puuduvad 
hoopis. Vanematel loomadel on naastud paksemad kui 
noorloomadel.

Päkad, tori

Päkad on naha derivaadid ja koosnevad nahale omastest 
kihtidest: epidermisest, epidermis tori, pärisnahast, der-
mis tori, nahaaluskoest, tela subcutanea tori. 

Põhjalikumalt käsitletakse koduloomade päkkade 
ehitust anatoomias (vt Koduloomade anatoomia). 

NAHAVIGASTUSTE PARANEMINE 

Nahal tervikuna ja selle kihtidel (epidermisel ja dermi-
sel) on väga hea regeneratsioonivõime (jn 21.17-21.21). 
Nahavigastuste paranemise alguses moodustub hüübi-
nud verest, kahjustunud koest ja koevedelikust koorik. 
Vigastusejärgselt hakkab kahjustunud ja terve koe vahele 
moodustuma leukotsüütiderohke kaitsevall. Sellele järg-
neb kahjustunud piirkonnas epiteelikoe taastekkimine, 
moodustub basaalmembraan, granulatsioonikude haava 
piirkonnas asendub tiheda sidekoega ja sellest tekib arm-
kude. Järgnevate ümberehitusprotsesside käigus moo-
dustuvad sidekoes näärmed, säilinud karvafolliikulitest 
arenevad karvad ning protsessi lõpuks on regeneratsioo-
nipiirkonna morfoloogiline ehitus vastav naha vigastus-
eelsele ehitusele. Naha ulatuslikumate vigastuste korral 
(nt põletused) võib saavutada häid tulemusi nahatrans-
plantatsioonil ühelt keha piirkonnalt teisele (autotrans-
plantatsioon), kuid isenditevaheline transplantatsioon 
õnnestub harva tingituna immuunsüsteemi poolt käivi-
tatud äratõukereaktsioonist.
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Joonis 21.17 Nahavigastuse paranemine. Nahavigastuste paranemise alguses hakkab vigastatud piirkonnas moodustuma hüübinud 

verest, kahjustunud koest ja koevedelikust koorik. (Banks W. J. järgi, muudetult)

Hüüve

Fibriin
Silelihas

Kapillaar

Basaalkiht

Kollageen

Arter

Neutrofi il

Veen

Fibroblast
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Joonis 21.18 Nahavigastuse paranemine. Algab põletikuline protsess, kahjustunud ja terve koe vahele hakkab moodustuma leukotsüüti-

derohke kaitsevall. Algab neovaskularisatsioon ja epiteelirakkude migratsioon. (Banks W. J. järgi, muudetult)

Migreerumine

Lümfotsüüt

Neovaskularisatsioon

Makrofaag
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Joonis 21.19 Nahavigastuse paranemine. Järgneb nahavigastuste paranemise proliferatiivne faas. Neovaskularisatsioon jätkub. (Banks W. 

J. järgi, muudetult)

Koorik
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Joonis 21.20 Nahavigastuse paranemine. Proliferatsioon jätkub, samas on neovaskularisatsioon lõppenud. Fibroblastid jätkavad proliferat-

siooni ja toodavad rakkudevahelist substantsi. (Banks W. J. järgi, muudetult)
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Joonis 21.21 Nahavigastuse paranemine. Nahavigastuse paranemine on lõppenud ja regeneratsioonipiirkonna morfoloogia on vastav 

naha vigastuseelsele ehitusele. (Banks W. J. järgi, muudetult)





464 Peatükk 21 KEHA VÄLISKATE

Koduloomade keha väliskatte moodustavad nahk ja selle derivaadid.
Nahal eristatakse kolme kihti: epidermis e marrasknahk, dermis e pärisnahk ja hüpodermis e alusnahk. 
Kitsamas mõttes loetakse naha osadeks epidermist ja dermist, alusnahka käsitletakse sel juhul koena, mis 
seostab nahka allasetsevate struktuuridega.
Naha derivaadid on:

sarved, 
sõrad, 
küünised, 
kabjad, 
päkad
naastud.







•
•
•
•
•
•

EPIDERMIS

Epidermise e marrasknaha moodustab mit-
mekihiline sarvestunud lameepiteel, kus kõige 
arvukamateks rakkudeks on keratinotsüüdid. 
Keratinotsüütidel on oluline roll epiteeli sarves-
tumise protsessis.
Kõige alumises basaalkihis paiknevad prismaa-
tilise või kuubilise kujuga mitootiliselt aktiivsed 
epidermise tüvirakud. Rakud kinnituvad basaal-
membraanile tavaliselt hemidesmosoomidega, 
omavahelised ühendused toimuvad desmosoomi-
de kaudu. 

Ogakihis paiknevad suured polügonaalse 
kujuga rakud, mis on omavahel ühendatud 
desmosoomidega. 
Sõmerkihi moodustavad mitmes reas paikne-
vad ovaalsed keratinotsüüdid, mis sisaldavad 
tsütoplasmas keratohüaliini sõmeraid. Selles 
kihis toimub mitmete valkude süntees, mille 
tulemusel muutub kiht läbimatuks veele.
Läikekihi moodustavad lapikud keratino-
tsüüdid, kus on hävinud tuum ja organellid. 





•

•

•

Tsütoplasmas paiknevad keratohüaliini 
graanulid moodustavad homogeense valgust-
murdva massi.
Sarvkihi moodustavad diferentseerumise lõpe-
tanud keratinotsüüdid e sarvliistakud. Sarvkihi 
pinnal toimub pidevalt deskvamatsioon e 
sarvliistakute eemaldamine naha pinnalt, 
mistõttu naha sarvkiht on pidevalt uuenev. 
Sarvkihile on iseloomulik tugev vastupanuvõi-
me välismõjutustele. 

Epidermises paiknevad veel:
Langerhansi rakud (immuunsüsteemi anti-
geeni esitlevad rakud),
Merkeli rakud (moodustavad puudutustele 
reageerivaid mehhanoretseptoreid),
melanotsüüdid. Melanotsüüdid on basaalki-
his paiknevad pigmendirakud, mille jätked 
ulatuvad kuni sõmerkihini. Rakud toodavad 
melanosoomides melaniin, mis on pruunikas-
musta värvi pigment.

•



•

•

•

SÜNOPSIS
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DERMIS

Dermise e pärisnaha moodustavad kaks kihti.
Dermise pealmise kihi moodustab kohevast 
sidekoest koosnev papillaarkiht, kus leidub ka 
kollageenseid, elastseid ja retikulaarseid kiu-
de. Papillaarkihi rakurohkes sidekoes paikne-
vad väiksed veresooned ja närvilõpmed.
Papillaarkihist allpool paikneb retikulaarkiht. 
Retikulaarkihi moodustab suhteliselt rakuvae-
ne tihe vormitu e sassiskiuline sidekude, mil-
les on hulgaliselt kollageensete kiudude kimpe 
(kollageen tüüp I), elastseid kiude ja suuremaid 
veresooni.
Dermise ja epidermise piir on ebakorrapärane 
– ühelt poolt tungib dermis sidekoeliste näsa-
dena epidermisesse, samas teiselt poolt ulatu-
vad epidermise harjad dermisesse. Epidermist 
ja dermist eraldab teineteisest basaalmemb-
raan.
Dermise papillides paiknevad närvilõpmed, 
vere- ja lümfi kapillaaride võrgustik.











HÜPODERMIS

Hüpodermis e alusnahk ühendab nahka ja allpool 
paiknevaid organeid kaitstes neid samas mehaani-
liste mõjutuste ja vigastuste eest. Selle kihi moo-
dustab rakurohke kohev sidekude, mis sisaldab 
suuremal või vähemal hulgal rasvkudet. Mõnes ke-
hapiirkonnas võib hüpodermis loomadel puududa 
(kärss, ninapeegel, mokad).

NAHA NÄRVILÕPMED

Epidermises paiknevad vabad närvilõpmed, 
mis reageerivad puudutustele, kuumale, kül-
male ja valule.
Merkeli diskid on retseptoorsed lõpmed, mis 
reageerivad survele. Merkeli diske moodusta-
vad epiteelirakud, meelerakud ja närvikiud. 
Närvikiud kinnituvad meelerakkudele ja moo-
dustavad seal närvilõpmed. Merkeli diskid 
paiknevad epidermises ja karvade juuretupes. 
Imetajate alusnahas paiknevad inkapsuleeritud 
ovaalsed lamellidest koosnevad Vater-Pacini 
kehakesed (vt ptk Närvikude) reageerivad vib-
ratsioonil, mehaanilistele ärritustele ja koos-
nevad lamellidest. Vanematel loomadel võib 
Vater-Pacini kehakeste kuju olla ebakorrapära-
ne ja lamellide arv võib olla suurem kui noortel 
loomadel. 
Piklikovaalse kujuga kompimis- e Meissneri 
kehakesed (vt ptk Närvikude) reageerivad 
mehaanilisele survele. Meissneri kehakesed 
paiknevad dermise papillaarkihi papillides. 
Väikesed käävja kujuga Ruffi  ni kehakesed (vt 
ptk Närvikude) reageerivad naha kokkutõm-
bumisele ja puudutustele. Nagu Vater-Pacini 
kehake on ka Meissneri ja Ruffi  ni kehakesed 
inkapsuleeritud, s.t ümbritsetud kapsliga.













466 Peatükk 21 KEHA VÄLISKATE

NAHA NÄÄRMED

Rasunäärmed, mis paiknevad imetajatel igal 
pool nahas (v.a varbapadjandid, päkapadjan-
did, ninapeegel, lehmal nisad) toodavad naha-
pinda ja karvu õlija võidena katvat rasu. 
Dermise ülemises osas paiknevad rasunäärmed 
võivad olla nii hargnemata kui ka hargnevad liht-
atsinoossed näärmed ning nende juhad avane-
vad tavaliselt karvafolliikulisse. Rasunäärmete 
sekretoorsed lõpposad on mitmekihilise ehi-
tusega. Sekretsioonitüübilt on nad holokriin-
sed näärmed, s.t sekretoorsed rakud, liikudes 
valendiku poole täituvad järk-järgult lipiidisi-
saldistega ja lagunevad. Lõpptulemusena muu-
tub sekreediks kogu lõpposa valendikku jõudev 
rakk. Modifi tseeritud rasunäärmed on silma-
lauplaadis paiknevad tarsaalnäärmed.
Koduloomade nahas paiknevad kahte tüüpi 
higinäärmed – apokriinsed ja ekriinsed.
Apokriinsed näärmed toodavad spetsiifi lise 
lõhnaga sekreeti. Apokriinsete näärmete juhad 
avanevad karvafolliikulitesse. 
Ekriinsed e merokriinsed higinäärmed on 
hargnemata torujad ja koosnevad juhast ja 
sekretoorsest lõpposast. Ekriinsed näärmed 
paiknevad karvadega katmata aladel, kus nad 
avanevad otse naha pinnale. Lisaks paiknevad 
ekriinsed näärmed veise nina-mokapeeglis, 
kus nad moodustavad suuri näärmete gruppe. 
Näärmete lõpposad paiknevad dermise sügava-
mas osas. Viimajuhade kulg dermises on spi-
raalne, juha suundub dermise papillaar-kihti 
ja edasi epidermisesse. Juhade spiraalne kulg 
muutub eriti väljendunuks epidermise sarvki-
his.











NAHA MOODUSTISED

Karvad on naha derivaadid ja nad katavad loo-
madel enamuse kehast. 
Karvas eristatakse kahte osa: nahast väljaulatu-
vat karvaroodu, mis lõpeb pügamata karvades 
terava karvatipuga ja karvafolliikulis paiknevat 
karvajuurt. 
Karv koosneb säsist, koorest ja karvakutiiku-
list. 
Karvafolliikuli epiteliaalne juuretupp, mis 
ümbritseb karva, jaguneb sisemiseks ja väli-
miseks juuretupeks. Sisemise juuretupe moo-
dustavad kolm kihti: tupekutiikul, sõmerjas 
ja kahkjas epiteelikiht. Välimine juuretupp 
vastab oma ehituselt epidermise kahele alu-
misele kihile, koosnedes oga- ja basaalkihist. 
Karvafolliikuli välimise osa moodustab side-
koeline karvapaun. 
Karvajuur lõpeb laienenud karvasibulaga, 
mille keskele ulatub sidekoeline karvapapill. 
Karvasibulas ei ole karva ja sisemise juuretupe 
kihid omavahel eristatavad, vaid moodustavad 
ühise kambiaalse ala nii karvale kui sisemisele 
juuretupele. Karvafolliikulite ülaosas avanevad 
rasunäärmete juhad. Iga karvafolliikuli basaal-
sele osale kinnitub silelihaskoeline karvapüsti-
tajalihas.
Koduloomade naha sarvmoodustised on kab-
jad, sõrad, küünised, sarved ja naastud.
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KORDAMISKÜSIMUSED

Epidermise peamisteks (kõige arvukamateks) 
rakkudeks on:

lümfotsüüdid
retikulaarrakud
plasmarakud
fi broblastid
keratinotsüüdid

Millised epidermise rakud on immuunsüsteemi 
osaks?

Merkeli rakud
melanotsüüdid
Langerhansi rakud
keratinotsüüdid

Dermise retikulaarkihi moodustab:
retikulaarne sidekude
kohev sidekude
tihe vormitu sidekude
elastne kõhrkude
fi broosne kõhrkude

Millises naha osas leidub kõige rohkem 
rasvarakkude koondisi?

epidermises
dermise papillaarkihis
dermise retikulaarkihis
alusnahas

Rasunäärmete kohta kehtivad järgmised väited:
on holokriinse sekretsioonitüübiga näärmed
on merokriinse sekretsioonitüübiga näärmed
on apokriinse sekretsioonitüübiga näärmed
näärme lõpposad on ühekihilised
näärme lõpposad on mitmekihilised

Koduloomade higinäärmete kohta kehtivad 
järgmised väited:

on hargnenud alveolaarse lõpposaga näärmed 
on hargnemata toruja lõpposaga näärmed
nii lõpposad kui viimajuhad on tugevalt 
keerdunud
atsinoossetest lõpposadest väljuvad viimajuhad 
moodustavad epidermise retikulaar- ja 
papillaarkihi piiril U-kujulise lingu

1.

A.
B.
C.
D.
E.

2.

A.
B.
C.
D.

3.
A.
B.
C.
D.
E.

4.

A.
B.
C.
D.

5.
A.
B.
C.
D.
E.

6.

A.
B.
C.

D.

Looma jämedate karvade ehituses eristatakse 
järgmisi kihte:

karvakutiikul
karva lihaskiht
karva soonkiht
karva mantelkiht
karvakoor
karvatuum
karvasäsi

Karvafolliikuli talitluses eristatakse mitmeid 
staadiume. Kuidas nimetatakse perioodi, mil 
toimub karva arenemine ja aktiivne kasvamine?

anageen
mitogeen
telogeen
katageen

Karva ja karvafolliikuli laienenud algusosa, 
kuhu tungib sisse sidekoeline veresoonterikas 
karvapapill nimetatakse:

karvamugul
karvapung
karvasibul
karvapõis

Loomadel esinevateks naha sarvmoodustisteks on:
kabjad
käblikud
sõklad
sõrad
sarved
sarrused
turvised
küünised
naastud
nastikud

7.

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

8.

A.
B.
C.
D.

9.

A.
B.
C.
D.

10.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.





Kordamisküsimuste vastused

PEATÜKK 1
Vastused: 1-A, 2-C, 3-B, 4-BC, 5-D, 6-A, 7-D, 8-B,
9-AC, 10-B

PEATÜKK 2
Vastused: 1-AC, 2-A, 3-BC, 4-ABCE, 5-ABD, 6-B, 7-B, 
8-A, 9-AC, 10-B

PEATÜKK 4
Vastused: 1-ACEDB, 2-A, 3-A, 4-ABC, 5-ABDFG, 
6-AB, 7-B, 8-A, 9-C, 10-ABC

PEATÜKK 5
Vastused: 1-AC, 2-B, 3-A, 4-B, 5-B, 6-A, 7-B, 8-C, 
9-AD, 10-BDEAFC

PEATÜKK 6
Vastused: 1-C, 2-ADE, 3-A, 4-B, 5-C, 6-B, 7-AC, 8-AC, 
9-B, 10-BCE

PEATÜKK 7
Vastused: 1-ACF, 2-A, 3-A, 4-B, 5-B, 6-A, 7-A, 8-AD, 
9-ABCEH, 10-B

PEATÜKK 8
Vastused: 1-C, 2-A, 3-BC, 4-A, 5-B, 6-A, 7-C, 8-BC, 
9-A, 10-B

PEATÜKK 9
Vastused: 1-D, 2-BC, 3-D, 4-B, 5-D, 6-AB, 7-ACD, 8-
B, 9-AC, 10-B

PEATÜKK 11
Vastused: 1-AF, 2-BC, 3-C, 4-B, 5-C, 6-AE, 7-B, 8-B, 
9-A, 10-C

PEATÜKK 12
Vastused: 1-A, 2-A, 3-ACD, 4-C, 5-ACD, 6-B, 7-B, 
8-B, 9-AD, 10-B

PEATÜKK 13
Vastused: 1-C, 2-B, 3-B, 4-C, 5-BCE, 6-BE, 7-AD, 8-C, 
9-D, 10-ABCE

PEATÜKK 14
Vastused: 1-AD, 2-BEG, 3-C, 4-AC, 5-B, 6-ACE, 
7-ACD, 8-BCE, 9-C, 10-D

PEATÜKK 15
Vastused: 1-D, 2-ACDEFG, 3-C, 4-C, 5-B, 6-BCE, 
7-CD, 8-BC, 9-AB, 10-B

PEATÜKK 16
Vastused: 1-AD, 2-BCD, 3-ADE, 4-B, 5-AD, 6-C, 7-B, 
8-C, 9-ADE, 10-B

PEATÜKK 17
Vastused: 1-C, 2-ABC, 3-BDE, 4-A, 5-AD, 6-BC, 7-B, 
8-BCD, 9-C, 10-C

PEATÜKK 18
Vastused: 1-ACEH, 2-D, 3-DE, 4-ABD, 5-BCE, 6-D, 
7-C, 8-A, 9-D, 10-E

PEATÜKK 19
Vastused: 1-A, 2-BC, 3-BD, 4-ADF, 5-ADEFG, 6-D, 
7-BC, 8-ABD, 9-BD, 10-A

PEATÜKK 20
Vastused: 1-AEF, 2-B, 3-B, 4-ACE, 5-BCDE, 6-AC, 
7-E, 8-B, 9-A, 10-AE

PEATÜKK 21
Vastused: 1-E, 2-C, 3-C, 4-D, 5-AE, 6-BC, 7-AEG, 8-A, 
9-C, 10-ADEHI
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A

A-vööt, stria A, A band – vöötlihaskiu tume e anisot-
roopne vööt.

ACTH, adrenocorticotropic hormone – hormoon adre-
nokortikotropiin.

ADH, antidiuretic hormone – antidiureetiline hor-
moon.

Adenohüpofüüs, adenohypophysis, adenohypophysis – 
hüpofüüsi eessagar, koosneb distaalsest, vahelmisest 
ja köbruosast. Eessagar produtseerib järgmiseid hor-
moone: adrenokortikotropiin (ACTH), prolaktiin 
(PRL), follitropiin (FSH), lutropiin e luteiniseeriv 
hormoon (LH), türeotropiin (TSH), kasvuhormoon 
e somatotropiin (STH); vaheosa produtseerib mela-
notsüüte stimuleerivat hormooni (MSH), γ-LPH ja 
β-endorfi ini.

Adipotsüüt, adipocytus, adipocyte – lipiiditilka sisaldav 
rasvkoe rakk.

Adventitsiaalkest, tunica adventitia, tunica adventitia 
– veresoonte ja teiste torujate organite välimine kohev 
sidekoeline kest.

Agranulotsüüt, agranulocytus, agranulocyte – tsütoplas-
mas sõmeraid mittesisaldav leukotsüüt.

Aju kõvakest, dura mater, dura mater – peaaju ja selja-
aju kattev välimine tugeva konsistentsiga sidekoeline 
kest. Kõvakest koosneb tihedast kollageenkiulisest 
sidekoest ja sisaldab rohkelt sensoorseid närve ja ve-
resooni.

Akrosoom, acrosoma, acrosome – spermi pea eesosa müt-
sitaoliselt kattev struktuur. Akrosoom sisaldab ensüü-
me (hüaloronidaas, akrosiin jt), mis on vajalikud mu-
narakku ümbritsevate katete – kiirpärja ja läbipaistva 
tsooni läbimiseks.

Aksodendriitiline sünaps, synapsis axodendritica, axo-
dendritic synapse – sünaps, milles akson kontaktee-
rub dendriitjätkega.

Akson, axon, axon – neuroni perikaarüonist närviim-

pulssi eemale juhtiv jätke.
Aksoni algussegment, segmentum initiale axonis, initial 

segment of the axon – aksoni algusosa, millel puudub 
müeliinkate.

Aksoni küngas, colliculus axonis, axon hillock – Nissli 
substantsi mittesisaldav kooniline neuroni piirkond, 
millest algab akson.

Aksosomaatiline sünaps, synapsis axosomatica, axosoma-
tic synapse – sünaps, milles akson kontakteerub neu-
roni perikaarüoniga.

Alveolaarjuha, ductus alveolaris, alveolar duct – alveooli-
de moodustatud torujas struktuur hingamisteedes.

Alveool, alveolus, alveolus – ümar-ovaalne või kotjas laia 
valendikuga struktuur, näärme lõpposa.

Alveolaarbronhiool, bronchiolus alveolaris, alveolar 
bronchiole – nimetatakse ka respiratoorseks bron-
hiooliks, bronchiolus respiratorius, respiratory bronc-
hiole – respiratsioonis osalev üksikuid alveoole seinas 
sisaldav bronhiool.

Alveolaarkotikesed, sacculi alveolares, alveolar sacs – al-
veoolaarjuha lõpu korrapäratud struktuurid.

Amakriinrakud, neurocyti amacrini, amacrine cells – sil-
ma võrkkestas e reetinas paiknevad aksonit mitte-
omavad neuronid.

Ampullaarharjad, cristae ampullares, cristae ampullares 
– sisekõrva poolringjuhade ampullides paiknevad 
epiteliaalsed kõrgendikud. Sisaldavad kahte tüüpi 
sensoorseid rakke ja sensoorsete rakkude vahel paik-
nevaid tugirakke. Ampullaarharjade kohal paikneb 
sültjas struktuur, cupula. Ampullaarharjad on tundli-
kud pea nurkkiirenduse suhtes (pea pööramine).

Anastomoos, anastomosis, anastomosis – vere-, lümfi -
soonte ja närvide külgharude ühendused.

Antigeen, antigen – organismis antikehade teket esile-
kutsuv valk.

Antikeha, antibody – valk, mida valmistavad B-lümfo-
tsüüdid vastuseks antigeeni sattumisele organismi.

Apikaalne, apical – tipmine (nt epiteeliraku apikaalne osa).
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Apokriinne sekretsioon, secretio apocrina, apocrine sec-
retion – sekretsioon, mille puhul sekreediproduktid 
suunatakse raku apikaalsesse ossa ja väljutatakse ra-
kust (nt lakteeriv udar, lakteeriv piimanääre, kodu-
loomade naha higinäärmed).

Arterid, arteriae, arteries – verd südamest organismi 
erinevatesse piirkondadesse välja viivad veresooned. 
Arterid on suletud süsteemi moodustavad torujad or-
ganid, nende sein koosneb kolmest kestast: sisemisest 
kestast e intimast, tunica intima; keskmisest kestast 
e meediast, tunica media; välimisest kestast e adven-
tiitsiast, tunica adventitia. Morfoloogiliste ja funkt-
sionaalsete tunnuste põhjal jagunevad arterid kaheks 
grupiks: elastsed arterid, arteriae elastotypica, ja lihase-
lised e muskulaarsed arterid, arteriae myotypica. 

Arterioolid, arteriolae, arterioles – kõige väiksema dia-
meetriga (50-100 μm) lihaselist tüüpi veresooned. 
Arterioolid on ühest küljest ühenduses arteritega, tei-
sest küljest aga lähevad üle kapillaarideks.

Arteriovenoossed anastomoosid, anastomoses arteriove-
nosae, arteriovenous anastomoses – väikese diameet-
riga otseühendused arterite ja veenide vahel.

Astrotsüüdid, astrocyti, astrocytes – kesknärvisüsteemi 
väiksed gliiarakud.

Atreetiline folliikul, folliculus atreticus, atretic follicle 
– taandarenev munasarja folliikul.

Atsinus, acinus, acinus – näärmelistes organites esinev 
põisjas struktuur (v.a maksaatsinus).

B

B-lümfotsüüdid, B-lymphocyti, B-lymphocytes – tüü-
musest sõltumatud lümfotsüüdid.

BALT-süsteem, bronchus associated lymphatic tissue 
– hingamisteedega seotud lümfoidkude.

Basaalmembraan, membrana basalis, basement membra-
ne – peamiselt proteiinidest koosnev kiht epiteelide 
basaalpinnal. Basaalmembraani moodustavad kaks 
kihti: basaal- ja retikulaarkiht.

Basofi ilsed granulotsüüdid, granulocyti basophilici, ba-
sophilic granulocytes – tsütoplasmas suhteliselt suuri 
tumesiniseid sõmeraid sisaldavad leukotsüüdid. Ba-
sofi ilsete granulotsüütide areng toimub punases luu-
üdis. 

Betzi rakud, Betz cells – suurajukoore V kihis paikne-
vad suured neuronid e hiidpüramiidrakud kõrgusega 
100–150 μm ja laiusega ligikaudu 80 μm.

Biopsia, biopsy – elavast loomaorganismist operatsiooni 
või muu protseduuri ajal mikroskoopiliseks uurin-
guks võetav koeproov.

Bronhiool, bronchiolus, bronchiole – bronhiaalpuu ala-

osa, milles puuduvad näärmed ja kõhrplaadid. Bron-
hiooli viimane osa, mille funktsioon on õhu juhtimi-
ne, kannab nimetust terminaalbronhiool.

D

Dendriidid, dendrita, dendrites – neuroni põõsakujuliselt 
hargnevad jätked.

Dentiin, dentinum, dentin – hambapulpi ümbritsev ra-
kuvaba ja avaskulaarne hambakude.

Dentiinikanalikesed, canaliculi dentinales, dentinal ca-
naliculi – dentiini põhiainet radiaalselt läbivad kana-
likesed, milles paiknevad odontoblastide jätked.

Dermis, dermis, dermis – naha üks kihtidest, pärisnahk.
Desmosoom, macula adhaerens, desmosome – spetsi-

aalne kontakt, kus rakumembraanid otseselt ei liitu, 
vaid kinnituvad teineteisele rakukattes olevate valku-
de abil.

Duodenaalnäärmed, glandulae duodenales, duodenal 
glands – duodeenumi submukooskihis paiknevad tu-
buloalveolaarsed näärmed.

E

Eesmagu, proventriculus, forestomach – mäletsejaliste 
eesmagu koosneb kolmest osast: vatsast, võrkmikust 
ja kiidekast. Eesmaos puuduvad näärmed. 

Efektor, eff ector, eff ector – ärritusele reageeriv organ.
Eksokriinsed näärmed, glandulae exocrinae, exocrine 

glands – viimajuhadega näärmed, mille nõre väljuta-
takse naha või limaskesta pinnale.

Elastsed akendunud membraanid, membranae elasticae 
fenestratae, fenestrated elastic membranes – elastsete 
arterite meedias paiknevad struktuurid.

Elastsed arterid, arteriae elastotypica, elastic arteries 
– nende arterite sein koosneb kolmest tüüpilisest 
kestast: intimast, meediast ja adventiitsiast, olulised 
struktuurid on keskkestas paiknevad elastsed akendu-
nud membraanid. Elastsete arterite hulka kuuluvad 
organismi kõige suuremad arterid (aort, kopsuarterid 
jt).

Elastne kõhrkude, textus cartilagineus elasticus, elastic 
cartilage – läbipaistmatu, kollakat värvi, rohkearvu-
kaid elastseid kiude sisaldav kõhrkude.

Elastsed kiud, fi brae elasticae, elastic fi bers – sidekoes 
paiknevad valk elastiini sisaldavad peened, hästi ve-
nivad kiud.

Emailiprismad, prismata enameli, enamel prisms – pikad, 
peenikesed struktuurid hambaemailis, mille kuju rist-
lõikes on heksagonaalne, ümmargune või ovaalne.

Emakas, uterus, uterus – emassuguorgan, milles toimub 
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loote areng. Koduloomade emakas on kahesarveline 
(bikornuaalne). Organi sein on kolmekestaline ja sel-
le moodustavad endo-, müo- ja perimeetrium.

Emakatõri, tuba uterina, uterine tube – torujas organ, 
mis on viljastumise kohaks ja viljastumisejärgselt 
moodustunud sügootide suunajateks emakasse. Ema-
katõrve abil toimub ootsüüdi või sügoodi liikumine 
munasarjast emakakeha valendikku.

Embrüo, embryo, embryo – varajases intrauteriinses 
arengustaadiumis olev noor organism.

Embrüoloogia, embryologia, embryology – teadus, mis 
tegeleb embrüo moodustumise ja arengu uurimisega.

Enameloblastid, enameloblasti, enameloblasts – kõrged 
prismaatilised emailiprismasid moodustavad epiteeli-
rakud.

Endokard, endocardium, endocardium – südame sise-
kest, millega on kaetud kodade ja vatsakeste sise-
pind.

Endokriinnäärmed, glandulae endocrinae, endocrine 
glands – hormoone produtseerivad juhadeta näär-
med, mis väljutavad sekreedi verre või lümfi .

Endokrinotsüüdid, endocrinocyti, endocrinocytes – en-
dokriinsetes näärmetes või üksikult paiknevad hor-
moone produtseerivad rakud.

Endolümf, endolympha, endolymph – sisekõrva memb-
ranoosses labürindis olev vedelik.

Endomeetrium, endometrium, endometrium – emaka 
limaskest.

Endomüüsium, endomysium, endomysium – lihasrakke 
ümbritsev ja üksteisega siduv sidekude.

Endoneurium, endoneurium, endoneurium – üksikut 
närvikiudu ümbritsev ja üksteisega siduv sidekude.

Endoplasmaatiline retiikulum, reticulum endoplasma-
ticum, endoplasmic reticulum – membranoosne or-
ganell, mille moodustavad vakuoolid, torukesed ja 
lamedad tsisternid.

Endost, endosteum, endosteum – osteoni kanaleid ja luu-
õõnsusi vooderdav osteogeensete rakkude kiht. 

Endoteel, endothelium, endothelium – lamedate rakkude 
kiht mis katab seespoolt südant, vere- ja lümfi sooni.

En(do)kondraalne ossifi katsioon, endochondral ossi-
fi cation – kõhre asendumine luukoega kõhre sees.

Eosinofi ilne, eosinophil – struktuur, mis värvub eosiini-
ga intensiivselt punaseks.

Eosinofi ilsed granulotsüüdid, granulocyti eosinophilici, 
eosinophilic granulocytes – tsütoplasmas atsidofi il-
seid sõmeraid sisaldavad leukotsüüdid. Kodulooma-
de veres on eosinofi ilsete granulotsüütide hulk variee-
ruv, samuti on neil erinev kuju ja suurus.

Ependüüm, ependyma, ependyme – kuubiliste või pris-
maatiliste rakkude kiht, mis vooderdab epiteelilaadse 
kihina ajuvatsakesi ja seljaaju tsentraalkanalit.

Epidermis, epidermis, epidermis – naha mitmekihili-
ne sarvestunud lameepiteel. Epidermise moodustab 
mitmekihiline sarvestunud lameepiteel, epithelium 
stratifi catum squamosum cornifi catum, milles erista-
takse olenevalt epidermise paksusest kolme kuni viit 
kihti. Suurema kulumisega piirkondades (ninapeegel, 
varbapadjandid jt) eristatakse viit kihti: basaalkihti, 
stratum basale; ogakihti, stratum spinosum; sõmerkih-
ti, stratum granulosum; läikekihti, stratum lucidum; 
sarvkihti, stratum corneum. Õhukese naha epidermise 
moodustavad kolm kihti: basaalkiht, ogakiht ja sarv-
kiht.

Epimüüsium, epimysium, epimysium – lihast ümbritsev 
sidekoeline ümbris.

Epineurium, epineurium, epineurium – närvikiudude 
fastsiikuleid ühendav ja ümbritsev sidekoeline ümb-
ris.

Epikard, epicardium, epicardium - õhuke südame välis-
kest, mis katab seroosse perikardi vistseraalse lestme-
na südant.

Epiteel, epithelium, epithelium – avaskulaarne organismi 
kattev ja organite valendikke vooderdav kude (kattee-
piteel) või näärmeid moodustav kude (näärmeepiteel). 
Katteepiteel jaguneb rakukihtide alusel ühekihiliseks 
ja mitmekihiliseks epiteeliks. Näärmeepiteeli moo-
dustavad sekretsioonile spetsialiseerunud rakud ning 
histoloogias kasutatakse mitmeid näärmeepiteeli jao-
tusi (sekreedi väljutamise viisi järgi, sekreedi keemilise 
iseloomu alusel jt).

Epiteliokoriaalne platsenta, placenta epitheliochorialis, 
epitheliochorial placenta – platsenta, milles kõik ki-
hid: epiteel, strooma ja kapillaarne endoteel säilivad. 
Selline platsenta tüüp on iseloomulik emisele, märale 
ja selle alla kuulub ka enamik regioone mäletsejaliste 
platsentast.

Eponüüm, eponym – isikunime sisaldav või isikunimest 
moodustatud termin, nt Reissneri membraan.

Erektiilne kude, erectile tissue – koes paiknevate vere-
soonte täitumisel jäigastuv kude.

Erütrotsüüdid, erythrocyti, erythrocytes – kaksiknõgusad 
tuumata hemoglobiini sisaldavad vererakud.

F

Fagotsütoos, phagocytosis, phagocytosis – mikroobide ja 
võõrkehakeste rakku haaramine ning nende rakusise-
ne seedimine ensüümide toimel. 

Fagotsüüdid, phagocytes – erinevates kudedes paiknevad 
fagotsütoosivõimelised rakud.

Fastsia, fascia, fascia – lihase kõõlusjas ümbris, sidekoeli-
ne kile erinevate struktuuride vahel.
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Fastsiikul, fasciculus, fasciculus – närvi- või lihaskiudude 
kimp.

Fibrillid, fi brillae, fi brils – peened kiudude koostisosad.
Fibroblast, fi broblast, fi broblast – noor sidekoe rakk.
Fibrotsüüt, fi brocytus, fi brocyte – küps sidekoe rakk.
Filament, fi lamentum, fi lament – peenike, niitjas kiud.
Fissuur, fi ssura, fi ssure – lõhe või vagu (nt suurajus).
Folliikul, folliculus, follicle – ümar või ovaalne kompakt-

ses organis paiknev struktuur (ovariaalfolliikul, kilp-
näärme folliikul jt).

Folliikuli teeka, theca folliculi, theca folliculi – ovariaal-
folliikuli ümbrise moodustavad strooma rakud. 
Struktuur jaguneb kaheks kihiks: sisemiseks ja väli-
miseks teekaks, theca folliculi interna et theca folliculi 
externa.

Follikulaarepiteel, epithelium folliculare, follicular epit-
helium – ovariaalfolliikuli epiteel.

Fotoretseptor, photoreceptor – valgusärritusele reageeriv 
meelerakk nägemisorganis.

FSH, follicle-stimulating hormone – hormoon folliku-
lotropiin.

Füsioloogiline regeneratsioon, regeneratio physiologica, 
physiological regeneration – füsioloogilistes tingi-
mustes toimuv rakkude ja koepartiklite asendumine 
uutega.

G
GALT-süsteem, gut associated lymphatic tissue –soole-

traktiga seotud lümfoidkude. 
Ganglion, ganglion, ganglion – neuronite perikaarüoni-

de kogum perifeerses närvisüsteemis.
Ganglioni gliotsüüdid, gliocyti ganglionici, ganglionic 

gliocytes – ganglionirakku ümbritsevad lamedad ra-
kud, mis paiknevad ühes reas.

Gangliotsüüt, gangliocytus, gangliocyte – ganglionis 
paiknev neuroni perikaarüon.

Golgi kompleks, complexus Golgiensis, Golgi complex 
– raku membraanne organell, mille moodustavad 
põiekesed ja tsisternid.

Golgi I tüüpi neuron, neuronum multipolare longiaxoni-
cum, Golgi type I neuron – väga pika aksoniga neuron.

Golgi II tüüpi neuron, neuronum multipolare breviaxo-
nicum, Golgi type II neuron – suurajukoores, väike-
ajukoores ja reetinas paiknev väga lühikese aksoniga 
neuron.

Granulaarne, granularis, granular – graanuleid sisaldav.
Granuloosa, granulosa seu stratum granulare, granulosa 

– ootsüüti ümbritsev kihistunud follikulaarepiteel.
Granulotsüüdid, granulocyti, granulocytes – spetsiifi lisi 

sõmeraid sisaldavad leukotsüüdid.

H

Haistmisorgan, organum olfactus, olfactory organ – ni-
naõõne limaskesta olfaktoorne piirkond, kus paikne-
vad spetsiifi lised rakud ja haistmisnäärmed.

Hallaine, substantia grisea, grey matter – neuronite pe-
rükaarione ja põhiliselt müeliniseerimata närvikiude 
sisaldav kesknärvisüsteemi substants.

Hambad, dentes, teeth – suuõõnes paiknevad organid, 
mis koosnevad emailist, dentiinist ja tsemendist. 
Loomadele on hambad olulised toidu hankimisel, 
söömisel ja enesekaitsel. 

Hambapulp, pulpa dentis, dental pulp – hamba pulbi-
õõnt täitev vaskulariseeritud ja innerveeritud sideku-
de.

Harjasääris, limbus striatus, brush border – raku api-
kaalset pinda kattev tihe mikrohattudest moodustuv 
struktuur, mis suurendab oluliselt raku välispinda. 
Esineb soolehattudel, nefronite proksimaalses osas jt.

Hatud, villi, villi – sidekoelise toesega piklikud erinevate 
kestade (soolte limaskesta, ämblikuvõrkkesta jt) kõr-
gendid.

Hemotsütopoees, haemocytopoesis, hemocytopoesis – ve-
rerakkude moodustumine.

Hepatotsüüdid, hepatocyti, hepatocytes – polügonaalse 
kujuga ja ümara tuumaga maksarakud. Täiskasvanud 
loomadel võib olla kuni 20% kahetuumseid rakke. 
Rakus eristatakse kolme poolust: soon- e sinusoidaal-
ne, sekretoorne e kanalikulaarne ja intertsellulaarne.

Higi, sudor, sudor - higinäärmete sekreet.
Hingamisteed, viae respiratoriae, air passages – kopsusid 

välismaailmaga ühendavad õõnesorganid (ninaõõs, 
neel, kõri, trahhea ja bronhid). Hingamisteed koos 
kopsudesisese alveolaarsüsteemiga moodustavad hin-
gamisaparaadi, apparatus respiratorius.

Histogenees, histogenesis, histogenesis – organismi kude-
de tekkimine ja areng.

Histoloogia, histologia, histology – organismi kudede ja 
organite ehitust mikrotasemel uuriv teadus.

Holokriinsed näärmed, glandulae holocrinae, holocrine 
glands – näärmed, millistes lähevad pindmise kihi 
näärmerakud tervikuna sekreedi koostisesse. Selline 
sekreedi väljutamine on iseloomulik mitmekihilise 
lõpposaga rasunäärmetele.

Hormoonid, hormoni, hormones – endokriinsete näär-
mete ja endokriinrakkude poolt produtseeritavad 
bioaktiivsed ained.

Hüaliinne kõhrkude, textus cartilagineus hyalinus, hyali-
ne cartilage – kõige tihedamini esinev kõhrkude, mil-
le moodustavad organismis kondrotsüüdid ja intert-
sellulaarsubstantsis paiknevad kollageensed kiud.

Hüpofüüs, hypophysis cerebri, hypophysis – endokriinor-
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gan, mille moodustavad adenohüpofüüs ja neurohü-
pofüüs, neist esimene toodab mitmeid teiste endo-
kriinorganite talitlust reguleerivaid hormoone.

I

Ige, gingiva, gingiva – hambakaela ja lõualuu alveolaar-
jätkeid kattev limaskest.

Iiris, iris, iris – kornea taga paiknev silma vaskulaarkes-
ta kõige eesmisem pigmenteerunud osa. Vikerkestas 
paikneb tsentraalne ava – pupill, mille kuju on loo-
madel erinev (koeral ja seal – ümar; kassil – piklik; 
hobusel, kitsel, lambal – ovaalne). Vikerkest eraldab 
silma eeskambrit tagakambrist ja toimib diafragma-
na, reguleerides fotoretseptoorsetele rakkudele lange-
vat valgushulka.

Immuunsüsteem, immune system – organismi välis- ja 
sisemiste antigeenide eest kaitsvate rakkude, kudede 
ja organite kogum. Immuunsüsteemi tsentraalseteks 
e primaarseteks organiteks on punane luuüdi ja tüü-
mus. Luuüdis toimub B-lümfotsüütide ja tüümuses 
T-lümfotsüütide moodustumine. Perifeerseks e se-
kundaarseteks lümfoidorganiteks on lümfi sõlmed, 
põrn ning limaskestadega seotud lümfoidkude.

Implantatsioon, implantatio, implantation – blastotsüsti 
kinnitumine emaka limaskestale, mõistet kasutatakse 
ka luu, naha, neerude, maksa jt siirdamiste puhul. 

Ind, oestrus, estrus – emasloomade seksuaalse erutuse 
periood, mille ajal toimub paaritumine või nad on 
valmis paaritamiseks.

Infi ltratsioon, infi ltratio, infi ltration – rakkude või vede-
like tungimine koeelementide vahele.

Inklusioonid, inclusiones cytoplasmicae, cell inclusions 
– rakkude tsütoplasmas esinevad spetsiifi lised struk-
tuurid, mis ei ole raku tegevuseks hädavajalikud ja 
mis ei esine kõikides rakkudes. Inklusioonid jagune-
vad troofi listeks, sekretoorseteks, ekskretoorseteks ja 
pigmentinklusioonideks.

Intertsellulaarne, intercellular – rakkudevaheline.
Intima, intima, intima – vere- ja lümfi soonte sisemine 

kest.
Intratsellulaarne, intracellular – rakusisene.
Intrauteriinne, intrauterine – emakasisene.
Isogeenne, isogenous – ühest ja samast algallikast päri-

nev (nt kõhrkoe isogeenne grupp).
Isotroopne e I-vööt, stria I, isotropic or I-band – vöötli-

haskiu hele e isotroopne vööt.

J

Juha, ductus, duct – torujas epiteeliga vooderdatud si-

dekoeline struktuur, mille kaudu väljutatakse organis 
moodustunud sekreet.

Juhake, ductulus, ductule – juha peenema ja kitsama va-
lendikuga alaosa.

Jukstaglomerulaarkompleks, complexus juxtaglomerula-
ris, juxtaglomerular complex – neerukehakese vas-
kulaarpoolusel paiknevad erilaadsed bioloogiliselt 
aktiivsete rakkude grupid.

Juur, radix, radix – tihedat kinnitumist võimaldav struk-
tuur või osa organist (karvajuur, hambajuur).

K

Kanalike, canaliculus, canaliculus – peenike iseseisva sei-
nata kanal (luukanalikesed, dentiinikanalikesed jt). 

Kapillaarid, vasa capillaria, capillaries – võrgustikke 
moodustavad kõige väiksema diameetriga vere- ja 
lümfi sooned.

Kapsel, capsula, capsule – kompaktseid organeid ümbrit-
sev sidekoeline väliskate.

Karikrakud, exocrinocyti caliciformes, goblet cells – lima 
valmistavad epiteelirakud, mis on tüübilt üherakuli-
sed näärmed.

Karunkulid, carunculae, caruncles – limaskesta kõrgen-
did (nt emakas).

Karvad, pili, hairs – naha derivaadid e tekised, koosne-
vad nahapinnal paiknevast karvaroost ja nahas paik-
nevast karvajuurest. Karvas eristatakse tsentraalselt 
paiknevat säsi (jämedates karvades), karvakoort ja 
karvakutiikulit.

Karvafolliikul, folliculus pili, hair follicle – karvajuure si-
dekoeline ümbris. Karvafolliikul koosneb karvapau-
nast ja epiteliaalsest juuretupest. 

Karvajuur, radix pili, hair root – karva nahasisene osa.
Karvarood, scapus pili, hair shaft – karva nahast välja-

ulatuv osa.
Karvasibul, bulbus pili, hair bulb – karvafolliikuli termi-

naalne laienenud osa, mille keskele ulatub sidekoeline 
karvapaun.

Karvatsükkel e karva kasvustaadiumid, hair cycle – selles 
protsessis eristatakse kolme faasi: anageen (aktiivne 
faas), katageen (üleminekufaas) ja telogeen (soikepe-
riood).

Keel, lingua, tongue – suuõõnes paiknev kutaanse limas-
kestaga kaetud lihaseline elund.

Kest, tunica, tunica – mitmest kihist koosnev toruja or-
gani seina osa.

Kihn, capsula, capsule – kompaktsete organite ja liigeste 
kiudsidekoeline väliskate.

Kiht, lamina, lamina – toruja organi kesta alaosa.
Kiirikpärg, corona radiata, corona radiata – ovariaalfol-
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liikulis radiaalselt paiknevate epiteelirakkude kiht.
Kilpnääre, glandula thyroidea, thyroid gland – perifeerse-

te endokriinorganite hulka kuuluv kompaktne organ. 
Organi parenhüümi moodustavad kilpnäärme follii-
kulid ja nende vahel paiknev sagarikusisene sidekude. 
Folliikuleid täidab follikulaarsete endokrinotsüütide, 
thyrocyti T poolt toodetud peamiselt türoglobuliini-
dest koosnev veniv, tihe vedelik – kolloid, colloidum. 
Kilpnäärmes moodustatakse hormoone türoksiin, tri-
jodotüroniin, kaltsitoniin ja somatostatiin.

Kinnitusvöötmeke, zonula adhaerens, adhesive belt – 
rakukontakt, mis seostab rakke tugevalt omavahel 
tänu kontakteeruvate rakkude külgpindasid ühenda-
vale kinnitusvööndile.

Kiud, fi bra, fi ber – peenike niitjas struktuur.
Kohev sidekude, textus connectivus fi brosus laxus et textus 

connectivus collagenosus laxus, loose connective tissue 
– kohev sidekude, milles eristatakse amorfset põhiai-
net, kiude ja rakke.

Kollageensed kiud, fi brae collagenosae, collagen fi bers 
– tugevad, vastupidavad, valged, keetmisel liimistu-
vad sidekoe kiud.

Kollaskeha, corpus luteum, corpus luteum – peale ovulat-
siooni lõhkenud folliikuli granuloosa ja teeka rakku-
dest moodustuv sisesekretoorselt aktiivne struktuur.

Kondroblast, chondroblast, chondroblast – kõhrkoe 
noorrakk.

Kondroklast – degenereeruvat kõhrkude resorbeeriv hul-
gituumne rakk.

Kondrotsüüt, chondrocytus, chondrocyte – kõhrkudede 
peamine rakuvorm.

Konjunktiiv, conjunctiva, conjunctiva – silmalauge seest-
poolt ja silmamuna eesosa kattev limaskest. Eristatak-
se silmamuna konjunktiivi ja laukonjunktiivi.

Koor, cortex, cortex – mõnede kompaktsete organite 
(neer, ovaariumi jt) perifeerne piirkond.

Koorion, chorion, chorion – emaka endomeetriumiga 
kontakteeruv välimine lootekest.

Kopsualveoolid, alveoli pulmonis, pulmonary alveoli – 
väikesed kotjad moodustised, milles toimub gaasiva-
hetus alveooli õhukese seina kaudu vere ja alveolaar-
õhu vahel.

Kopsud, pulmones, lungs – paarilised hingamisorganid, 
mis paiknevad rinnaõõnes. Kopsu moodustavad kop-
susisesed hingamisteed ja alveoolid, vere- ja lümfi soo-
ned ning sidekude.

Kornea e sarvkest, cornea, cornea – silmamuna ette jääv 
skleera läbipaistev osa. Korneas eristatakse viit kih-
ti: 1) eesmine korneaalepiteel, 2) eesmine piirikiht, 
3) pärissubstants, 4) tagumine piirikiht, 5) tagumine 
korneaalepiteel e -endoteel.

Koroidea, choroidea, choroid – silmamuna tagaosas sklee-

ra ja reetina vahele jääv pärissoonkest. Pärissoonkest 
toidab reetina pigmentepiteeli ja fotoretseptoreid, re-
guleerib silmamuna siserõhku ja temperatuuri. Päris-
soonkesta moodustavad viis kihti: 1) suprakoroidkiht, 
2) vaskulooskiht, 3) läiketapeet (puudub lindudel ja 
seal), 4) kapillaarkiht, 5) basaalkompleks.

Kotüledonaarne platsenta, cotyledonary placenta – mä-
letsejalistele iseloomulik platsenta (lootekestad ja 
emaka karunkulid on ühendatud põõsasjate hattude 
e kotüledoonidega).

Krüptid, cryptae, crypts – limaskesta torujad süvendid 
(primaarsed ja sekundaarsed krüptid palatiintonsillis, 
peensoole sidekoelises prooprias jt).

Kude, textus, tissue – päritolult, morfoloogiliselt struk-
tuurilt ja funktsioonilt ühesuguste rakkude ja rakku-
devahelise aine ühendus.

Kõhrkude, textus cartilagineus, cartilage tissue – avas-
kulaarne sidekoe vorm, mille moodustavad kond-
rotsüüdid, rakkudevaheline aine ja kiud. Eristatakse 
hüaliinset, elastset ja fi broosset kõhrkude.

L

Laktatsioon, lactatio, lactation – piima sekretsioon.
Laktotsüüdid, exocrinocyti lactis, lactocytes – piimanäär-

me sekretoorsed rakud.
Lakuun, lacuna, lacuna – väike lohuke või õõnsus.
Lamell, lamella, lamella – õhuke leheke või plaadike (nt 

luulamell).
Leukotsüüdid, leucocyti, leucocytes – vere vormelemen-

did, valged vererakud. Tsütoplasmas sõmeraid sisal-
davad rakud moodustavad granulotsüütide grupi, sõ-
merateta rakud on agranulotsüüdid. Granulotsüüdid 
jaotatakse neutrofi ilseteks, basofi ilseteks ja eosino-
fi ilseteks granulotsüütideks; agranulotsüütide hulka 
kuuluvad lümfotsüüdid ja monotsüüdid. Organismis 
täidavad leukotsüüdid kaitsefunktsiooni (rakuline ja 
humoraalne kaitse).

Leydigi rakud, endocrinocyti interstinales, Leydig`s cells 
– seemnevääntuubulite vahel kohevas sidekoes paik-
nevad endokriinsed rakud.

LH, luteinizing hormoone – luteiniseeriv hormoon e 
lutropiin.

Lihtnääre, glandula simplex, simple gland – hargnemata 
juhaga nääre.

Lihaskest, tunica muscularis, muscular tunic – torujate 
organite keskmine kest, mille moodustab silelihasku-
de; emakas kannab kest nimetust müomeetrium.

Lihaskude, textus muscularis, muscular tissue – kontrakt-
sioonivõimeline kude, jaguneb skeleti-, sile- ja sü-
damelihaskoeks. Silelihaskude koosneb peenikestest 
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käävja kujuga rakkudest. See koetüüp esineb siseor-
ganite, soonte lihaskihtides ja lihaskestades. Skeleti-
lihaskude e vöötlihaskude koosneb lihaskiududest. 
Skeletilihaskoe struktuurne ja funktsionaalne ühik 
on müofi brill, millele on iseloomulik ristivöötsus (A- 
ja I-vöödid). Südamelihaskoe moodustavad üksikud 
rakud, kardiomüotsüüdid, milles esineb skeletilihas-
koega sarnane ristivöötsus.

Liitnääre, glandula composita, compound gland – harg-
neva juhaga nääre.

Limaskest, tunica mucosa, mucous tunic – torujate or-
ganite sisemine kest. Erinevates organites selle ehitus 
varieerub. Emaka limaskesta nimetatakse endomeet-
riumiks.

Limaskesta lihaskiht, lamina muscularis mucosae, lamina 
muscularis mucosae – õhuke silelihasrakkudest moo-
dustunud kiht limaskestas.

Limaskesta proopria, lamina propria mucosae, lamina 
propria mucosae – limaskesta katteepiteelist allpool 
asuv sidekoeline kiht.

Longitudinaalne, longitudinal – pikisuunas kulgev 
struktuur või kiht.

Loobul, lobulus, lobule – sagarik, kompaktse organi tra-
beekulite või septidega eraldatud osa.

Loobus, lobus, lobus – sagar. 
LPH, lipotropin – hormoon lipotropiin.
Luukanalikesed, canaliculi ossei, bone canaliculi – luu 

kompaktaines luurakke ühendavad peenikesed toru-
kesed, mis sisaldavad osteotsüütide jätkeid ja koeve-
delikku.

Luukude, textus osseus, bone tissue – sidekoe vorm, millele 
on iseloomulik toestav funktsioon. Luukude koosneb 
rakkudest (osteoblastid, osteotsüüdid, osteoklastid) ja 
mineraliseerunud intertsellulaarsubstantsist.

Luulamellid, lamellae osseae, bone lamelle – kollageense-
test kiududest moodustunud luu põhiaine kihid, mis 
visuaalselt meenutavad puu aastaringe.

Läiketapeet, tapetum lucidum, tapetum lucidum – silma 
koroidea kiht. Mäletsejalistel kiuline, koeral ja kassil 
rakulise ehitusega. Sea koroideas läiketapeet puudub. 

Lümf, lympha, lymph – lümfi soontes ringlev plasmast ja 
põhiliselt lümfotsüütidest koosnev vedelik.

Lümfi sõlmed, nodi lymphatici, lymph nodes – lümfi -
soonte teedel paiknevad ning lümfi  fi ltreerivad kom-
paktsed organid.

Lümfi sõlmekesed, noduli lymphatici, lymphatic nodules 
– lümfi sõlme koores paiknevad ümar-ovaalsed lüm-
fotsüütide koondised.

Lümfotsüüdid, lymphocyti, lymphocytes – vere valge-
liblede hulka kuuluvad rakud, ei sisalda tsütoplas-
mas sõmeraid ja kuuluvad seetõttu agranulotsüütide 
gruppi.

Lüsosoomid, lysosomae, lysosomes – ühekordse memb-
raaniga ümbritsetud ümarad väikesed põiekesed, 
mis sisaldavad ligikaudu 60 erinevat hüdrolüütilist 
ensüümi.

M

Maitsmiskarikad, caliculi gustatorii, taste buds – kee-
le vall-, seen- ja lehtpapillide külgepiteelis paikne-
vad maitsmisretseptorid, koosnevad basaal-, tugi- ja 
maitsmisrakkudest.

Makrogliia, macroglia, macroglia – närvikoe astrogliia ja 
oligodendrogliia ühisnimetus.

Maks, hepar, liver – kompaktne punakas-pruuni värvi 
organ, mis paikneb kõhuõõnes vahelihase taga ning 
on koduloomadel kõige suuremaks näärmeks. Organi 
parenhüümi moodustavad maksasagarikud.

Maksatriaad, trias hepatis, portal triad – klassikalise mak-
sasagariku nurkades interstitsiaalses sidekoes paiknev 
struktuur, mille moodustavad sagarikevaheline sa-
pijuhake, sagarikevaheline arter ja sagarikevaheline 
veen.

Maksa tähtrakud e Kupff eri rakud, macrophagocyti stel-
lati, stellate macrophagocytes of the liver or cells of 
Kupff er – maksasinusoidide seinas paiknevad paigali-
sed makrofaagid.

MALT-süsteem, mucosa associated lymphatic tissue – li-
maskestadega seotud lümfoidkude.

Mao kardiaalnäärmed, glandulae cardiacae, cardiac 
glands – mao kardiaalregioonis paiknevad tubulaar-
sed limatootvad näärmed.

Mao pärisnäärmed, glandulae gastricae propriae, proper 
gastric glands – tubulaarsed kitsusest, kaela ja põh-
jaosast koosnevad maofoveoolidesse avanevad näär-
med. Maonäärmetes eristatakse vähediferentseerunud 
kaelarakke, mukotsüüte, parietaalrakke, pearakke ja 
endokrinotsüüte.

Medulla e säsi, medulla, medulla – mõnede kompaktse-
te organite tsentraalne piirkond (nt neer, munasari, 
tüümuse sagarik).

Meedia e keskkest, tunica media, media – veresoonte 
keskmine kest, mille moodustavad silelihasrakud ja 
elastsed kiud, viimased võivad moodustada elastseid 
akendunud membraane. Väikestes veresoontes mee-
dia puudub.

Membraan, membrana, membrane – õhuke kile või õhu-
ke koekiht.

Mesenhüüm, mesenchyma, mesenchyme – embrüonaal-
ne kude, mille moodustab amorfne põhiaine ja tähe-
kujulised jätketega rakud.

Mesoteel, mesothelium, mesothelium – serooskesti kattev 
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ühekihiline lameepiteel.
Mikrogliia, microglia, microglia – kesknärvisüsteemis 

põhiliselt hallaines paiknev gliiakude.
Mikrohatud, microvilli, microvillus – rakkude apikaal-

selt pinnalt väljaulatuvad tsütoplasma jätked. Mikro-
hattude toese moodustavad aktiinifi lamendid.

Mitmekihiline epiteel, epithelium stratifi catum – mitme-
kihilise epiteeli puhul kinnituvad basaalmembraanile 
ainult alumise, basaalkihi rakud. Kihtide arv mitme-
kihilistes epiteelides on varieeruv.

Mitmerealine ripsepiteel, epithelium pseudostratifi catum, 
pseudostratifi ed epithelium – kõik selle epiteeli rakud 
kinnituvad basaalmembraanile, kuid kõikide rakku-
de apikaalne osa ei ulatu epiteeli vabale pinnale. Mit-
merealises epiteelis eristatakse ripsrakke, karikrakke, 
kiilrakke, endokrinotsüüte ja basaalrakke. Erinevate 
rakkude tuumad paiknevad eri kõrgustel, tekitades 
mitmerealisuse mulje.

Mitokondrid, mitochondria, mitochondria – välis- ja 
sisemembraaniga ümbritsetud rakuorganellid. Sise-
membraanil paiknevad harjad e kristad, mis võivad 
olla lamellaarsed või tubulaarsed. Mitokondrites toi-
mub raku elutegevuseks vajaliku energia talletamine.

Monotsüüdid, monocyti, monocytes – agranulotsüütide 
hulka kuuluvad nõrgalt basofi ilse tsütoplasmaga leu-
kotsüüdid. Monotsüüdid on veres ringluses 1–3 päe-
va, misjärel rakud suunduvad kudedesse.

Morfoloogia, morphologia, morphology – teadus struk-
tuurist makroskoopilisel (anatoomia), mikroskoopili-
sel (histoloogia) ja raku (tsütoloogia) tasandil.

MSH, melanocyte-stimulating hormone – melanotsüüte 
stimuleeriv hormoon.

Munandid, testes, testes – paarilised kompaktsed elundid, 
kus toimub pidevalt isassugurakkude moodustumine 
ja areng. Munandites toodetakse isassuguhormooni 
testosterooni.

Mukoosa, tunica mucosa, mucous tunic – epiteelkoega 
kaetud sidekoeline kest, mis esineb välismaailmaga 
ühenduses olevatel torujatel organitel.

Munakühm, cumulus oophorus, cumulus oophorus – fol-
likulaarepiteelist moodustunud struktuur, milles 
paikneb ootsüüt.

Müeliniseeritud närvikiud, neurofi brae myelinatae, mye-
linated nerve fi bers – müeliinkattega kaetud närvi-
kiud.

Müokard, myocardium, myocardium – kõige paksem 
südame kest, mille moodustavad omavahel tihedalt 
ühendatud südamelihasrakud – kardiomüotsüüdid.

Müomeetrium, myometrium, myometrium – emaka 
keskmine, kolmest kihist koosnev lihaskest.

N

Nabaväät, funiculus umbilicalis, umbilical cord – loodet 
platsentaga ühendav sültjat sidekude e Whartoni sülti 
sisaldav väät. Nabaväädis paiknevad nabaveen, kaks 
nabaarterit ja allantoisijuha.

Nahk, cutis, skin – keha välispinda kattev epidermisest, 
dermisest ja subkuutisest koosnev organ. Nahk kait-
seb organismi välismõjude, sh ilmastiku, mehaanilis-
te vigastuste, keemiliste faktorite ja vedelikukao eest. 
Samuti takistab nahk mikroobide sissetungimist ja 
osaleb termoregulatsioonis.

Neel, pharynx, pharynx – suuõõnt söögitoruga ja nina-
õõnt kõriga ühendav organ, mis on ainus koht, kus 
ristuvad õhu- ja toiduteed.

Neerud, renes, kidneys – välimisest koorest ja sisemisest 
säsist koosnevad kompaktsed organid, milles toimub 
vere fi ltratsioon ja uriini moodustumine.

Neerukehake, corpusculum renis, renal corpuscle – nefro-
nite algusosas paiknevad ümarad või ovaalsed vereka-
pillaaridest ja kihnust moodustunud struktuurid.

Nefron, nephronum, nephron – neeru morfofunktsio-
naalne ühik, mille moodustavad neerukehakese kaps-
li välisleste, proksimaalne vään- ja sirgtuubul, ülejuh-
teosa e Henle ling, distaalne sirg- ja vääntuubul.

Neurogliia, neuroglia, neuroglia – neuronite perikaarüo-
ne ja närvikiude toestavad ja toiainetega varustavad 
rakud.

Neuron, neuronum, neuron – närvikoe rakk, mis koos-
neb perikaarüonist, aksonist ja dendriitidest. Neuron 
on närvikoe struktuurne ja funktsionaalne ühik, mis 
on spetsialiseerunud närviimpulssi tekitamiseks ja 
kiireks ülekandmiseks.

Neutrofi ilsed granulotsüüdid, granulocyti neutrophilici, 
neutrophilic granulocytes – neutrofi ilseid sõmeraid 
tsütoplasmas sisaldavad leukotsüüdid.

Nuumrakud, mastocyti, mast cell – suured ebakorrapä-
rase või ovaalse kujuga ja arvukate basofi ilsete sõme-
ratega rakud. Nuumrakud takistavad vere hüübimist, 
osalevad põletikulistes protsessides ja immuunreakt-
sioonides.

Närv, nervus, nerve – epineuriumiga ümbritsetud ja fast-
siikulitesse koondunud närvikiudude koondised.

Närvikiud, neurofi brae, nerve fi bers – pikad niitjad struk-
tuurid, mis koosnevad telgsilindrist e aksonist ja selle 
katetest.

Närvikude, textus nervosus, nervous tissue – omavahel 
seotud neuronite ja neurogliia kogum, millest on 
moodustatud kõik närvisüsteemi organid.

Nääre, glandula, gland – organ, mille rakud toodavad 
sekreeti, mis väljutatakse juha kaudu (eksokriinsed 
näärmed) või otse vere- või lümfi ringesse (endokriin-
sed näärmed).
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Näärme lõpposad, portiones terminales glandulae, end 
portions of glands – eksokriinsete näärmete sekre-
toorsed piirkonnad.

Näärmeepiteel, epithelium glandulare – sekretoorsetest 
epiteelirakkudest koosnev epiteel.

O

Odontoblastid, odontoblasti, odontoblasts – dentiini 
moodustavad prismaatilised rakud.

Olfaktoorne, olfactory – haistmisse või haistmisorganis-
se puutuv.

Oligodendrotsüüdid, oligodendrocyti, oligodendrocy-
tes – kõige arvukamad gliiarakud, mis paiknevad 
närvikiudude vahel ja moodustavad närvikiudude ja 
närvilõpmete ümber kesti.

Ontogenees, ontogenesis, ontogeny – organismi indivi-
duaalne areng. 

Organ, organum, organ – organismis kindlat funktsioo-
ni täitev ja selgepiiriline mitmest koest moodustuv 
struktuur.

Organellid, organellae, organelles – raku tsütoplasmas 
paiknevad membraansed, fi brillaarsed, granulaar-
sed ja spetsiaalsed struktuurid, mis täidavad kindlat 
funktsiooni.

Organogenees, organogenesis, organogenesis – organismi 
organite areng ja kasv.

Osteoblastid, osteoblasti, osteoblasts – luukoe põhiainet 
moodustavad noored rakud.

Osteogenees, osteogenesis, osteogenesis – luukoe teke ja 
areng. Luukude areneb kahel viisil: vahetult mesen-
hüümist, sellist protsessi nimetatakse desmaalseks e 
intramembranoosseks ossifi katsiooniks; kõhreliste 
luumudelite (primordiaalse skeleti) luukoega asen-
dumisel, protsessi nimetatakse kondraalseks ossifi kat-
siooniks. Kõhre asendumine luukoega toimub kahel 
viisil: kõhre pinnal e perikondraalselt ja kõhre sees e 
en(do)kondraalselt.

Osteoklastid, osteoclasti, osteoclasts – mitmetuumsed 
luukude resorbeerivad rakud.

Osteon, osteonum, osteon - kompaktse luu struktuuri-
ühik, toruluu pikisuunas kulgev silinderjas moodus-
tis.

Osteotsüüdid, osteocyti, osteocytes – luukoe põhiaines 
paiknevad luurakud.

Ovariaalfolliikul, folliculus ovaricum, ovarian follicles – 
erinevas arenguastmes munarakk koos ümbritsevate 
struktuuridega. Eristatakse primordiaalseid, primaa-
rseid, sekundaarseid, tertsiaarseid ja atreetilisi follii-
kuleid.

Ovulatsioon, ovulatio, ovulation – munarakkude väl-

jutamine munasarjast gonadotroopsete hormoonide 
toimel.

P

Pankrease saarekesed, insulae pancreaticae, pancreatic is-
lets – pankrease atsinuste vahel paiknevad heledamad 
struktuurid, mis koosnevad endokriinrakkude põrka-
dest ja sinusoidaalsetest verekapillaaridest. Pankrease 
endokriinrakkudel on erinevad alatüübid: A, B, D ja 
PP rakud, mis produtseerivad mitmeid hormoone 
(insuliin, glükagoon jt).

Papill, papilla, papilla – väike nisakujuline väljaulatuv 
moodustis.

Parameetrium, parametrium, parametrium – sidekoeline 
struktuur, mis seob emakat kõrvalasuvate organitega.

Parenhüüm, parenchyma, parenchyma – organi põhi-
funktsiooni täitev kude.

Peensool, intestinum tenue, small intestine – kõige pikem 
ja olulisem seedetrakti osa, mis koosneb kaksteistsõr-
miksoolest e duodeenumist, duodenum, tühisoolest, 
jejunum, ja niudesoolest, ileum. Peensoole seina moo-
dustavad kolm kesta: limaskest, lihaskest ja seroos-
kest. Pinnareljeefi s eristatakse ristikurde ja hatte.

Perforeerivad e Volkmanni kanalid, canales perforan-
tes, perforating canals – osteonide Haversi kanaleid 
ühendavad toitekanalid.

Perifeerne närvisüsteem, systema nervosum periphericum, 
peripheral nervous system – väljaspool kesknärvisüs-
teemi asuv närvisüsteemi osa, koosneb närvidest ja 
ganglionidest.

Perikonder, perichondrium, perichondrium – kõhre väl-
jastpoolt ümbritsev sidekoeline kest.

Perikondraalne ossifi katsioon, perichondral ossifi cation 
– kõhre asendumine luukoega kõhre pinnal.

Perilümf, perilympha, perilymph – membranoosset kõr-
valabürinti luulisest labürindist eraldav läbipaistev 
lümfi laadne vedelik.

Perimeetrium, perimetrium, perimetrium – emaka se-
rooskest.

Perimüüsium, perimysium, perimysium – skeletilihaskoe 
kimpe ümbritsev sidekude.

Perineurium, perineurium, perineurium – närvikiudude 
fastsiikuleid ümbritsev lamellaarse ehitusega side-
kude.

Periost, periosteum, periosteum – luu välispinda kattev 
sidekoeline ümbris.

Peritoneum, peritoneum, peritoneum – kõhukelme.
Pigmendirakud, cellulae pigmentosae, pigment cells 

– tsütoplasmas looduslikku värvipigmenti sisaldavad 
rakud.
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Piimanääre, glandula mammaria, mammary gland – ko-
duloomadel ainsa nisa juurde kuuluvad suured tu-
buloalveolaarsed näärmed, mis toodavad sekreedina 
piima.

Pinotsütoos, pinocytosis, pinocytosis – lahustunud ainete 
vastuvõtt raku poolt.

Piriformne, piriform – pirnikujuline (nt pirnrakud väi-
keajus).

Platsenta, placenta, placenta – organi moodustavad ema-
ka limaskesta pealmine kiht ja välimise lootekesta e 
koorioni hatud. Olenevalt nende ühenduste toimimi-
sest eristatakse koduloomadel adetsiduaatplatsentat ja 
detsiduaatplatsentat.

Pleura, pleura – rinnakelme, rinnaõõne seina kattev (pa-
rietaalpleura) ja rinnaõõne organeid ümbritsev se-
rooskest (vistseraalpleura). Pleura moodustavad ühe-
kihilise lameepiteeli e mesoteeli rakud ja sidekoeline 
proopria.

Podotsüüdid, podocyti, podocytes – neerukehakese kapsli 
siselestme moodustavad erineva suurusega ja arvukate 
jätketega rakud.

PR, prolactin – hormoon prolaktiin.
Primaarsed folliikulid, folliculi ovarici primarii, primary 

follicles – ovariaalfolliikulid, milles primaarset oot-
süüti katab üks kiht follikulaarepiteeli rakke.

Primaarsed spermatotsüüdid, spermatocyti primarii, 
primary spermatocytes – spermatogeenses epiteelis 
spermatogoonide jagunemisel moodustunud rakud.

Primordiaalsed folliikulid, folliculi ovarici primordiales, 
primordial follicles – munasarjakoores kõige pindmi-
semalt paiknevad primordiaalsed folliikulid on kõige 
nooremad ja pisemad ning võivad muutumata kujul 
olla looma munasarjades aastaid.

Proliferatsioon, proliferatio, proliferation – koe inten-
siivne vohamine, mis on võimalik seoses rakkude kii-
re paljunemisega.

Proventrikulus e eesmagu, proventriculus, proventriculus 
– mäletsejaliste liitmao osa, mille moodustavad vats, 
võrkmik ja kiidekas.

PTH, parathyroid hormoone – paratüroidhormoon.
Pulp, pulpa, pulp – pehme kude hambaõõnes või põrnas 

(põrna punane ja valge pulp).
Põrn, lien, spleen – organismis vere fi ltreerimist ja puhas-

tamist teostav kompaktne lümfoidorgan, mis koos-
neb punasest ja valgest pulbist.

Päramised, secundinae, secundines – sünnitusjärgselt väl-
jutatavad lootekestad ja platsenta.

Päsmake e glomeerul, glomerulus, glomerulus – mõnedes 
organites paiknevad verekapillaaridest või närvikiu-
dudest moodustunud ümar-ovaalsed struktuurid.

Pülooruse näärmed, glandulae pyloricae, pyloric glands 
– lühikesed, väänilised tubulaarnäärmed, mis avane-

vad pülooruse piirkonnas paiknevatesse sügavatesse 
maofoveoolidesse.

R

Rakk, cellula, cell – loomaorganismi pisim morfofunkt-
sionaalne ühik. Rakud on plasmamembraaniga ümb-
ritsetud struktuurid, milles eristatakse kahte põhi-
komponenti: tuuma ja tsütoplasmat.

Rakukontaktid, junctiones intercellulares, intercellular 
junctions – rakkudevahelised lihtsad või spetsiaalsed 
(tiheliidused, ankurliidused, aukliidused) kontaktid.

Rakutsükkel, cyclus cellularis, cell cycle – raku eluperiood 
ühest jagunemisest teiseni või jagunemisest kuni raku 
surmani.

Rakutuum, nucleus, cell nucleus – selgelt esiletulev ja 
tsütoplasmast membraaniga eraldatud struktuurne 
komponent, milles säilitatakse geneetiline informat-
sioon. Lisaks toimub tuumas DNA replikatsioon ja 
RNA transkriptsioon ning protsessing, mistõttu on 
tuum raku valgusünteesiprotsesside reguleerijaks.

Raku välismembraan, membrana cellularis, membra-
na cellularis – rakke ümbritsev 6–11 nm paksune 
membraan, mis talitleb selektiivse barjäärina regulee-
rides ainete rakku sisenemist ja rakust väljutamist.

Ranvier`e ringsoonis, Ranvier`s node – müeliniseeritud 
närvikiududes kahe müeliini segmendi vahel asuv 
paarimikromeetrine vahe.

Rasvkude, textus adiposus, adipose tissue – sidekoe tüüp, 
mille moodustavad peamiselt rasvarakud.

Reetina, retina, retina – silmamuna sisekest, milles eris-
tatakse eesmist pime- ja tagumist optilist, kümnest 
kihist koosnevat osa. Reetina optilise osa kihid on:1. 
pigmentepiteel; 2. kepikeste ja kolvikeste kiht; 3. väli-
mine piirimembraan; 4. välimine rakutuumade kiht; 
5. välimine retikulaarkiht; 6. sisemine rakutuumade 
kiht, 7. sisemine retikulaarkiht; 8. ganglionirakkude 
kiht; 9. närvikiudude kiht; 10. sisemine piirimemb-
raan.

Reparatiivne regeneratsioon, reparative regeneration 
– koe või organite vigastusejärgne taastumisprotsess.

Respiratoorne bronhiool, bronchiolus respiratorius, res-
piratory bronchiole – respiratsioonis osalev üksikuid 
alveoole seinas sisaldav bronhiool.

Retikulaarne, reticular – võrgutaoline.
Retikulaarne sidekude, textus connectivus reticularis, re-

ticular tissue – sidekude, mille moodustavad retiku-
laarrakud ja retikulaarsed kiud. Retikulaarne sidekude 
moodustab strooma mõnedes kompaktsetes organites 
(lümfi sõlm, maks jt).

Retikulaarsed kiud, fi brae reticulares, reticular fi bers 
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– hõbedalembesed sidekoe kiud.
Retseptor, receptor, receptor – ärrituste vastuvõtule spet-

sialiseerunud närvisüsteemi lõpporgan. 
Ripsmed, cilia, cilia – raku apikaalse pinna moodustised, 

jaotatakse aktiivselt liikuvateks ja liikumatuteks.
Ronikiud e liaankiud, climbing fi bers – väikeaju koores 

paiknevad aferentsed närvikiud, mis kannavad erutu-
se otse pirnrakkude dendriitidele.

S

Saagserv, ora serrata, ora serrata – piir reetina optilise ja 
pimeosa vahel.

Sagar, lobus, lobe – kompaktse organi välispidiselt eris-
tatav alaosa. Organi sagarad on teineteisest eraldatud 
sälkude või lõhedega.

Sagarik, lobulus, lobule – sagara piiritletud alaühik, mis 
on eraldatud teistest alaosadest sidekoelise trabeekuli 
või septiga.

Sammalkiud, mossy fi bers – väikeaju koores müelini-
seeritud olivotserebellaartraktide koosseisus kulgevad 
kiud.

Sarkolemm, sarcolemma, sarcolemma – lihaskoerakkude 
ümbris.

Sarkoplasma, sarcoplasma, sarcoplasm – lihasrakkude 
tsütoplasma.

Seemnejuha, ductus deferens, ductus deferens – munan-
di ekskretoorne juha, mille seina moodustavad kolm 
tüüpilist kesta: limaskest, lihaskest ja serooskest.

Seemnevääntuubulid, tubuli seminiferi, seminiferous tu-
bules – spermatogeense epiteeliga vooderdatud mu-
nanditorukesed.

Sekundaarsed ovariaalfolliikulid, folliculi ovarici secun-
darii, secondary follicles – kasvavad ovariaalfolliiku-
lid, mis ei sisalda veel follikulaarõõnt.

Sekundaarsed spermatotsüüdid, spermatocyti secundarii, 
secondary spermatocytes – spermatogeense epiteeli 
teise arengujärgu rakud.

Sept, septum, septum – sidekoeline vahesein kompaktses 
organis.

Serooskest e -kelme, tunica serosa, serous tunic – kereõõ-
ne seinu ja neis paiknevaid organeid ümbritsev side-
koelisest proopriast ja mesoteelist koosnev kest.

Sertoli rakud, cellulae sustentaculares, Sertoli cells – seem-
nevääntuubulite tugirakud.

Sfi nkter, sphincter, sphincter – õõnesorgani ava ahendav 
või sulgev rõngaslihas.

Sharpey kiud, fi brae perforantes, Sharpey fi bers – luulam-
elle risti läbivad kollageensed kiud.

Sidekude, textus connectivus, connective tissue – olulis-
te omavaheliste erinevustega mesenhümaalset pärit-

olu kudede grupp. Sidekude sisaldab rakke, kiude ja 
amorfset põhiainet. Sidekoed liidavad, ümbritsevad 
ja kaitsevad teisi kudesid.

Silelihasrakud, myocyti levi, smooth muscle cells – tüü-
pilised üksikud väljavenitatud, käävjad, tsentraalselt 
paikneva tuumaga rakud.

Skleera, sclera, sclera – silmamuna fi brooskesta osa.
Soonjutt, stria vascularis, stria vascularis – teojuha välis-

seina kattev epiteel, mis erandina sisaldab verekapil-
laare.

Sperm, spermium, sperm – isassugurakk, milles eristatak-
se pead, kaela ja saba.

Spermatogeenne epiteel, epithelium spermiogenicum, se-
miniferous epithelium – seemnevääntuubulites paik-
nev erinevaid isassugurakkude arenguvorme ja toesta-
vaid Sertoli rakke sisaldav epiteel. 

Spermatogoonid, spermatogonia, spermatogonia – isas-
sugurakkude lähterakud.

Spiraalorgan, organum spirale, organum spirale – teoju-
ha basilaarmembraanil paiknev, meele- ja nelja tüüpi 
tugirakke sisaldav struktuur.

Stereotsiilia, stereocilium, stereocilium – ebaharilikult 
pikk liikumatu mikrohatt. Stereotsiiliad esinevad ai-
nult munandimanuse- ja seemnejuha proksimaalse 
osa epiteelirakkudel ja sisekõrva karvarakkudel.

STH, somatotropin – somatotroopne hormoon.
Strooma, stroma, stroma – kompaktorgani parenhüümi 

toestav sidekude.
Subkuutis, tela subcutanea, subcutis – alusnahk.
Submukooskiht, tela submucosa, tela submucosa – toruja 

organi limaskesta lihaskestaga ühendav kohevast si-
dekoest kiht.

Suuõõs, cavum oris, oral cavity – seedetrakti algusosa. 
Suuõõnes eristatakse mokke, põski, pehmet ja kõva 
suulage, igemeid, hambaid, süljenäärmeid ja keelt.

Söögitoru, oesophagus, esophagus – neelust maoni ula-
tuv torujas seedeorgan. Söögitoru seina moodustavad 
kolm kesta: limas-, lihas- ja adventitsiaalkest. Kõhu-
osas on söögitoru välimiseks kestaks serooskest.

Süda, cor, heart – lihaseline pidevalt töötav organ, mil-
le ülesandeks on kindlustada vereringlus organismis. 
Organi seina moodustavad kolm kesta: endokard, 
müokard ja epikard. Väljastpoolt on süda ümbritse-
tud perikardiga.

Sünaps, synapsis, synapse – sünapsi moodustav akson 
kokkupuutekohas teise neuroni aksoniga (aksoak-
sonaalne sünaps), dendriidiga (aksodendriitiline sü-
naps), perikaarüoniga (aksosomaatiline sünaps) või 
lõpporgani rakuga (nt meelerakk). Eristatakse kahte 
gruppi sünapseid – elektrilisi ja keemilisi.
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T

T-lümfotsüüdid, T-lymphocytes, T-lymphocytes – pikaeali-
sed tüümussõltuvad lümfotsüüdid.

Tarsaalnäärmed, glandulae tarsales, tarsal glands – ülemi-
se silmalau tarsaalplaadis paiknevad modifi tseeritud 
rasunäärmed (Meibomi näärmed). 

Teeka, theca folliculi, theca – ovariaalfolliikuli ümber 
moodustuv sidekoeline kihn. Jaguneb rakurohkeks 
ja veresoonterikkaks siseteekaks, theca interna, ja ra-
kuvaesemaks tsirkulaarselt paiknevaid kollageenseid 
kiude sisaldavaks välisteekaks, theca externa.

Tertsiaarne folliikul e Graafi  põieke, folliculus ovaricus 
tertiarius, folliculus ovaricus vesiculosus, tertiary ovarian 
follicle – munasarja kõige suurem, follikulaarvedelikku 
sisaldav folliikul.

Tigroid, tigroid – neuronite tsütoplasmas paiknev sõmera-
tena nähtav kromatofi ilne e Nissli substants.

Tigu- e kohleaarjuha, ductus cochlearis, cochlear duct – luu-
line kanal, mis keerdub spiraalikujuliselt ümber kesktelje 
ja lõpeb teomulguga.

Tiheliidus, zonula occludens, occluding junction – rakukon-
takt, mille ülesandeks on liita kõrvutiolevaid epiteelirak-
ke omavahel võimalikult tihedalt ja muuta rakkudevahe-
line ruum läbimatuks ka väikestele molekulidele.

Tonsillid, tonsillae, tonsils – neelu lümfoidrõngast moodus-
tavad lümfoidsest koest kompaktsed organid.

Trabeekulid, trabeculae, trabeculae – kompaktsete organite 
stroomat moodustavad toestavad struktuurid.

TRH, thyrotrophin releasing hormone – hormoon türeo-
lüberiin.

Trombotsüüdid e vereliistakud, thrombocyti, thrombocytes 
– väiksed tuumata megakarüotsüütidest eraldunud ra-
kufragmendid. Trombotsüüdid koosnevad tsentraalselt 
paiknevast granulomeerist ja perifeerselt paiknevast hüa-
lomeerist. Vereliistakute eluiga on kuni 14 päeva. Trom-
botsüütides eristatakse nelja tsooni: 1) perifeerne tsoon, 
2) strukturaaltsoon, 3) organellide tsoon ja 4) memb-
raantsoon.

Troofi line, trophic – toitumisega seostuv.
TSH, thyrotropin – türeotropiin e kilpnäärme talitlust sti-

muleeriv hormoon.
Tsoon, zona, zone – mõnede kompaktsete organite kih-

tide nimetus.
Tsement, cementum, cementum – hambajuurt kattev 

avaskulaarne luukude. Eristatakse rakulist ja atsellu-
laarset tsementi.

Tsütoloogia, cytologia, cytology – rakkude ehituse ja 
funktsioonide uurimisega tegelev teadus.

Tsütoplasma, cytoplasma, cytoplasma – rakumembraa-
nist sissepoole jääv vedel või geeljas substants, milles 
paiknevad raku organellid ja inklusioonid.

Tsütoskelett, cytoskeleton – rakutoes, mille moodustavad 
peened niitjad struktuurid: mikrofi lamendid, inter-
mediaarsed fi lamendid ja mikrotuubulid. Tsütoskele-
til on oluline roll rakkude kuju säilitamisel ja organel-
lide paigutumisel rakus, aga ka rakkudesisesel ainete 
transpordil, rakkude liikumisel ning jagunemisel.

Tähtneuron, neuronum stellatum, stellate neuron – neu-
ron, mille perikaarüon on ümbritsetud ühepikkuste 
hargnevate dendriitidega, mis moodustavad keraku-
julise välja.

Tümotsüüdid, thymocyti, thymocytes – tüümusekoores 
paiknevad väiksed lümfotsüüdid.

Tüümus, thymus, thymus – immuunsüsteemi tsentraalne 
e primaarne kompaktne organ, mille sagarikes eris-
tatakse perifeersemalt paiknevat koort ja tsentraalselt 
paiknevat säsi. Tüümuse üks oluline funktsioon on 
T-lümfotsüütide selekteerimine. Tüümus talitleb 
aktiivselt noorloomadel, vananedes hakkab tüümus 
taandarenema.

Tüümuse (Hassalli) kehakesed, corpusculi thymi, thymic 
corpuscles – epitelioretikulaarsete rakkude moodus-
tatud spetsiifi lised kontsentrilised kehakesed tüümu-
se säsis.

U

Udar, uber, udder – mäletsejaliste ja hobuse piimanäär-
mete kogumik. Lehma udaras on neli, utel ja märal 
kaks piimanäärmekomplekti, millest igal on üks nisa. 
Udar jaguneb mitmejärgulisteks sidekoelise stroo-
maga ümbritsetud sagarikeks. Sagarike parenhüümi 
moodustavad alveoolid ja alveolaarjuhad.

V

Vakuool, vacuola, vacuole – membraaniga ümbritsetud 
ümar vedeliku või tahke sisaldisega moodustis.

Valgeaine, substantia alba, white matter – kesknärvisüs-
teemis paiknev põhiliselt müeliniseeritud kiududest 
moodustatud struktuur.

Valkjaskest, tunica albuginea, tunica albuginea - pinna-
epiteeli ja organi koore vahel paiknev sidekoeline kiht 
(munasarja valkjaskest) või sidekoeline kiht serooskes-
ta ja munandi sagarike vahel (munandi valkjaskest). 
Valkjaskestaga on kaetud ka suguti korgaskehad.

Veen, vena, vein – intimast, meediast ja adventiitsiast 
koosnev, verd organitest südamesse kandev klappide-
ga veresoon.

Veri, sanguis, blood – vedel sidekoe vorm, mille moo-
dustab vereplasma, erütrotsüüdid, leukotsüüdid ja 
trombotsüüdid.
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Väikeaju, cerebellum, cerebellum – hall- ja valgeainest 
koosnev tagumises koljuaugus paiknev väikesemõõt-
meline aju osa. Hallaine paikneb väikeajus perifeer-
selt, valgeaine tsentraalselt. Hallaines erustatakse kol-
me kihti: 1) molekulaarkiht, 2) ganglionaar- e pirn-
rakkude e Purkinje rakkude kiht, 3) granulaarkiht.

Värat, hilus, hilum – organi ava või süvend (nt lümfi sõl-
mes), millest väljuvad või sisenevad organisse vere-
sooned, lümfi sooned, närvid.

Ö

Östraaltsükkel, cyclus oestrosus, estrous cycle – intervall 
kahe üksteisele järgneva inna vahel. Östraaltsükkel 
koosneb neljast faasist: proöstrus, östrus, metöstrus 
ja diöstrus.

Ü

Ühekihiline epiteel, epithelium simplex, simple epithe-
lium – epiteel, milles kõik rakud kinnituvad basaal-
membraanile.
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A

α globuliinid  81
A-vööt  153
adenohüpofüüs  317
adenohüpofüüsi

distaalne osa  318
köbruosa  318
vahelmine osa  318

adetsiduaatplatsenta  429
adipotsüüdid  108

kõrvalkilpnäärme  322
adventiitsia vt väliskest
adventitsiaalkest

isaskusiti  399
kõri seina  264
kusejuha  382
kusepõie  382
kusiti  383
maksajuha ja sapipõiejuha  250
sapipõie  250
seedekanali  209, 210
söögitoru  229
suurte bronhide  267
trahhea  264
tupe  425

agranulaarne endoplasmaatiline retiikulum  44
agranulotsüüdid  84
ajukestad  182, 308
ajuripats vt hüpofüüs
akrosoom  396
aksolemm  168
akson  166, 168, 263
aksoneem  48
aksoplasma  168
aktiinifilament  153
alalõuanääre  220
alasi  355
albumiinid  81
alusnahk vt hüpodermis
alveolaarjuhad  268, 435
alveolaarkotike  268

alveolaarpuu  267, 268
alveolotsüüdid  269
alveoolid  268
amorfne põhiaine  102, 114
ampullaarharjad  361
ampullaarnäärmed  388
anafaas  52
aneemia  83
ankurliidused  28
antigeeni esitavad rakud  278
apoptoos  53
arahnoidea  308
arter

keele-  213
neelu-  213
suulae-  213

arteriaalsed lõppkapillaarid  288
arterid  188

elastsed  192
lihaselised  192
muskulaarsed vt lihaselised arterid
segatüüpi  192

arterioolid  191
prekapillaarsed  195

arteriovenoossed anastomoosid  191, 200
asaan  15
assotsiatiivsed neuronid  299
astrotsüüdid  175, 295

kiulised  175
protoplasmaatilised  176

atrioventrikulaarkimp  190
atrioventrikulaarklapid vt kodade- ja vatsakestevahelised 

klapid
atrioventrikulaarsõlm  190
atsinuserakk

pankrease  251
atsinuse viimasüsteem

pankrease  251
aukliidused  30
autofagosoomid vt lüsosoomid, sekundaarsed
autoradiograafia  12, 20, 23
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B

β globuliinid  81
B-lümfotsüüdid  87, 277
B-rakud vt B-lümfotsüüdid
basaalkiht  30, 443
basaalkompleks  336
basaalmembraan  30

glomerulaarne  377
basaalne jutilisus  372
basaalrakud  215, 261
basilaarmembraan  357
Bergmanni rakud  308
Biedermanni kork  230
Billrothi väädid vt põrnaväädid
Böttcheri rakud  359
Bowmani kapsel  376
Bowmani membraan  338
bronhiaalnäärmed  267
bronhiaalpuu  267
bronhid  260, 267

suured  267
bronhioolid  267

alveolaarsed vt respiratoorsed bronhioolid
respiratoorsed  268

Bruchi membraan  341
bulbouretraalnäärmed  388, 401

C

C-rakud vt parafollikulaarsed endokrinotsüüdid
Clara rakud  267
Claudiuse rakud vt tugirakud, välimised
Cloquet` kanal vt hüaloidkanal
Corti organ vt spiraalorgan

D

dendriidisibulad  263
dendriit  166, 263
dentiin  142, 221, 225
dentiinigranulaarkiht  226
dentiinikanalikesed  142, 225
dentiinituubulid  222
dentiinivedelik  225
dermis  441
Descementi membraan  338
deskvamatsioon  445
desmosoom  28
detsiduaatplatsenta  429
Disse ruum  247
dorsaalsarved  300
duodeenum vt kaksteistsõrmiksool
duodenaalnäärmed  240

E

eesaju  296
eesmagu vt mitmekambriline magu

eesmine piirikiht  341
eesnahanäärmed  402
eesnahk  388, 402
eesnääre  400
eesnäärmekeha  400
eespurihambad  220
eessagar vt adenohüpofüüs
eessarved vt ventraalsarved
ektoderm  64
elektronmikroskoop  19
elektronmikroskoopia

läbivalgustav  12
skaneeriv  12, 23

ellipsoidarterioolid  288
elupuu  305
email  221, 222
emailikimbud  224
emailikutiikul  224
emaililamellid  225
emailiorgan  222
emailiprisma  222, 224
emailipulp  222
emaili vahelduvvöödid  224
emailivedelik  225
emakakael  408, 421, 424
emakakeha  421
emakas  408, 421
emakasarv  421
emakatõrved  408, 421
emakmine osa  421
enameloblastid

kõrgprismalised  222
endokard  188
endokardiaalkiht  189
endokriinrakud  317

epiteliaalsed  322
pankrease  253

endokrinotsüüdid  233, 240, 318
atsidofiilsed  319
basofiilsed  319
follikulaarsed  321
gonadotroopsed  319
kortikotroopsed  319
kromofiilsed  318
kromofoobsed  318
laktotroopsed vt mammotroopsed endokrinotsüüdid
mammotroopsed  319
parafollikulaarsed  321
somatotroopsed  319
türeotroopsed  319

endomeetrium vt limaskest
endoneurium  173
endost  136
endoteel vt ühekihiline lameepiteel
entoderm  64
eosinofiilia  86
ependüüm  176
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ependüümirakud  175
epidermis  441
epifüüsiplaat  139
epikard  188
epimüüsium  151
epineurium  173
epiteel

mitmekihiline  65
mitmekihiline kuup-  65
mitmekihiline sarvestumata  65
mitmekihiline sarvestunud  65
mitmerealine ripsepiteel  65
spermatogeenne  391
transitoorne  65
ühekihiline  65
ühekihiline kuup-  65
ühekihiline lame-  65
ühekihiline prismaatiline  65

epiteelkude  64
epitelioretikulotsüüdid  280
epitseeras  456
erütroblastid

atsidofiilsed  94
basofiilsed  94
polükromatofiilseid  94
pro-  94

erütrotsütopoees  92, 94
erütrotsüüdid  80, 82, 95
esikuastrik  355
esmane uriin  368
eukromatiin  34
eumelaniin  342

F

fagosoomid vt lüsosoomid, sekundaarsed
falangirakud  357
fastsikulaattsoon  324
feomelaniin  342
fibrillid

kollageensed  110
fibrinogeen  81
fibroblast  25, 103
fibroblastid  103

diferentseerunud  103
vähediferentseerunud  103

fibrokartilagiinkest
kõri seina vt kondrofibrooskest

fibromuskulokartilagiinkest
trahhea  264

fibrooskihn
maksa  244

fibrooskiht  189
fibroosrõngas  190 
fibroossed membraanid  118
fibrotsüüdid  103
fikseerimine  12

filtratsioonibarjäär  376
fluorestsentsmikroskoop  18
folliikulid vt lümfisõlmekesed

atreetilised  412
kilpnäärme vt põiekesed
primaarsed  412

hilised  415
varajased  415

primordiaalsed  412
sekundaarsed  412
tertsiaarsed  412

folliikuli õõs  417
follikulaarepiteel  417
follikulaarvedelik  415, 417
fotoretseptorid  334
fotosensoorsed rakud  343
foveoolid vt maolohukesed

G

γ globuliinid  81 
ganglionaarkiht vt sisemine püramidaalkiht
ganglioniliist  295
germinatiivtsenter vt idutsenter
Giemsa  15
gliia  166
gliotsüüdid  297
globiin  83
glomeerul  370
glomerulaarfiltraat vt esmane uriin
glomerulaarkihn vt Bowmani kapsel
glomeruloostsoon  324
glükagoon  253
glükoosaminoglükaanid  129
Golgi kompleks vt lamellooskompleks
gonaadid vt sugunäärmed
Graafi põieke vt tertsiaarsed folliikulid
granulaarkiht

sisemine  304
välimine  304

granulomeer  88
granuloosa vt follikulaarepiteel
granulooskiht  305
granulotsütopoees  92, 95
granulotsüüdid  84

atsidofiilsed vt eosinofiilsed
basofiilsed  87
eosinofiilsed  86
neutrofiilsed  85

H

H-vööt  153
haistmisepiteel  261
haistmisrakud  261
haistmisregioon  261
haistmissibul  263
hallaine  183, 294, 298
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hallkommissuur  298
hambad  211, 220

brahhüdontsed vt madalakroonilised hambad
hüpsodontsed vt kõrgekroonilised hambad
kõrgekroonilised  221
madalakroonilised  221

hambajuur  220
hambajuureümbris vt periodont
hambakael  221
hambakroon  221
hambaõõs  221
hambapulp  221, 226
hammastuum  305
harjaskarvad  261
harkelund vt tüümus
Hassalli kehake vt tüümuse kehake
Haversi kanal vt tsentraalkanal
Haversi süsteem vt osteonide süsteem
heem  83
Heidenhaini raudhematoksüliin  15
heledad kiud  151
hematoksüliin-eosiin  14, 15
hematopoees vt vereloome
hemidesmosoom  29
hemoglobiin  83
hemolümfisõlmed  285
hemopoeetilised organid  277
hemostaas  89
Henle ling vt ülejuhteosa
Henseni rakud vt piirirakud
hepatotsüüdid vt maksarakud
Herringi kehakesed  320
heterokromatiin  34
higinäärmed  351, 447

apokriinsed  447
ekriinsed  447
merokriinsed vt ekriinsed higinäärmed

hilaarsiinus vt väratisiiinus
hingamisregioon  261
hingamisteed  260
hingetoru vt trahhea
Hissi kimp vt atrioventrikulaarkimp
histiotsüüdid  389
Hunter-Schregeri vöödid vt emaili vahelduvvöödid
huuled vt mokad
huulenäärmed  216
hõbetamine  15
häbe  408
hüaliinkõhred  265
hüaloidkanal  349
hüalomeer  88
hüalotsüüdid  350
hüpodermis  441, 446
hüpofüüs  316
hüpotalamus  316

I

I-vööt  153
idutsenter  283, 285
ige  221, 227
igemetasku  227
igemevagu  227
iiris  335
immuunorganid vt hemopoeetilised organid
immuunsus  277

humoraalne  277
kaasasündinud  277
omandatud  277
rakuline  277

implantatsioon  427
inklusioonid vt sisaldised

ekskretoorsed  48
pigment-  48
rasv-  49
sekretoorsed  48
troofilised  48

In situ hübridiseerimine  21
insuliin  253
insulotsüüdid  326
interalveolaarseptid  269
interanulaarsegment  173
interfaas  50
interglobulaardentiin  226
interglobulaarruumid  226
interlobulaararter  250
interlobulaarveen  250
intermediaarsed filamendid  46
intermediaarsiinused

kortikaalsed  285
medullaarsed  285

internoodium vt interanulaarsegment
interprismaatiline substants  224
interradiaalkiud  305
interterritoriaalsubstants  129
intertsellulaarne substants  102, 124
intima  187 vt sisekest
intsisuurid  173
iridokorneaalnurk  343
isaskusiti  388, 399
isassugurakud  391
Ito rakud vt lipotsüüdid

J

jalus  355
jämesool  240
jätked  168
jukstaglomerulaarkompleks  380
jukstaglomerulaarrakud  380
jukstavaskulaarrakud  380
juurekanal  221
juureneuronid  299
juuretupe kutiikul  452
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juuretupp  450
jääkkehakesed  44
jäävhambad  220

K

kabjaääris  454
kabjad  454
kabjapiire  454
kabjasein  454
kabjatald  455
kaelaosa

maonäärme  233
kaksteistsõrmiksool  237, 240
kallus vt luuarm
kapillaarid  191

fenestreerunud  196
pideva seinaehitusega  196

kapillaaridepäsmake vt kapillaaridevõrgustik
kapillaaridevõrgustik  376
kapillaarkiht  336
kapsel

kõrvalkilpnäärme  322
lümfisõlme  281
munandimanuse  398
pankrease  251
sidekoeline  182

kardiomüotsüüdid vt südamelihasrakud
karikrakud  238
karmiin-pikroindigokarmiin  15
karvad  450
karvafolliikul  450
karvajuur  450
karvakutiikul  452
karvapapill  450
karvapaun  450
karvapüstitaja lihas  450
karvarakud  359
karvarood  450
karvasibul  450
katteepiteel  60, 64
kattemembraan  359
kavernid  402
keel  211, 212
keelejuur  212
keelekeha  212
keelenäärmed  213, 216, 218
keelepapillid  212, 213
keelepära vt keelejuur
keeleselja kõhr  212
keeletipp  212
kemoretseptorid  334
kepikesed  343
keratiinid  46
keratinosoomid vt lamellaarsed kehakesed
keratinotsüüdid  443
keratuum  305

keskaju  296
keskkest  191 vt meedia

elastsete arterite  193
lihaseliste arterite  194

keskkõrv  354, 355
keskmine soonkest  336, 340
kesknärvisüsteem  294
keskus  335
kest

adventitsiaal-  186
keskmine  186
lihas-  186
limas-  186
seroos- vt adventitsiaalkest
sisemine  186
välimine adventitsiaal-  186

kestad  186
veeni  197
veenulite  197

kidekalehed  237
kihid  186
kihn

läätse  348
kihnuvalendik  376
kiht

fibroosne vt välimine kiht
kambiaalne vt sisemine kiht
multiformne  304
perifeerne

hambapulbi  226
sisemine  125
välimine  125

kihvhambad  220
kiidekas  237
kiirikpärg  417
kiirpärg  396
kilpkõhr  264
kilpnääre  317, 321
kimbud

valgeaine  300
kimp  183
kinnitustähn vt desmosoom
kinnitusvöötmeke  28
kitsus

kilpnäärme  321
maonäärme  233

kiud
aferentsed  305
assotsiatiivsed  305
eferentsed  305
elastsed  102, 113
kollageensed  102, 110
kommissuraalsed  305
läätse  349
retikulaarsed  102, 112
vahepealsed  153

kiudkõhrkude vt fibroosne kõhrkude
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kiudsidekude  117
kiudtapeet  341
klaaskeha  335, 336, 349
kleepekontakt vt kinnitusliidus
kodade- ja vatsakestevahelised klapid  189
koebasofiilid vt nuumrakud
koed

mesenhümaalsed vt sidekoed
toestustavad  60
troofilised  60

koeproovide külmutamine  12
kogumisjuhad  372
kogumistorukesed  372, 375
kollageen  110
kollageeni

tüübid  112
α-ahel  110

kollaskeha  418
kollatähn  343
kolloid  321
kolmas silmalaug  351
kolostrum vt ternespiim
kolvikesed  343
kompaktaine vt plinkollus
kompimiskehakesed  175
kondroblast  125
kondrofibrooskest

kõri seina  264
suurte bronhide  267

kondroklast  126
kondrotsüüt  124

III tüüpi  126
II tüüpi  126
I tüüpi  126

konfokaalne mikroskoop  19
konjunktiiv  335, 350
konjunktiivi poolkuukurd vt kolmas silmalaug
konjunktivaalepiteel  351
konjunktivaalkest vt konjunktiiv
konjunktivaalnäärmed  338
konjunktivaalvõlv  351
konneksoon  30
kontraktsioonivõimelised lihaskoed  60
koor  183

karva-  452
klaaskeha  349
munasarja  409
neeru  370
suprarenaalnäärme  322

koorioni hatud  429
kopsualveoolid  260
kopsuatsinus  268
kopsud  267
kopsukelme vt pleura
kopsusisesed hingamisteed  267
korkad  402
korktuum  305

kornea  335 vt sarvkest
koroidea  336 vt pärissoonkest
koroidpleksus  309
korvneuronid  306
kotike  355
kotikesetähn  359
kromatiin  34
krusta  33
Kupfferi rakud vt maksa tähtrakud
kurrud

peensoole  237
kusejuha  382
kusepõis  382
kusitisibulanäärmed vt bulbouretraalnäärmed
kuulmekile  354
kuulmetõri  355
kuulmisluukesed  355
kõhred  125
kõhrekihn  129
kõhreõõs  125
kõhreümbris vt perikonder
kõhrkude  60, 124

elastne  125, 129
fibroosne  125, 130
hüaliinne  125, 126

kõhunääre  251
kõhunäärme

eksokriinne osa  251
endokriinse osa  251

kõri  260, 264
kõripealis  264
kõripealise kõhr  264 
kõrv  354
kõrvalest  354
kõrvalkilp-näärmed  322
kõrvalkilpnääre  317
kõrvavaik  354
kõvakest  308 vt valgekest
kõvasuulagi  211
kõõluskeelikud  189
käärsool  244
käbikeha  316, 320
kämblanaastud  457
kärbus vt nekroos
kärss  211
käsnaine vt käsnollus
käsnollus  132
külgmine vaheaine  300
küünised  456
küüniseloož  456
küünisepiire  456
küünisesein  456
küünisetald  456
küünisevall  456
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L

labrotsüüdid vt nuumrakud
labürint

luuline  355
membranoosne  355

laktotsüüdid  434
lakuun vt kõhreõõs
lameepiteel  208

mitmekihiline  208
lamellaarne luukude  131
lamellaarsed

graanulid  444
kehakesed  444

lamellid  132
lamellooskehake  174
lamellooskompleks  39
Langerhansi rakud  441
Langerhansi saared vt pankrease saared
lauplaat  351
leukotsüüdid  80, 84 vt vere valgelibled
Leydigi rakud  391
liaankiud  307
libedik  237
lihaseliselastne kiht  189
lihaskest  382

emakakaela  424
emakakeha  421
isaskusiti  399
jämesoole  244
käärsoole  244
kiideka  237
kolmekihiline

mao pülooruse  235
kusejuha  382
kusepõie  382
kusiti  383
libediku  237
maksajuha ja sapipõiejuha  250
mao  230
mao kardia  235
peensoole  237, 240
pärasoole  244
sapipõie  250
seedekanali  209, 210
seemnejuha  399
söögitoru  229
tupe  424
tupeesiku  425
vatsa  235
võrkmiku  237

lihaskiud  150
lihastriaad  156
liikvor vt tserebrospinaalvedelik
limanäärmed

keele  213
limaskest

emakakaela  424
emakakeha  421
igeme  227
isaskusiti  399
jämesoole  244
kaksteistsõrmiku  240
keele  212
kiideka  237
kusejuha  382
kusepõie  382
kusiti  383
kõri seina  264
käärsoole  244
libediku  237
maksajuha ja sapipõiejuha  250
mao  230
maopõhja  230
neelu  228
ninaneelu  263
ninaõõne  261
peensoole  237
pärakusammastevööndi  244
pärasoole  244
sapipõie  250
seedekanali  209
seemnejuha  399
suuõõne  211
suurte bronhide  267
söögitoru  229
trahhea  264
trummiõõne  355
tupe  424
tupeesiku  425
vatsa  235
võrkmiku  237

lipotsüüdid  247
lisasugunäärmed  388, 400
lootekestade kujunemine  427
lootevahekude vt mesenhüüm
luuarm  141
luukude  60, 102
luuüdi  278

kollane  278, 279
punane  278

luuümbris  136
lõikamine  14
lõikehambad  220
lääts  335, 348
läbipaistev tsoon  396, 415
läikekiht  445
läiketapeet  336, 340
lülijuha  251
lülineuronid  299
lümf  60, 92
lümfi

plasma  92
vormelemendid  92
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lümfifolliikulid vt lümfisõlmekesed
lümfijuha

parem  201
lümfikapillaarid  188, 201, 202
lümfisõlmed  277, 281
lümfisõlmekesed  283, 285

agregeerunud l  288
lümfisõlmekoor  283
lümfisõlmesäsi  284
lümfisooned  188, 201

aferentsed  283
eferentsed  283
keskmised  201
suured  201

lümfoblast  96
lümfoidpulp vt valge pulp
lümfotsütopoees  92, 96
lümfotsüüdid  87, 277
lüsosoomid  44
lüssa  212

M

M-joon  153
M-rakud  240
magu  229

mitmekambriline  229, 235
ühekambriline  229

maitsmiskarikad vt maitsmispungad
maitsmispoor  215
maitsmispungad  214
maitsmisrakud  215
maitsmistikukesed  214
makrofaagid  88, 105
makrogliia  175
makrotsüüdid  83
maks  244
maksa-atsinus  250 vt maksasagarik
maksaarter  250
maksajuha  250

parem  250
vasak  250

maksaparenhüüm  244
maksaplaadid  247
maksarakud  244
maksasagarikud  244
maksasinusoidid  247
maksa tähtrakud  247
maksatriaad  250
mandibulaarnääre vt alalõuanääre
mandlid vt tonsillid
manteltsoon  283
mao

kardia  235
püloorus  234

maolävis vt mao kardia
mao läviseosa vt mao kardia

maolohukesed  230
mao lukutiosas vt mao püloorus
maopõhi  230
marginaalsiinused vt subkapsulaarsiinused
marginaaltsoon  283
marrasknahk  441
Masson´ trikroom  15
mediaator vt neurotransmitter
meedia vt keskkest
megakarüoblastid  97
megakarüotsüüdid  88, 97
mehhanoretseptorid  334
Meibomi näärmed vt tarsaalnäärmed
meioos  50
Meissneri kehakesed vt kompimiskehakesed
melanotsüüdid  108
membrana cellularis. vt raku välismembraan
Merkeli diskid  174
Merkeli rakud  441
mesangiaalmaatriks  376
mesangiaalrakud  376
mesangium  376
mesenhüüm  60, 116
mesoderm  64
mesoteel vt lameepiteel
mesovaar  409
metafaas  52
metüleensinine  15
mikrofibrillid  110
mikrofilamendid  44
mikrogliia  176
mikrogliotsüüdid  176
mikrohatud  31
mikrostrooma

lümfisõlme  283
mikrotorukesed vt mikrotuubulid
mikrotsüüt  83
mikrotuubulid  46
mitmerealine ripsepiteel  261
mitokondrid  42
mitoos  50
modifitseerunud kardiomüotsüüdid  189
mokad  211
molekulaarkiht  304
Molli näärmed vt higinäärmed
monoblast  97
mononukleaarne fagotsütaarne süsteem  107
monotsiilia  33
monotsütopoees  92, 97
monotsüüdid  88
monotsüüt  25, 97
mukoossed näärmed

keele süljenäärme  215
süljenäärme  216

mukotsüüdid  233
mulkliidus vt aukliidus
munajuhaampull  421
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munajuhad vt emakatõrved
munajuha kitsus  421
munajuhalehter  421
munakühm  415
munandid  327, 388, 389
munandikeskseinand  389
munandikott  388
munandimanus  398
munandimanused  388
munandimanusejuha  391, 398
munandimanusekeha  398
munandimanusepea  398
munandimanusesaba  398
munandivõrgustik  389, 398
munasarjad  327, 408, 409
munasarjalohk  412
munasarjavärat  409
mõigutähn  359
mõik  355
müeloarhitektoonika  302
müeloblastid  95
Mülleri rakud  349
müofibrill  153
müofibroblastid  104
müokard  188
müomeer  153
müomeetrium vt lihaskest
müotsüüdid

kontraheeruvad  190
südame juhtesüsteemi kuuluvad  190

N

naastud  457 
nahavöönd

pärakukanali  244
nahk  441
nasolabiaalnäärmed  450
nasolabiaalnäärme juha  450
neel  228, 260, 263
neeluõõs  211
neerud  368
neerukarikad

suured  382
väiksed  382

neerukehake  372, 376
neerukehakese kapsel  372
neerumanused vt suprarenaalnäärmed
neerupealised vt suprarenaalnäärmed
neerusagar  370
neerusambad  370
neeruvaagen  382
nefron  372
nefroni

ling  372
toruke  372
tuubulid  372

nekroos  53
neokorteks  302
neuraalhari  295
neuraalplaat  295
neuraaltoru  295
neuraalvagu  295
neurilemm  168
neurofibrill  168
neurofilament  46
neurogliia  63, 295

väikeaju  308
neurogliia rakud  175
neurohüpofüüs  317, 320
neurolemmotsüüt  171
neuronid  295

assotsiatiivsed  302
kommissuraalsed  302
motoorsed  166
sensoorsed  166
vahe-  166

neuropiil  299
neurosekretoorsed kehakesed vt Herringi kehakesed
neurotransmitter  174
nina-mokapeegel  450
ninaesik  261
ninakarbikud  261
ninakõrvalurked  263
ninamoka peegel  211
ninaneel  263
ninaõõs  260
ninapeegel  211
nisakanal vt papillijuha
nisasfinkter  435
Nissli substants  167
niudesool  237, 240
NK-rakud  87, 277
normoblastid  94
normotsüüdid  82
nuumrakud  107
nääre

alalõua  218, 220
eksokriinne  71
endokriinne  71
keelealune  218, 220
kõrvasülje-  218
lakteeriv  433
mandibulaar- vt alalõuanääre
parotiid- vt kõrvasüljenääre
sublingvaal- vt keelealune nääre

näärmed
alveolaarsed  73
apokriinsed  75
atsinoossed  73
eesmised keele-  218
ekriinsed vt merokriinsed
holokriinsed  75
huule vt mokanäärmed
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keelejuure  218
kihnuta segatüüpi  216
liht-  73
liit-  73
mao-  230
mao kardia  235
merokriinsed  75
moka-  216
mukoossed  74
mukoseroossed  218
põse-  218

eesmised e ventraalsed  218
keskmised e vahelmised  218
tagumised e dorsaalsed  218

päris-  233
seroossed  73
suulae  216
tubuloossed  73

näärmeepiteel  60, 64
nägemisnärv  335, 336
nägemisosa  336
närvikiud

müeliinita  168
müeliniseerimata  171
müeliniseeritud  168

närvikoeline kommissuur  298
närvikude  63, 166
närvikude kitsamas mõttes  63
närvilõpmed

inkapsuleeritud  174
sensoorsed  174

närvirakk  166 vt neuron
närvisüsteem

aferentne  294
autonoomne  310
eferentne  294
perifeerne  294
vegetatiivse vt autonoomne närvisüsteem

O

Odlandi kehakesed vt lamellaarsed kehakesed
odontoblastid  142, 222
oksüfiilsed rakud

kõrvalkilpnäärme  322
oksütotsiin  320
oligodendrogliia rakud  168
oligodendrotsüüdid  175, 176, 295
ootsüüt  412
organ  182

kompaktne  182
torujas  182
õõnes- vt torujas

organellid  39
membraansed  39
mittemembraansed  39

organid

torujad
suletud süsteemi moodustavad  186
väliskeskkonnaga ühenduvad  186

ossifikatsioon
desmaalne  136
en(do)kondraalne  138
intramembranoosne vt desmaalne ossifikatsioon
kondraalne  136

osteoblastid  131, 133
osteoklastid  131, 135
osteonid  132
osteonide süsteem  132
osteoni kanal vt tsentraalkanal
osteotsüüdid  131, 134
otoliit  359
otoliitmembraan  359
otsaju  296
ovaalaken  355
ovaalkotike vt mõik
ovariaalfolliikulid  412
ovariaalstrooma  412
ovulatsioon  417, 419

P

Panethi rakud  240
pankreas vt kõhunääre
pankrease saared  251
pankrease saarekesed  317, 326
pankreotsüüt  251
papillaarkiht  445
papillid

koonus-  213, 214
leht-  213, 214
lääts-  213
mehaaniliste  213
niit-  213, 214
seen-  213, 214
tonsillaar-  213
vall-  213, 214
vatsa-  235

papillijuha  435
Pappenheim  15
parakorteks  284
paranasaalsiinused vt ninakõrvalurked
paratürotsüüdid vt epiteliaalsed endokriinrakud
parenhüüm  182

lümfisõlme  283
parietaalrakud  233
pearakud  233

kõrvalkilpnäärme  322
peeniseluu  402
peensool  237
pehmekest  308
pehmesuulagi  211
perforeeriv kanal  133
periarteriolaarsed lümfoidtuped  285
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perifeerne piirkond  334
perifeersed lümfoidorganid vt sekundaarsed lümfoidorga-

nid
perikaarüon vt rakukeha
perikonder  125
perimeetrium vt välimine serooskest
perimüüsium  151
perineurium  173
perinukleaarruum  38
periodont  222, 227
periood

postsünteetiline  50
presünteetiline  50
sünteetiline  50

periost vt luuümbris
peritsüüdid  104
peroksüsoomid  44
Peyeri naastud vt agregeerunud lümfisõlmekesed
pigmentrakud vt melanotsüüdid
piimahambad  220
piimanääre  408
piimanäärmed  432
piimatsistern  435
piimaurge vt piimatsistern
piirirakud  357
piiritlevad epiteelkoed  60
piklikaju  296
pilkkõhr  264
pineaalnääre vt käbikeha
pinealotsüüdid  320
pinnaepiteel vt katteepiteel
pintselarterioolid  288
pirnrakud vt Purkinje rakud
pisaranääre  335
pisaranäärmed  338, 352
pisaravedelik  352
plasmamembraan vt raku välismembraan
plasmarakud  109
platsenta  317, 327, 429

difuusne  429
diskoid-  429
endoteliokoriaalne  430
epiteliokoriaalne  430
hemoendoteliaalne  430
hemokoriaalne  430
platsentomatoosne  429
sündesmokoriaalne  430
tsonaarne  429

plinkollus  132
ploidsus  50
podotsüüdid  376
polüribosoomid  48, 247
poolkuuklapid  189
poolringjuhad  355, 359
poolringkanalid  359
portaalsagarik  250 vt maksasagarik
portaalveen  250

predentiin  222, 226
prekondroblastid  126
primaarne uriin vt esmane uriin
primaarsed organid vt tsentraalsed organid
prismamembraan  224
profaas  50
projektsioonkiud  305
promegakarüotsüüt  97
promonotsüüdid  97
promüelotsüüt  95
prostata  388 vt eesnääre
puhaskude vt epiteelkude
pulbiveenid  288
pulp

punane  183, 285, 287
valge  183, 285

punalibled vt erütrotsüüdid
punane luuüdi  277
punased kiud vt tumedad kiud
pupilli ahendavad lihased  336
pupilli laiendavad lihased  336
purihambad  220
Purkinje kiud  159, 190
Purkinje rakud  306
purskejuha  399
põhjaosa

maonäärme  233
põiekesed  39, 321
põimikluukude  131
põisiknäärmed vt seemnepõiekesed
põrgad

põrna  285
sidekoelised  182

põrn  277, 285
siinusteta  288

põrnaarter  288
põrnaväädid  287
põrnaveen  288
põrna venoossiinused  288
põsed  211
põsenäärmed  216
päkapadjand  456
pärakukanal  244
pärakusambad  244
pärakusammastevöönd  244
pärakusulgur  244
pärasool  244
pärasooleampull  244
pärisnahk vt dermis
pärisninaõõs  261
pärissidekude  102
pärissoonkest  336, 340
pärissuuõõs  211
päsmake vt glomeerul
pöianaastud  457
püloorusenäärmed

mao  234



INDEKS496

püramidaalkiht
sisemine  304
välimine  304

püramiidid
neeru  370

püramiidrakud  302

R

radiaalkiud  305
radikulaarneuronid vt juureneuronid
rakk  24
rakktapeet  341
rakkudevaheline vedel aine vt vereplasma
rakkudeväline maatriks vt intertsellulaarne substants
raku

surm  53
suurus  24
tuum  34
vaba pinna moodustised  31
varuained vt inklusioonid, troofilised
välismembraan  24

rakukeha  167
rakukontakt vt rakkude omavahelised ühendused
rakukontaktid  27
rakuliidused  29
rakumembraan  26
rakuõu  129
rakuterritoorium vt rakuõu
rakutsenter  48
rakutsükkel  50
Ranvier`e ringsoonis  171
rasunäärmed  354, 447, 450
rasvarakud vt adipotsüüdid
rasvkude  60

pruun  114
valge  114

Rathke tasku  317
reetina  335 vt sisekest
reetina optiline osa vt nägemisosa
reetina pimeosa  336
resortsiin-fuksiin  15
respiratoorne kude  260
retiikulum

endoplasmaatiline
karedapinnaline  39
siledapinnaline  39

sarkoplasmaatiline  150
retikulaarformatsioon  300, 308
retikulaarkiht  445
retikulaartsoon  324
retikulotsüüdid  82, 94
retseptororgan  335
ribosomae vt ribosoomid
ribosoomid  48, 226
rindkeresagar

tüümuse  279

rinnajuha  201
rinnakelme  270
Riolani lihas  351
ripskeha  336
ripsmed  32, 48

aktiivselt liikuvad  32
liikumatud  33
primaarsed vt liikumatud ripsmed

ripsvöötmeke  349
ristivöötsus  153
Romanovski-Giemsa  15
rombaju  296
ronikiud vt liaankiud

S

saagserv  342
sagar

parem  321
vasak  321

sagarik  183
sagarikevaheline sapijuhake  250
sagarikud

tüümuse  280
sahkluu-nina elund  263
sammalkiud  307
sammas  357
sammasrakud  357
sapijuhakesed  250
sapipõiejuha  250
sapipõis  250
sapiteed  250
sarkolemm  150
sarkomeer vt müomeer
sarkoplasma  150
sarkoplasmaatiline retiikulum  150
sarkoplasmaatiline võrgustik vt agranulaarne endoplasmaa-

tiline retiikulum
sarkosoom  150
sarved  456
sarvkest  336
sarvkiht  445
sarvliistakud vt keratinotsüüdid
satelliitrakud vt gliotsüüdid
Schlemmi kanal vt skleera venoossed siinused
Schmidt-Lantermanni sälgud vt intsisuurid 
Schwanni rakk vt neurolemmotsüüt
Schwanni tupp  168
seedekanal  209
seemnejuha  399
seemnejuhaampull  399
seemnejuhad  388
seemnepõiekesed  388, 401
seemnevääntuubu  391
seemnevääntuubulid  389, 391
seganäärmed

keele  213
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keele süljenäärme  215
süljenäärme  216

sekundaarsed lümfoidorganid  277
seljaaju  298

neuronid  299
tsentraalkanal  296

seostusdisk vt vaheketas
seostusdiskid vt vaheketas
sept  182

tagumine  298
serooskest

emakakaela  424
jämesoole  244
kiideka  237
kusepõie  382
kusiti  383
käärsoole  244
maksa  244
mao  230
mao kardia  235
mao pülooruse  235
peensoole  237, 240
seedekanali  209, 210
seemnejuha  399
söögitoru  229
tupe  425
vatsa  235
võrkmiku  237

seroosnäärmed
keele  213

seroossed näärmed
keele süljenäärme  215
süljenäärme  216

Sertoli rakud vt tugirakud
setikulaarkiht  446
sidekoed vt sisekeskkonna koed
sidekude

interlobulaarne  183
intralobulaarne  183
kohev  60, 117
retikulaarne  60, 116
sültjas  60, 116
tihe  60, 117

vormitu  118
vormunud  118

siinused
lümfisõlme  284
skleera venoossed  343

siinuskarvad  454
siinuspõrn  288
silelihaskude  60, 148
silelihasrakud  160
sileneerud  368
silm  335
silma abiaparaat  335
silmaläätse-spetsiifilised intermediaarsed filamendid  46
silmalaud  336, 350

silmalihased  336
silmamuna lihased  350
silma sõõrlihas  351
sinuatriaalsõlm  190
sinusoidid  196
sirekimp  301
sirgtuubul  372
sirgtuubulid  391
sisaldised  39
sisekeskkonna koed  60
sisekest  191, 336, 343

elastsete arterite  193
lihaseliste arterite  194

sisekõrv  354, 355
sisekõrva vestibulaarastrik  355
siseneuronid  299
sisestus parafiini  14
sisetunnel  357
skaneeriv elektronmikroskoop  19
skeletihaskude  60
skeletilihaskude  148
skleera  336 vt valgekest
skrootum vt munandikott
somatosensoorne tsoon  300
soolehatud

peensoole  237
soolekrüptid  244
soonjutt  357
soonmik vt pärissoonkest
soonte närvid  192
soonte sooned  192, 201
sperm  396
spermatiidid  395
spermatogenees  392
spermatogoonid  392
spermatotsüüdid  395
spermi

kael  396
pea  396
saba  396

lõpposa  396
põhiosa  396
vaheosa  396

spermid vt isassugurakud
spermiogenees  395
spinaalganglionid  297
spinaalnärv  297
spiraalligament  357
spiraalorgan  357
spongiooskiht  189
spongioostsoon  300
stereotsiiliad  32
strooma vt toes

klaaskeha  349
maksa  244
neeru  370
tsiliaarkeha  343
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vegetatiivse ganglioni  297
subarahnoidaalõõs  308
subduraalõõs  309
subendokardiaalkiht vt välimine sidekoeline kiht
subendoteliaalkiht  189
subkapsulaarne epiteel

läätse  349
subkapsulaarsiinused  285
sugunäärmed  317
suguti  388, 402
sugutikäsnkeha  402
sugutikorgaskehad  402
sugutilukk  402
sugutivahesein  402
sulgvöötmeke vt TIHELIIDUs e
suprakoroidkiht  336
supraradiaalkiud  305
suprarenaalnäärmed  317, 322
sustentotsüüdid vt tugirakud
suuesik  211
suupõhi  211
suuõõs  211
suuraju  301
suurajukoor  301, 302
suurajuvatsakesed  296
suusõõrlihas  211
sõmerad  84

asurofiilsed  85
glükogeeni  86
keratohüaliini  70
spetsiifilised  85

sõmerkiht  444
sõmerrakud

suured  307
väikesed  306

sõrad  455
sõrapiire  455
sõrasein  455
sõratald  456
sõraääris  455
sõrmuskõhr  264
säsi  183

karva-  452
munasarja  409
neeru  370
suprarenaalnäärme  322, 325

säsikiired  370
säsisiinused  284
säsiväädid  284
söögitoru  228
süda  188
südame kiudvõru vt fibroosrõngas
südameklapid  189
südamelihaskest vt müokard
südamesisekest vt  endokard
südameväliskest vt  epikard
südamelihaskiud  158, 189

südamelihaskude  60, 148, 158
südamelihasrakud  158, 189
südame skelett  190
sülg  216
süljenäärmed  211, 216

keele  215
seinasisesed vt väikesed süljenäärmed
seinavälised vt suured süljenäärmed
suured  216
väikesed  216

sümplastid  151
sünapsid

elektrilised  173
keemilised  173

sünaptiliste põiekesed  174

Z

Z-membraan  153

Ž

želatinoossubstants  299

T

T-lümfotsüüdid  87, 277
T-rakud vt T-lümfotsüüdid
T-tuubulid  156
tagaaju  296
tagasagar vt neurohüpofüüs
tagasarved vt dorsaalsarved
talbkimp  301
tangentsiaalkiud  305
tarsaalnäärmed  351
tarsus vt lauplaat
teeka  415
telgiharjatuum  305
telgsilinder  168
telofaas  52
teojuha  355
teomulk  355, 357
teravikmikroskoop  19
teravikmikroskoopia  12
terminaalbronhioolid  267, 268
terminaaltsoon  300
ternespiim  433
testised vt munandid
tigu  355
tiheliidus  27
tihketähn  380
toes  182
toestusfunktsiooniga kõhrkude  102
toluidiinsinine  15
Tomesi kiud  222
tonsillid  211, 216

keele-  216
kõri-  216
krüpt-  216
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neelu-  216
palatiin- vt suulaetonsillid
plaat-  216
suulae-  216
tubaar-  216

trabeekulid  402 vt sidekoelised põrgad; See põrgad
trabekulaararterid  288
trabekulaarveenid  288
trahhea  260, 264
trahheaalnäärmed  265
transmembraansetest kanalitest  30
transmissioonelektronmikroskoop  19
transversaaltuubulid vt T-tuubulid
trombotsütopoees  92
trombotsüüdid  80, 88
trummiastrik  355
trummikeelik  355
trummikile  354 vt kuulmekile
trummiõõs  355
tsement  142, 221, 226

primaarne vt rakuvaba  tsement
rakuline  226
rakuvaba  226
sekundaarne vt rakuline tsement

tsementotsüüdid  226
tsentraalarterid  288
tsentraalkanal  133
tsentraalkiht

hambapulbi  226
tsentraalpiirkond  334
tsentraalsed organid

immuunsüsteemi  277
tsentraalsüvend  343
tsentraalvagu  298
tsentraalveen

maksasagariku  244
tsentriool  48
tsentroatsinoossed epiteelirakud  251
tsentrosoom  48 vt rakutsenter
tserebrospinaalvedelik  308, 309
tsiliaarjätked  343
tsiliaarkeha  335, 342
tsisternid  39
tsoon

membraan-  88
organellide  88
perifeerne  88
strukturaal-  88

tsütoarhitektoonika  302
tsütoplasma  34
tsütoplasmaatiline maatriks  39
tsütoplasmavõrgustik vt endoplasmaatiline retiikulum
tsütopoodid  377
tsütoskelett  44 vt rakutoes
tsütosool vt tsütoplasmaatiline maatriks
tsütotrabeekulid  377
tubuloalveolaarsed mukoossed suulaenäärmed  218

tugirakud  215, 261, 357, 391
välimised

kõrva  359
tumedad kiud  151
tundetuumad  299
tupeesik  408, 425
tupp  408, 424
tuppkest  389
tuubulid

distaalsed  375
proksimaalsed  372

tuum
läätse  349
parasümpaatiline  299
sümpaatiline  299
sümpaatiline intermediolateraalne  300

tuumad
hallaine  308
hüpotalamuse  320
paraventrikulaarsed  317
supraoptilised  317

tuumake  34
tuumaplasma  34
tuumaümbris  34, 38
tähtneuronid  306
tühisool  237, 240
tümolümfotsüüdid  280
tümpanaalastrik  355 vt trummiastrik
türgi sadul  317
türotsüüdid vt follikulaarsed endokrinotsüüdid
tüümus  277, 279, 317, 327
tüümuse involutsioon  281
tüümuse kehake  280
tüümusekoor  280
tüümusesäsi  280

U

udar  408, 433
mittelakteeriv  435

umbsool  244
ureetra  382
uuring

elektronmikroskoopiline  12
histokeemiline  12
immunohistokeemiline  12
valgusmikroskoopiline  12

V

vaguneerud  368
vaheaju  296
vähediferentseerunud rakud  233
vaheketas  158, 190
vahekiht

hambapulbi  226
vahelmine vöönd

pärakukanali  244
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vahelmised filamendid vt intermediaarsed filamendid
vahepealsed kiud  151
vahepiirkond  334
vahesein

ninaõõne  261
vaigunäärmed  354
valgeaine  183, 294, 298, 300
valged kiud vt heledad kiud
valgekest  336, 339
valgekommissuur  298
valgekommissuuri  298
valgelibled vt leukotsüüdid
valgusmikroskoop  18
valkjaskest  182, 402

munasarja  409
valutundlikkuse retseptorid  334
Van Gieson  15
vars

hüpofüüsi  317
vasar  355
vaskulooskiht  336
vasopressiin  320
Vater-Pacini kehake vt lamellooskehake
vats  235
veenid  188, 191

amuskulaarsed  197
keskmised  199
lihaselised  197
muskulaarsed vt lihaselised veenid
suured  199
väikesed  199

veeniklapid  198
veenulid  191

kogumis-  197
muskulaarsed  197
postkapillaarsed  197

veetustamine  14
vegetatiivsed ganglionid  297
venoosne portaalsüsteem  201
ventraalsarved  300
verehüüve  89
verekapillaarid  188
vereliistakud vt trombotsüüdid
vereloome  92
vereplasma  80, 81
vererakud  80
vereseerum  81
veresiinused  285
veri  60, 80
vesivedelik  343
vestibulaarastrik vt esikuastrik
vestibulaarmembraan  357
veterinaarhistoloogia  12
viimajuhakesed  398
viimasüsteem  335
vikerkest  336, 341
viljastumine  427

voldid  230
Volkmanni kanal vt perforeeriv kanal
vomeronasaaljuha  263
vomeronasaalnäärmete juhad  263
vomeronasaalorgan vt sahkluu-nina elund
vormelemendid vt vererakud
võrkkest vt sisekest
võrkmik  237
võrkmikuharjad  237
võrkmikukannud  237
võrkmikupapillid  237
võrkmikuvagu  237
väikeaju  305
väikeajukoor  305
väikeajulehekesed  305
välimine fibrooskest

  336, 338
välimine serooskest

emakakeha  421
välimine sidekoeline kiht  189
väliskest  191

elastsete arterite  193
lihaseliste arterite  194

väliskõrv  354
väliskuulmekanal  354
väljad  230, 450
värat

lümfisõlme  283
põrna  285

väratisiinus  285
värvimine  14
värving  14
väädineuronid  299
vääntuubul  372
väät

dorsaalne  301
lateraalne  301
ventraalne  301

vööt
anisotroopne vt A-vööt
isotroopne vt I-vööt

vöötlihaskude vt skeletilihaskude
vöötlihaste kimbud

keele  212

W

Waldeyer-Pirogovi lümfoepiteliaalne farüngeaalrõngas  
216

Weibel-Palade kehakesed  191
Whartoni sült  116
Willebrandi faktor  191

Õ
õhikud vt lamellid
õrnkest vt pehmekest
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Ä
ämblikuvõrkkest  308
äärisrakud  238

Ö
östraaltsükkel  426

Ü

ühekihiline lameepiteel  189
ühissapijuha  250
üksiklümfisõlmekesed  288
ülejuhteosa  372
ümaraken  355
ümarkotike vt kotike
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